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A készülék áttekintése és felszereltségi jellemzői

1.1 A készülék áttekintése 

ecoCRAFT exclusiv

Modulációs égőjű kondenzációs gázkazán 6 teljesítmény nagy-

ságban, egyszerűen szállítható és elhelyezhető, modulációs 

tartomány a névleges terhelés max. 17- 100%-a, magas 110%-os 

szabványos hatásfok, alacsony károsanyag-kibocsátás NO
x
 < 60 

mg/kWh, Pro E rendszer, kezelőfelület többfunkciós háttérvilágí-

tott LCD kijelzővel, gyors készülék-analízis

1.2 Rendelési számok

Készülékjelölés Névleges hőteljesítmény-
tartomány kW-ban (40/30 °C)

VKK 806/3-E 14,7   –  84,1 

VKK 1206/3-E 23,1   -  121,8

VKK 1606/3-E 28,4  -  168,2

VKK 2006/3-E 46,2  -  210,2

VKK 2406/3-E 50,4  -  252,2

VKK 2806/3-E 54,7  -  294,3

Készülékjelölés A gáz fajtája Kategória DVGW termékazonosító szám Megrend. szám:

VKK 806/3-E H H földgáz I
2HS

0063BS3740/E8090 0010011452

VKK 806/3-E S S földgáz -

VKK 1206/3-E H H földgáz I
2HS

0063BS3740/E8090 0010011453

VKK 1206/3-E S S földgáz -

VKK 1606/3-E H H földgáz I
2HS

0063BS3740/E8090 0010011454

VKK 1606/3-E S S földgáz -

VKK 2006/3-E H H földgáz I
2HS

0063BS3740/E8090 0010011455

VKK 2006/3-E S S földgáz -

VKK 2406/3-E H H földgáz I
2HS

0063BS3740/E8090 0010011456

VKK 2406/3-E S S földgáz -

VKK 2806/3-E H H földgáz I
2HS

0063BS3740/E8090 0010011457

VKK 2806/3-E S S földgáz -



1.3 A készülék és kiegészítőinek jellemzői

ecoCRAFT modulációs kondenzációs gázkazán

ecoCRAFT műszaki adatok Egység

Szabványos hatásfok (40/30 °C) 110% (H
i
)

Emissziók NOx < 60 mg/kWh

Füstgázhőmérséklet   
40/30 °C-os fűtési üzemmódban

35 °C

Modulációs tartomány 
a kazán méretétől függ

17,0 – 100%

Rendszertanúsítvánnyal rendelkező füstgázrendszer    
VKK 806/3-E-től VKK 1606/3-E-ig

Ø 130 mm, PP

Kompakt, nagy teljesítményű Al-Si hőcserélő, NTC érzékelővel

Moduláló, hengeres kialakítású, nemesacél felületi égő

Gáz/levegő arány szabályozás elektronikusan vezérelt ventilátorral

Digitális gázégő-automatika, gázarmatúra

Kazánhőmérséklet-szabályozó 
NTC-érzékelő a kazán előremenő és visszatérő vezetékében

Automatikus belső fagyvédelem 
fagyveszély esetén a szivattyú és az égő működni kezd

Biztonsági hőmérséklet-határoló 
vízhiány-kapcsolóként a DIN EN 18828 szerint bevizsgálva*

DIA-System - diagnózis-rendszer működési és hibadiagnózishoz 
diagnózis-/ellenőrző-üzemmód, háttérvilágított kijelző

eBUS rendszerű csatlakozás

LCD kijelző többfunkciós kijelzéssel 
többek között kazánhőmérséklet-kijelzés, égő üzemóra-kijelzés stb.

Víznyomáskapcsoló szenzor

Kazántöltő-/ ürítőcsap, állítható kazánlábak

Pro E rendszer (elektromos csatlakoztatási rendszer)
hálózati csatlakoztatás, fűtésszabályozó, kazánköri szivattyú és a szivattyú fordulatszám-vezérlés számára

Füstgáznyomás-kapcsoló

Levegőszűrő a levegőbelépésnél 
az építési fázis alatt és működés közben is kötelező

Kondenzvíz-gyűjtő öntvényből   
beépített szifonnal (kiszerelhető)

Épületfelügyeleti modul, 0-10 V 
opcionális VR34 modullal

A kezelőelemek és a teszt-üzemmód gombkombinációja 
a könnyű kezelhetőséget a DIA- rendszernek köszönhetően

* 300 kW névleges hőteljesítménytől kezdve kiegészítő vízhiány-kapcsolót kell beépíteni a fűtési rendszerbe.
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1.4 Engedélyek / tanúsítványok

Gyártóművi CE engedély, füstgáz rendszertanúsítással



Hatásfok tanúsítás
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Műszaki adatok – ecoCRAFT exclusiv

2.1 A termék ismertetése

 

Különleges jellemzők 

 • Gázüzemű kondenzációs kazán, komplett egységként szállítva

 • Könnyű szállítás és elhelyezés a kompakt méreteknek 

köszönhetően

 • A kis tömeg miatt tetőtéri fűtőközpontnak is alkalmas

 • Biztonságos működés

 • Optimális összehangolhatóság a hőigénnyel a nagy modulációs 

tartománynak köszönhetően

 • Alacsony károsanyag kibocsátás (NO
x
< 60 mg/kWh)

 • Optimális energia-hasznosítás az alacsony füstgázhőmérséklet 

és a magas harmatponti hőmérséklet miatt

 • Magas éves hatásfok: 110%

 • eBUS rendszerű elektronika a fűtésszabályozó és a tartozékok 

csatlakoztatására

 • Áttekinthető, háttérvilágított többfunkciós kijelző

 • Modern megjelenés

 • Hőszigetelt kazánblokk

Alkalmazási lehetőségek

 • Többlakásos házak, ipari, kereskedelmi létesítmények építésé-

nél és korszerűsítésénél

 • Pincei és tetőtéri kazánházakban is használható (minden ajtón 

átfér)

 • Fűtés és melegvízkészítés (közvetett fűtésű tárolókkal kom-

binálva)

 • Radiátoros fűtéshez és padlófűtéshez egyaránt használható

 • Helyiséglevegőtől függő és független üzemmódra gyári és 

kereskedelemben kapható levegő/füstgázvezetékekkel

 • Rendszertanúsítással rendelkező, Vaillant gyártmányú levegő-/

füstgázrendszer max. 160 kW kazánméretig (130 mm PP)

 • A készülékek H és S földgázra alkalmas kivitelben szállíthatók

2. ábra: Optimális összehang a hőigénnyel a minden teljesítményméretben rendel-
kezésre álló, nagy modulációs tartománynak köszönhetően

1. ábra: ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazán      



2.2 Műszaki adatok

ecoCRAFT műszaki adatok Egység 806/3-E 1206/3-E 1606/3-E 2006/3-E 2406/3-E 2806/3-E

Névleges hőteljesítmény-tartomány (40/30 °C) kW 14,7-84,1 23,1-121,8 28,4-168,2 46,2-210,2 50,4-252,2 54,7-294,3

Névleges hőteljesítmény-tartomány (60/40 °C) kW 14,1-80,4 22,1-116,5 27,1-160,8 44,2-201,0 48,2-241,2 52,3-281,4

Névleges hőteljesítmény-tartomány (80/60 °C) kW 13,6-77,9 21,3-112,9 26,2-155,8 43,1-196,8 47,0-236,2 51,0-275,5

Névleges hőterhelési tartomány Hi1) kW 14-80 22-115,9 27-160 44-200 48-240 52-280

Névleges hatásfok 40/30 °C esetén % 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1

Névleges hatásfok 60/40 °C esetén % 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Névleges hatásfok 80/60 °C esetén % 97,5 97,5 97,5 98,4 98,4 98,4

30%-os részterhelés hatásfok (DIN EN 483) % 108,4 108,4 108,4 108,2 108,2 108,2

Szabványos hatásfok névleges hőteljesítményre 
vonatkoztatva 40/30 °C esetén (DIN 4702-8) 

% 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Szabványos hatásfok névleges hőteljesítményre 
vonatkoztatva 75/60 °C esetén (DIN 4702-8)

% 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0

Csatlakozási értékek:

H földgáz (G20) m3/h 8,5 12,3 16,9 21,2 25,4 29,6

S földgáz (G25.1) m3/h 9,8 14,2 19,7 24,6 29,5 34,4

Csatlakozási gáznyomás G20 és G25.1 mbar 25 25 25 25 25 25

Elektromos csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Max. elektromos teljesítmény-felvétel W 260 260 320 320 320 320

Elektromos teljesítmény-felvétel (készenlét) W 8 8 8 8 8 8

Beépített biztosíték 4 AT 4 AT 4 AT 4 AT 4 AT 4 AT

Max. füstgázhőmérséklet (80/60 °C) 2) °C 70 70 70 70 70 70

Min./max. füstgáz-tömegáram 2) g/s 6,3/35,4 10,0/51,2 12,2/70,7 19,9/88,4 21,7/106,1 23,5/123,8

Min./max. CO
2
-tartalom 2) % 9,1/9,3 9,1/9,3 9,1/9,3 9,1/9,3 9,1/9,3 9,1/9,3

A ventilátor maradék szállítási magassága 2) Pa 100 100 150 150 150 150

NO
x
-osztály 5 5 5 5 5 5

NO
x
-emisszió mg/kWh < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 < 60

CO-emisszió mg/kWh < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

Kondenzvíz-mennyiség 40/30 °C esetén, kb. 3) l/h 13 20 27 34 40 47

pH érték, kb. 3) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Vízoldali ellenállás ∆T = 20 K esetén mbar 80 85 90 95 100 105

Névleges keringtetett vízmennyiség (∆T = 20 K) m3/h 3,44 4,99 6,88 8,60 10,33 12,05

Min. telj. keringtetett vízmennyiség. (∆T = 25 K) m3/h 0,48 0,76 0,93 1,51 1,65 1,79

Előremenő hőmérséklet (beállítható) °C 35-85 35-85 35-85 35-85 35-85 35-85

Készenléti hőveszteség 70 °C % < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4

Megengedett üzemi túlnyomás bar 6 6 6 6 6 6

Csatlakozók:

Előremenő és visszatérő coll R 2 R 2 R 2 R 2 R 2 R 2

Gázcsatlakozó coll R 1½ R 1½ R 1½ R 1½ R 1½ R 1½
Kondenzvíz kifolyó (csonk) mm Ø 21 21 21 21 21 21

Ürítés coll R ¾ R ¾ R ¾ R ¾ R ¾ R ¾
Füstgáz-/Levegőcsatlakozó mm Ø 150/130 150/130 150/130 200/130 200/130 200/130

A készülékek méretei:

Magasság: mm 1285 1285 1285 1285 1285 1285

Szélesség mm 695 695 695 695 695 695

Mélység mm 1240 1240 1240 1550 1550 1550

Saját tömeg kg 200 220 235 275 295 310

Víztartalom l 5,74 8,07 10,4 12,73 15,05 17,37

Össztömeg kg 210 235 255 300 320 340

Kategória I
2HS

I
2HS

I
2HS

I
2HS

I
2HS

I
2HS

Védettség IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Engedélyezett csatlakoztatási mód B
23

, C
33

, C
43

, C
53

, C
83

, C
93

CE Tanúsítványok CE-0063BS3740

1) A DIN 4702 szerint meghatározva. 
2) Számítási értékek a kémény DIN EN 13384-1 szerinti méretezéséhez. 
3) Max. kondenzvíz-mennyiség a kondenzvízkifolyó és a semlegesítő berendezés méretezéséhez. Az A 251. sz. ATV-munkalapnak
   a kondenzvíz alkotóanyagaival szembeni követelményei teljesülnek (lásd a 3. fejezetet).
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2.3 Méretrajzok és csatlakozóméretek
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1. Fűtési előremenő R 2”

2. Fűtési visszatérő R 2”

3. Gázcsatlakozó R 11/2”

4. Levegőcsatlakozó 130 mm  Ø 

5. Füstgázsalakozó Ø D

6. Állítható kazánlábak 0-20 mm

7. Kondenzvízkifolyó vezeték Ø 20 mm 

belső átmérő

Készüléktípus Méretek mm-ben

ecoCRAFT A B C ø D E F G

VKK 806/3-E-tól 1606/3-ig 165 326 369 150 50 1190 867

VKK 1606/3-tól 2806/3-ig 165 326 369 200 50 1500 1178

3. ábra: Az ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazán méretrajzai

Ø



2.4 Tartozékok

Főbb tartozékok megnevezése és felszereltsége Megrendelési cikkszám

Csatlakoztatható tartozékok

semlegesítő berendezés kondenzvíz-szállító szivattyúval (max. 200 kW-ig)
semlegesítő berendezés max. 350 kW kazánteljesítményig (szivattyú nélkül)
5 kg utántöltő granulátum a 009 730 és 301 374 semlegesítő berendezéshez

301374
009730
009741

Magas hatásfokú, fordulatszám-szabályozott kazánköri szivattyúk:

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, és VKK 1606/3-E kazánokhoz
VKK 2006/3-E és VKK 2406/3-E kazánokhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

0020022253
0020022254
0020022255

Háromfokozatú kazánköri szivattyúk:

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E és VKK 1606/3-E kazánokhoz
VKK 2006/3-E és VKK 2406/3-E kazánokhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

309442
309443
0020016930

Hidraulikus váltók

WH 95 hidraulikus váltó merülőhüvellyel, 8 m3/h-ig
WH 160 hidraulikus váltó merülőhüvellyel, 12 m3/h-ig
WH 280 hidraulikus váltó merülőhüvellyel, 21,5 m3/h-ig

306721
306726
306725

Melegvízkészítés (bővebben az 5. fejezetben)

uniSTOR VIH R 300 melegvíztároló
uniSTOR VIH R 400 melegvíztároló
uniSTOR VIH R 500 melegvíztároló
auroSTOR VIH S 300 melegvíztároló két hőcserélővel
auroSTOR VIH S 400 melegvíztároló két hőcserélővel
auroSTOR VIH S 500 melegvíztároló két hőcserélővel
geoSTOR VIH RW 300 növelt hőcserélő-felületű melegvíztároló
actoSTOR VIH RL 300-120 nagy teljesítményű, rétegtöltésű melegvíztároló 
actoSTOR VIH RL 400-120 nagy teljesítményű, rétegtöltésű melegvíztároló
actoSTOR VIH RL 500-120 nagy teljesítményű, rétegtöltésű melegvíztároló

0010003077
0010003078
0010003079
0010003497
0010003498
0010003564
0010003196
0010005374
0010005376
0010005378

Szabályozás (bővebben a 6. fejezetben)

calorMATIC 430 időjárásfüggő szabályozó egy fűtési körhöz
calorMATIC 430f időjárásfüggő szabályozó egy fűtési körhöz, vezeték nélküli kapcsolattal
VR 61 bővítő modul calorMATIC 430/430f szabályozókhoz, 2. fűtési körhöz
calorMATIC 630/3 több körös időjáráskövető és kaszkádszabályozó,
auroMATIC 620/3 több körös időjáráskövető kaszkád- és szolár szabályozó
VR 60/3 keverőmodul
VR 90/3 távkapcsoló készülék

0020028517
0020028523
0020028529
0020092437
0020092431
306782
0020040080

Keverőcsap és meghajtómotor /fűtési körökhöz

VRM meghajtómotor
VRM-3-1/2” háromjáratú keverőcsap
VRM-3-3/4” háromjáratú keverőcsap
VRM-3-1” háromjáratú keverőcsap
VRM-3-5/4” háromjáratú keverőcsap

300870
009232
009233
009234
009237

Füstgázcsatlakozó

Tanúsítvánnyal rendelkező füstgázelvezető rendszer, PP 150 - 130 mm Ø
alap készülékcsatlakozó készlet, füstgázelemző-csonkú toldattal, 87° ívvel  

lásd 7.3. fejezet
0020060589
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2.5 Felépítés és működés 

2.5.1 Elvi kialakítás

1. Ventilátor

2. Venturi cső

3. Gázarmatúra 

4. Hangszigetelés a frisslevegő csövön

5. Szifon 

6. Füstgázgyűjtő csatlakozó

7. Fűtési visszatérő csatlakozó

8. Hangtompító a füstgázcsövön  

9. Kondenzvízgyűjtő

10. Kazánblokk

11. Levegőszűrő

12. Levegőcsatlakozás

13. Égő

14. Fűtési előremenő

15. Gázcsatlakozás

16. Füstgázcsatlakozás

Telepítés és üzemeltetés.

A nagy teljesítményű ipari és kommunális létesítmények építé-

sénél egyre nagyobb az igény az energiatakarékos fűtési rend-

szerekre, különös tekintettel a gáz- és napenergia technológiát 

ötvöző berendezésekre. Az ecoCRAFT exclusiv egy nagyhatásfokú 

kondenzációs gázkazán, melyet kiválóan lehet alkalmazni nem-

csak alacsony hőmérsékletű rendszereknél, hanem a cserepiac 

akár 85 °C fokos igényű fűtési rendszereinél is. Egyaránt alkalmas 

új hőközpontok és meglévő fűtési rendszerek korszerűsítése 

esetén, akár ipari, kereskedelmi alkalmazásról vagy többlakásos 

társasházról legyen szó. Időjáráskövető szabályozóval együtt 

működtetve az előremenő vízhőfok csökkenhet, így a kazán opti-

malizáltan kondenzációs üzemben marad. Az ecoCRAFT exclusiv a 

tervezőknek, kivitelezőknek és beruházóknak kínál testre szabott 

gáztüzelésű kondenzációs megoldást.

4. ábra: Az ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazán működési vázlata

Kazán töltő-ürítőcsap

Motor

Víznyomás-érzékelő

NTC-érzékelő

Nyomáskülönbség-kapcsoló

Biztonsági hőmérséklet határoló



 2.5.2 A működés ismertetése

Nagy modulációs tartomány alacsony füstgázhőmérséklettel

Az ecoCRAFT/3 exclusiv kialakításánál teljesen új konstrukciójú 

kazántestet terveztek a mérnökök. Célkitűzésként az extrém tar-

tósságot és a legmegmagasabb hatékonyságot kapták feladatul. 

Az eredmény: 40 kW-os kazán modulokból álló tartós és könnyű 

Al-Si ötvözetű kazántest. Példamutatóan alacsony energiafo-

gyasztást tudtak felmutatni a füstgázelvezetés jobb hőátadása 

révén a speciálisan kialakított bordázott felületnek köszönhetően. 

A különösen nagy felületű bordázott hőcserélő emeli a konden-

zációs hatásfokot az alsó hőmérséklet-tartományban, csökkentve 

ezzel egyidejűleg a füstgázhőmérsékletet.

Kimagasló biztonság a Vaillant Comfort rendszerneknek kö-

szönhetően. A folyamatok figyelemmel kísérése és felülvizsgálata 

garantálja a magas üzembiztonságot és a rendszer stabil műkö-

dését. Az optimális működési feltételektől való bármilyen eltérést 

azonnal felismer és kezel, csökkentett paraméterekkel biztosítja 

az egyenletes és megbízható üzemű fűtést.

Az ecoCRAFT/3 kondenzációs állókazánok olyan égővel vannak 

ellátva, amelyek széles modulációs tartománnyal rendelkeznek, 

így – a kazán méretétől függően – kb. 17 és 100% közötti értékek 

biztosíthatók. A készülék eBUS rendszerű elektronikával van 

ellátva, így az összes korszerű Vaillant eBUS szabályozó és azok 

tartozékai szabadon alkalmazhatók. Külső szabályozók vagy 

épületfelügyeleti rendszerek, melyek 0-10 V kimenettel rendelkez-

nek az opcionálisan rendelhető VR 34 csatolókártyán keresztül 

köthetők a készülékhez. 

Az ecoCRAFT/3 kazánok előremenő, visszatérő és kazánblokk 

érzékelővel vannak ellátva. A készülék vezérlőelektronikája 

továbbfejlesztett opciókkal rendelkezik, melyek a korábbi verziók 

modulációs felépítését igény szerint kompenzálják. A kazánblokk 

továbbra is Al-Si öntvény tagokból áll, melyek kialakítása telje-

sen megváltozott a korábbi modellekhez képest. A hőszigetelő 

elem teljesen körbeöleli a kazánblokkot nemcsak oldalról, hanem 

felülről is.

Hőigény esetén bekapcsol a kazán. A fűtővíz a kazán hőcseré-

lőjében felmelegszik és a fűtési rendszerbe áramlik. Az égéshez 

szükséges frisslevegő a ventilátor segítségével jut be a tűztérbe, 

miközben egy Venturi-csövön is átáramlik. A Venturi-cső feladata, 

hogy felfogja a légmennyiséget és pneumatikus módon vezér-

lőjelet adjon a gázmennyiség szabályozónak. Minél magasabb a 

Venturi-csövön a sebesség, annál nagyobb a rendelkezésre álló 

gázmennyiség. Ezzel párhuzamosan vákuum keletkezik, aminek 

következtében „injektálódik” az égéshez szükséges gázmennyi-

ség. Az égéshez szükséges optimális légmennyiség ezzel összeke-

veredik az égőhöz vezető út alatt. A gáz/levegő keverék így bejut 

az égőbe és a vezérlőpanelre integrált tüzelésautomatika segítsé-

gével begyullad. A forró füstgázok a ventilátor által a hőcserélőbe 

jutnak, melyen keresztülhaladva felmelegítik a fűtési vizet. Az 

égéstermék leadja hőenergiája nagy részét, amely a fűtési víz 

felmelegítésére fordítódik.

Az ecoCRAFT /3 készülékhez a szabályozótól beérkező hőigény az 

alábbi módon érkezhet:

1. eBUS-rendszerű szabályozótól érkező hőszükséglet.

2. Külső szabályozótól (nem Vaillant) beérkező 0..10V jelszint 

alapján, amely az opcionálisan rendelhető VR 34 csatolómodul 

által az előremenő kívánt hőmérsékletét vagy a modulációs 

fokot adja meg.

A szabályozótól érkező igény alapján számítja ki az elektronika 

a szükséges fűtési teljesítményt. Hőmérséklet különbség jelenik 

meg a szabályozótól kívánt előremenő hőfok és a mért tényle-

ges előremenő hőmérséklet között a készülék előremenő NTC 

érzékelőjén. A ventilátor fordulatszáma 1800 ford./perc értékre 

fut fel, melynek következtében a nyomáskapcsolónak be kell 

kapcsolnia. A korábbi modellekkel ellentétben a nyomáskapcsoló 

folyamatosan felügyeli a ventilátor forgását. Természetesen a 

forgás előtt nyitott kontaktusokat kell az elektronikának érzékel-

nie. A frisslevegő presszosztát bekapcsol, melyhez legalább 30 

Pa-nál nagyobb nyomáskülönbség szükséges, mert a nyomáskap-

csoló csak 10 Pa alatt kapcsol ki újból. Ezután az üzemeléshez a 

nyomás-presszosztátnak zárt állapotban kell maradnia. A füstgáz- 

presszosztát a biztonsági körben található és a 600 Pa-os nyo-

másérték elérése esetén szakítja meg a hőigényt. Biztonsági okok 

miatt a nyomáskülönbség a füstgázgyűjtő és a felállítási helyiség 

között van vizsgálva. Csak így biztosítható, hogy a szifon nem 

száradt ki teljesen és nem tud égéstermék kiszivárogni a felállítási 

helyiségbe. Ez a jelenség csak 900 Pa nyomásérték felett tud 

kialakulni.
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5. ábra: Az ecoCRAFT/3 exclusiv kazán Al-Si ötvözetű, speciálisan kialakított, 
bordázott kazánteste.



Az ecoCRAFT/3 készülékbe integrált víznyomás-érzékelőnek a 

füstgázpresszosztát mellett éppúgy engedélyeznie kell a folya-

matokat. A gázarmatúra szelepe kinyit. A gáz/levegő keverék így 

bejut az égőbe és a vezérlőpanelre integrált tüzelésautomatika 

segítségével begyullad. A tüzelésautomatika az ionizációs elekt-

róda által kap visszajelzést, ha az égő nem működik és a láng nem 

tud stabilizálódni. Ha a láng felismerésre került, ki kell tartania 

még további 60 másodpercig a stabilizálási idő alatt. Eközben a 

rendszer a legkisebb teljesítménnyel működik, ami a készüléktípus 

alapján kisebb, mint az indulási teljesítmény. Ezután következik be 

a fordulatszám illesztése a kívánt teljesítmény függvényében.

A nagy modulációs tartomány előnyös hatása különösen az átme-

neti évszakokban jelentkezik. 

Alacsonyabb hőigény esetén csökkentett (a hőigénnyel összehan-

golt) égőteljesítmény megy át a kazán teljes fűtőfelületére. Az 

eredmény az ennek megfelelően alacsonyabb füstgázhőmérsék-

let.

2.6 Felállítási hely és égési levegőellátás

A felállítási hely tervezése

Kondenzációs gázkazánok felállításánál figyelembe kell venni az 

adott ország építési és tüzeléstechnikai rendeletének a felállítási 

helyiségre vonatkozó követelményeit.

Az alábbiak mindig érvényesek:

Az 50 kW összes névleges hőteljesítmény felett különálló fűtőhe-

lyiségeket (kazánházakat) kell kialakítani, amelyek semmilyen más 

célt nem szolgálhatnak, azaz nem lehetnek emberi tartózkodást 

szolgáló helyek.

A következő feltételekre ügyelni kell:

 • A felállítási helyiségeknek más helyiségekkel szemben az ajtón 

kívül más nyílásuk nem lehet.

 • Az ajtóknak tömítettnek és önműködően csukódónak kell  

lenniük.

 • A felállítási helyiségeknek levegőbevezető nyílással kell 

rendelkezniük (a levegőbevezető nyílás nagyságát lásd a  

7. fejezetben).

 • A tüzelőberendezéseknek egy, a felállítási helyen kívül elhelye-

zett vészkapcsolóval lekapcsolhatónak kell lenniük.

 • A felállítási helynek fagymentesnek kell lennie.

Bejelentés és engedélyezési eljárás

A kondenzációs gázkazán felállítását be kell jelenteni az illetékes 

gázszolgáltató vállalatnál, és azt annak engedélyeznie kell.

A következőket már a tervezési fázisban tisztázni kell:

 • Az illetékes területi kéményseprőt és a helyi szennyvízhatósá-

got a szerelés megkezdése előtt írásban értesíteni kell. Javasol-

juk, hogy a területileg illetékes kéményseprő részvételét írásban 

igazoltassák. 

 • Előfordulhat, hogy területileg szükség van a kondenzvíz szenny-

vízhálózatba történő bevezetésének engedélyeztetésére is. A 

szolgáltató előírhatja a csatornába  való bekötéshez a kondenz-

víz semlegesítését.

A kondenzációs hő kihasználásával működő fűtési rendszerek ter-

vezésénél van két olyan jellemző, amelyek alapvetően különböz-

nek a hagyományos fűtéstechnikai rendszerekétől és amelyeket 

figyelembe kell venni:

 • a füstgázok nedvesek, és nincs felhajtóerejük, vagy csak gyenge 

felhajtóerővel rendelkeznek,

 • a kondenzációs készülékben kondenzvíz keletkezik, amit ártal-

matlanítani kell. 

Ezeket a jellegzetességeket a „3.5 Kondenzvíz-ártalmatlanítás” 

és a „7. Levegő-/Füstgázelvezető rendszer” című fejezetekben 

részletesebben tárgyaljuk.

6. ábra: Az ecoCRAFT/3 kazán belső felépítése.



Felállítási hely és szükséges védőtávol-

ságok

Javasoljuk, hogy az ecoCRAFT/3 exclusiv 

kazánt 5 – 10 cm magas alapra állítsák. 

A szerelési és a karbantartási munkák 

zavartalan elvégzéséhez be kell tartani a 7. 

ábrán megadott védőtávolságokat. Egymás 

melletti elhelyezésnél a két készülék között 

min. 500 mm távolságot kell tartani. A ma-

ximális felületi hőmérséklet 85 °C alatt van, 

ezért a készülék elhelyezésével kapcsolat-

ban nincs szükség óvintézkedésekre. 

Az égési levegő minőségére vonatkozó 

követelmények

Az égési levegő porkoncentrációja (pl. 

építési por) és légnedvessége (mosókonyha 

stb.) nem lehet magas. Az égési levegőben 

lévő halogén-szénhidrogén vegyületek 

korróziót okozhatnak, és ezért azokat 

feltétlenül kerülni kell. A halogén-szén-

hidrogénekkel festékekben, lakkokban, 

tisztító- és oldószerekben kell számolni. Az 

ilyen anyagok vegytisztítók, nyomdák és 

laboratóriumok közelében fordulhatnak elő. 

Azokra a károkra, amelyek a fentiek 

figyelmen kívül hagyásából keletkeznek, a 

garancia nem érvényes.

Figyelem!

Az égési levegő semmilyen szilárd részecs-

kéket nem tartalmazhat, mert ez az égő 

elszennyeződését okozhatja. Különösen 

ügyeljen arra, hogy semmilyen építési por 

vagy szigetelőanyag-rost ne legyen az 

égési levegőben.
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7. ábra: Javasolt távolságok szerelési és karbantartási munkákhoz, (mm-ben)

minimum 500 100

minimum 
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minimum 
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2.7 Biztonságtechnikai szerelvények

DIN EN 12828 szerinti biztonságtechnikai 
szerelvények

Egység

1 biztonsági szelep, 3 bar A TRD 721 szerint, a helyszínen, a hőtermelő legmagasabb pontján vagy annak közvet-
len közelében, az előremenő vezetékben kell elhelyezni.
50 – 100 kW = DN 20
100 – 200 kW = DN 25
200 – 350 kW = DN 32
Minden biztonsági szelepet függőlegesen kell beépíteni, max. 1 m hosszú, emelkedően 
futó bevezető-vezetékkel és saját lefúvató-vezetékkel kell rendelkeznie.

1a biztonsági vezeték A vezeték nem lehet elzárható, és nem lehet benne szennyfogó, idomelem vagy más 
hasonló eszköz.

2 nyomásmérő Tartalmazza a 0020060828 és 0020060829 egység

- gyári kazán szigetelt biztonsági szerelvény-
csoport

Az egység tartalma: 3 bar biztonsági szelep, nyomásmérő, gyorslégtelenítő 80 kW-ig 
(0020060828) és 120-200 kW-ig (0020060829)

3 maximumnyomás-határoló
minimumnyomás-határoló

Hőtermelőnként Q
N
 > 300 kW esetén

Tetőtéri fűtőközpontokban vízhiány-kapcsolóként

4 hőmérsékletmérő Az előremenő és visszatérő vezetékbe

5 membrános tágulási tartály A helyszínen, a tágulási vezetéken

5a tágulási vezeték Véletlen elzárás ellen biztosított elzáró szerkezettel (pl. sapkás szeleppel)

6 Szennyfogó (pl. Flamco, Spirovent, stb.) A helyszínen, mindig a kazán visszatérő vezetékébe kell beszerelni.

7 levegőleválasztó (pl. Flamco, Spirovent, stb.) Beépítését a kazán előremenő vezetékébe javasoljuk.

vízhiány-kapcsoló Alagsori kazánnál: Q
N
 < 300 kW esetén nincs rá szükség, mert a biztonsági hőmérséklet-

határoló vízhiány-kapcsolóként is be van vizsgálva. Tetőtéri fűtőközpontban álló kazán-
nál: vízhiány-kapcsolóra vagy minimumnyomás-határolóra van szükség

8. ábra: DIN EN 12828 szerinti biztonságtechnikai szerelvények
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2.8 Illesztés a fűtési rendszerbe

A hőcserélőben keringtetett minimális vízmennyiség betartása

Az ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazánokon elegen-

dő mennyiségű fűtővíznek kell átáramolnia. Ha a keringtetett 

vízmennyiség a minimálisan szükséges alá csökken, akkor túl 

nagy lesz a hőmérséklet-különbség a hőcserélőben, és a kazán 

lekapcsol.

A központi vezérlés figyeli a kazántest előremenő és a visszatérő 

közötti, 35 K mértékű maximálisan megengedett hőmérséklet-

különbséget. Ha a keringetett mennyiség a minimális alá csökken, 

akkor a hőmérséklet-különbség meghaladja a 35 K, és a kazán 

kikapcsol legalább 2 percig, amíg a hőmérséklet-különbség 25 K 

alá csökken. A kazán bekapcsol és 30 K–ig működik folyamato-

san, majd minimális teljesítményen 35-K-ig, amikor is kikapcsol. 

Az ecoCRAFT/3 exclusiv kazán automatikusan újraindul amikor a 

hőmérséklet-különbség ismét 25 K alá csökken.

A szükséges keringtetett mennyiség berendezésoldali biztosításá-

hoz a kazánköri szivattyút egy hidraulikus váltóval, puffertárolóval 

vagy egy hőcserélővel együtt kell használni.

A megfelelő kazánköri szivattyúk és a javasolt hidraulikus váltók a 

táblázatban találhatók.

Azt javasoljuk, hogy a kazánköri szivattyú és a kazán elé szerelje-

nek be egy szennyfogót a rendszerbe. Különösen a már meglévő 

rendszereket kell a szennyeződéstől és iszaptól átmosással 

megtisztítani, különben a szennyeződés lerakódhat az ecoCRAFT 

exclusiv kazánban és a kazánköri szivattyúban, és ott helyi túlme-

legedést, korróziót és zajokat okozhat.

A rendelhető tartozékként szállított hidraulikus váltók ürítőnyí-

lással rendelkeznek, azokat karbantartáskor rendszeresen le kell 

üríteni. A nem diffúziómentes műanyag csövekből készített padló-

fűtéseknél hidraulikus rendszerleválasztást kell végezni.

Azokért a károkra, amelyek a fenti intézkedések be nem tartásá-

ból erednek, nem érvényes a garancia.

40/30 °C rendszerhőmérsékletű hőelosztó berendezés

Az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerek ideálisan alkalmasak 

kondenzációs hő kihasználására. A t
e
=40 °C és t

v
=30 °C hőmér-

séklet-párosításnál a szabványos hatásfok 110%-nál van, és majd-

nem eléri a H
i
 alsó fűtőértékre vonatkoztatott 111%-os elméletileg 

lehetséges legmagasabb értéket.

75/60 °C rendszerhőmérsékletű hőelosztó berendezés

Az ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazán magas harmat-

ponti hőmérsékletének és alacsony füstgázhőmérsékletének 

köszönhetően magasabb hőmérsékleten működő rendszereknél is 

elérhető a kb. 106% értékű szabványos hatásfok.

ecoCRAFT VKK 806/3-E 1206/3-E 1606/3-E 2006/3-E 2406/3-E 2806/3-E

Minimális keringtetett víz-
mennyiség (m3/h)

2,75 3,99 5,50 6,87 8,25 9,62

Szállítómagasság
az üzemi ponton (m)

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Magas hatásfokú kazán-köri szivattyú fordulatszám-szabályozással (tartozék) 

Megrendelési szám 0020022253 0020022253 0020022253 0020022254 0020022254 0020022255

Beépítési hossz (mm) 180 180 180 220 220 250

Csatlakozó G2“ G2“ G2“ DN 40 DN 40 DN 40

Kazánköri szivattyú, fokozatokkal (tartozék)

Megrendelési szám 309442 309442 309442 309443 309443 0020016930

Beépítési hossz (mm) 180 180 180 180 180 250

Csatlakozó Rp 1 ¼“ / G 2“ Rp 1 ¼“ / G 2“ Rp 1 ¼“ / G 2“ Rp 1 ¼“ / G2“ Rp 1 ¼“ / G2“ DN 40/PN 6

Fokozat, kiválasztva közepes közepes max közepes max közepes

Kazánköri szivattyú, helyszíni:

pl. Grundfos UPS32-30 F UPS32-30 F UPS40-30 F UPS32-60 F UPS40-60/2F UPS40-60/2F

Beépítési hossz (mm) 220 220 250 220 250 250

Csatlakozás/nyomás DN 32/PN 6 DN 32/PN 6 DN 40/PN 6 DN 32/PN 6 DN 40/PN 6 DN 40/PN 6

Fokozat, kiválasztva közepes közepes közepes max közepes közepes

Hidraulikus váltó (tartozék)

Típus WH 95 WH 160 WH 160 WH 280 WH 280 WH 280

Megrendelési szám 306721 306726 306726 306725 306725 306725
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Az ecoCRAFT/3 kazánban 25 K hőfok-különbségnél keringtetett vízmennyiség

ecoCRAFT/3 Névleges 
teljesítmény 
kW

Minimum 
teljesítmény
kW

Max. Indítási 
teljesítmény
%

Max. Indítási 
teljesítmény
kW

Keringtetett 
vízmennyiség 
névleges 
teljesítmé-
nyen
m3/h

Keringtetett 
vízmennyiség 
min. teljesít-
ményen
m3/h

Keringtetett 
vízmennyiség 
az indítási 
teljesítmé-
nyen
m3/h

VKK 806/3 80 14 48 38,4 2,75 0,48 1,32

VKK 1206/3 115,9 22 45 52,2 3,99 0,76 1,79

VKK 1606/3 160 27 35 56,0 5,50 0,93 1,93

VKK 2006/3 200 44 39 78,0 6,88 1,51 2,68

VKK 2406/3 240 48 36 86,4 8,25 1,65 2,97

VKK 2806/3 280 52 34 95,2 9,63 1,79 3,27
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A tartozékok műszaki adatai

3.1.1 A fordulatszám-szabályozott kazánköri szivattyúk méretei

A fordulatszám-szabályozott kazánköri szivattyú tartozékként 

kapható a különböző teljesítményű kazánokhoz. A kazánkörben 

fennálló hőmérséklet-különbséget ΔT = 20 K értékben határoztuk 

meg. A fordulatszám-szabályozott kazánköri szivattyút a belső 

kazánszabályozóhoz hasonlóan 0 – 10 V-os jel vezérli. A fordulat-

szám-szabályozás a belső kazánmodulálással arányosan történik. 

A kazánteljesítmény, a szivattyútípus, és a rendszer nyomás-

vesztesége a szivattyú-modulon található két potenciométerrel 

elvégzett beállításokkal vehető figyelembe. A szivattyúk alacsony 

üzemeltetési költségű és kis amortizációs idejű, magas hatásfokú 

szivattyúk.

A kazánköri szivattyú adatai

 • A keringtető szivattyúk menetes vagy karimás csatlakozóval 

rendelkeznek.

 • Minden melegvizes fűtési rendszerben használhatók.

 • Az engedélyezett szállított közeg VDI 2035 szerinti fűtővíz.

 • Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás.

 • Max. üzemi nyomás: 6 bar.

 • Max. megengedett környezeti hőmérséklet:+40 °C.

 • Hálózati csatlakozó: 

 • 230 V, 50 Hz.

 • Védettség: IP 44.

 • Szigetelési osztály: F.

3.1 Magas hatásfokú, fordulatszám-szabályozott kazánköri szivattyúk

Megnevezés Ábra Megrendelési cikkszám

Magas hatásfokú, fordulatszám-szabályozott kazánköri szivattyú 
VKK 806/3-E,  VKK 1206/3-E és VKK 1606/3 kazánhoz

kazánteljesítménytől függő fordulatszám-szabályozás
beépítési hossz: 180 mm
csatlakozó: G2“
szállítási terjedelem:
szivattyú szigeteléssel, szerelési utasítással,
230 V-os kábellel (3 m) Pro E csatlakozóval, 2 tömítéssel,
0-10 V kábellel (3 m), csatlakozóval

0020022253

Magas hatásfokú, fordulatszám-szabályozott kazánköri szivattyú
2006/3-E és 2406/3-E kazánhoz

kazánteljesítménytől függő fordulatszám-szabályozás
beépítési hossz: 220 mm
csatlakozó: DN 40
szállítási terjedelem:
szivattyú szigeteléssel, szerelési utasítással,
230 V-os kábellel (3 m) Pro E csatlakozóval, 2 tömítéssel,
0-10 V kábellel (3 m), csatlakozóval

0020022254

Magas hatásfokú, fordulatszám-szabályozott kazánköri szivattyú 
VKK 2806/3-E kazánhoz

kazánteljesítménytől függő fordulatszám-szabályozás
beépítési hossz: 250 mm
csatlakozó: DN 40
szállítási terjedelem:
szivattyú szigeteléssel, szerelési utasítással,
230 V-os kábellel (3 m) Pro E csatlakozóval, 2 tömítéssel,
0-10 V kábellel (3 m), csatlakozóval

0020022255

Fontos tudnivaló! A magas hatásfokú, fordulatszám-szabályozott kazánköri szivattyúkat (Vaillant tartozék) gyárilag speciálisan az ecoCRAFT exclusiv kondenzációs 
gázkazánhoz tartozó, megfelelő elektronikával szereljük fel és előre beállítjuk őket a kazánhoz
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9. ábra: A 0020022253 cikkszámú kazánköri szivattyú méretei

10. ábra: A 0020022254 cikkszámú kazánköri szivattyú méretei
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A szivattyú maximális fordulatszámát gyá-

rilag a jelleggörbére (KL xx) korlátozzuk. 

A kazán modulálásától függően a szivaty-

tyú fordulatszáma a „MIN” és a „KL xx” 

jelleggörbék között változik. A vezérlés 0 

– 10 V-os jellel a kazánról, az égőmoduláció 

fokával arányosan történik.

A szivattyú térfogatáram-állításának az a 

célja, hogy messzemenően és állandóan 

nagy hőmérséklet-különbséget biztosít-

sunk az előremenő és a visszatérő ág 

között még részterhelésnél is. Ez javítja a 

kondenzációs hő kihasználását a kazánban 

és csökkenti a kazánköri szivattyú segéd-

energia-igényét.

A VKK 806/3-E, VKK-1206/3-E és VKK 1606/3-E kazánok szivattyúdiagramjai

A VKK 2006/3-E és VKK 2406/3-E kazánok szivattyúdiagramjai

A VKK 2806/3-E kazán szivattyúdiagramja

3.1.2 A fordulatszám-szabályozott kazánköri szivattyúk szivattyúdiagramjai



 3.2 Háromfokozatú kazánköri szivattyúk

Az ecoCRAFT exclusiv VKK kazánokhoz, mint szállítási tartozék, 

kazánköri szivattyú is rendelhető. A szivattyúk úgy lettek kiválasz-

tva, hogy mind a felső, mind az alsó fordulatszám tartományban a 

kazánköri áramlási ellenállás legyőzhető legyen.

A kiválasztás ΔT=20K hőmérsékletkülönbségre történt. 

A kazánköri szivattyúk adatai:

 • keringtető szivattyú menetes vagy karimás csatlakozással

 • minden melegvizes fűtési rendszerben használható

 • a szállított közegnek meg kell felelni a VDI 2035 szerinti 

fűtővíznek

 • fordulatszám tartomány: 1800-2600 1/min (VKK 806…VKK 

2406)

 • fordulatszám tartomány: 1300-2550 1/min (VKK 2806)

 • kézzel állítható 3 fordulatszám-fokozat

 • maximális üzemi nyomás 6, illetve 10 bar

 • engedélyezett hőmérséklet tartomány: -10-130°C

 • engedélyezett környezeti hőmérséklet: max. 40°C

 • hálózati csatlakozás: 230V, 50 Hz

 • villamos védettség: IP 43

 • szigetelési osztály: F

Megjegyzés:

Ezeket a szivattyúkat abban az esetben nem lehet használni, ha a 

szivattyúteljesítmény önálló illesztése (lásd modulációs szivattyú) 

a hálózati üzemi igényeihez követelmény, mint ahogyan ezt az 

Energiatakarékossági Előírások (EnEV) megkövetelik.

Kivételes esetben megengedett a használata, ha ez a kazán 

biztonságtechnikáját nem érinti, pl. meghatározott minimális 

kazánköri tömegáramot kell tartani.

Megnevezés Ábra Megrendelési cikkszám

Kazánköri szivattyú 
ecoCRAFT exclusiv VKK kazánokhoz

Háromfokozatú, kézi átkapcsolású fordulatszám beállítási lehetőséggel
beépítési hossz: 180-220 mm
csatlakozó: G 1 ½” – G 2” – DN 40
szállítási terjedelem:
szivattyú szigeteléssel, szerelési utasítással,
230 V-os kábellel, csatlakozóval

VKK 806/3 – VKK 1606/3-E kazánokhoz 309442

VKK 2006/3 - VKK 2406/3-E kazánokhoz 309443

VKK 2806/3-E kazánhoz 0020016930
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 3.2.1 A háromfokozatú kazánköri szivattyúk méretei (mm)

309442 309443 0020016930

Rp/DN Rp 1 ¼” Rp 1 ¼” DN 40

G G2 G2 -

I
0

180 180 220

I
2

92 102 102

a
1

172 172 178

a
2

34 45 54

a
3

64 68 76

I
1

90 90 110

b
1

66 69 83

b
2

57 68 60

b
3

88 92 103

b
4

60 66 66

b
5

44 66 66

A 309442 szivattyú befoglaló és csatlakozó méretei

A 309443 szivattyú befoglaló és csatlakozó méretei

A 0020016930 szivattyú befoglaló és csatlakozó méretei



3.2.2 A háromfokozatú kazánköri szivattyúk szivattyúdiagramjai

Kazánköri szivattyú (309442)

Hálózati csatlakozás
Pg-csatlakozó

230V, 50 Hz
1 x 11

Fokozat/
fordulatszám

1 – 2600 1/min
2 – 2300 1/min
3 – 1800 1/min

beállítás
Teljesítmény felvétel

VKK 806..1606
2 – fokozat
175 W

Kazánköri szivattyú (309443)

Hálózati csatlakozás
Pg-csatlakozó

230V, 50 Hz
1 x 13,5

Fokozat/
fordulatszám

1 – 2600 1/min
2 – 2500 1/min
3 – 2300 1/min

beállítás
Teljesítmény felvétel

VKK 2006..2406
2 – fokozat
380 W

Kazánköri szivattyú (0020016930)

Hálózati csatlakozás
Pg-csatlakozó

230V, 50 Hz
1 x 11

Fokozat/
fordulatszám

1 – 2550 1/min
2 – 2050 1/min
3 – 1300 1/min

beállítás
Teljesítmény felvétel

VKK 2806
1– fokozat
195 W

A 309442 cikkszámú szivattyú jelleggörbéje

A 309443 cikkszámú szivattyú jelleggörbéje

A 0020016930 cikkszámú szivattyú jelleggörbéje
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 3.3 A kazánköri szivattyúk jellemzői

ecoCRAFT VKK Szállított vízmennyiség
m3/h (ΔT=20K)

Nyomásveszteség
mbar (ΔT=20K)

Modulációs 
szivattyú

Teljesítmény 
felvétel P1 (W)

Energia osztály

VKK 806/3-E 3,4 80 0020022253 25,7 A

VKK 1206/3-E 5 85 0020022253 43,7 A

VKK 1603/3-E 6,9 90 0020022253 70,0 A

VKK 2006/3-E 8,6 95 0020022254 94,1 A

VKK 2406/3-E 10,3 100 0020022254 164,0 A

VKK 2806/3-E 12 105 0020022255 122,0 A

ecoCRAFT VKK Szállított vízmennyiség 
m3/h (ΔT=20K)

Nyomásveszteség
mbar (ΔT=20K)

3 fokozatú 
szivattyú

Teljesítmény 
felvétel P1 (W)

Energia 
osztály

Fokozat

VKK 806/3-E 3,4 80 309442 160,0 D Közepes

VKK 1206/3-E 5 85 309442 170,0 D Közepes

VKK 1603/3-E 6,9 90 309442 195,0 D Max.

VKK 2006/3-E 8,6 95 309443 380,0 D Közepes

VKK 2406/3-E 10,3 100 309443 400,0 D Max.

VKK 2806/3-E 12 105 0020016930 195,0 D Közepes

ecoCRAFT VKK 806/3
00 1001 1452

VKK 1206/3
00 1001 1453

VKK 1606/3
00 1001 1454

VKK 2006/3
00 1001 1455

VKK 2406/3
00 1001 1456

VKK 2806/3
00 1001 1457

Fűtés előremenő csatl. R2” R2” R2” R2” R2” R2”

Fűtés visszatérő csatl. R2” R2” R2” R2” R2” R2”

Hidraulikus váltó WH 95 WH 160 WH 160 WH 280 WH 280 WH 280

306721 306726 306726 306725 306725 306725

Primer előremenő csonk Rp2” DN65 DN65 DN80 DN80 DN80

Szekunder előremenő csonk Rp2” DN65 DN65 DN80 DN80 DN80

Primer visszatérő csonk Rp2” DN65 DN65 DN80 DN80 DN80

Szekunder visszatérő csonk Rp2” DN65 DN65 DN80 DN80 DN80

Magas hatásfokú kazánköri 
szivattyúk

modulációs 
A energia osz-
tály
0020022253

modulációs 
A energia osz-
tály
0020022253

modulációs 
A energia osz-
tály
0020022253

modulációs 
A energia osz-
tály
0020022254

modulációs 
A energia osz-
tály
0020022254

modulációs 
A energia osz-
tály
0020022255

Szivattyú csonkok G2” G2” G2” DN40 DN40 DN40

Kazánköri szivattyúk 3 fokozatú, D 
energia osztály
309442

3 fokozatú, D 
energia osztály
309442

3 fokozatú, D 
energia osztály
309442

3 fokozatú, D 
energia osztály
309443

3 fokozatú, D 
energia osztály
309443

3 fokozatú, D 
energia osztály
0020016930

Szivattyú csonkok Rp 1 ¼” Rp 1 ¼” Rp 1 ¼” Rp 1 ¼” Rp 1 ¼” DN40



3.4 Kazántartozékok az ecoCRAFT exclusiv-hoz

Megnevezés Ábra Megrendelési cikkszám

WH 95 hidraulikus váltó
VKK 806/3-E kazánhoz

hőszigeteléssel, csatlakozó: Rp 2”
max. átfolyás: 8 m3/h

306721

WH 160 hidraulikus váltó
VKK 1206/3-E és VKK 1606/3-E kazánhoz
hőszigeteléssel, csatlakozó: DN 60, max. átfolyás: 12 m3/h

WH 280 hidraulikus váltó
VKK 2006/3-E, 2406/3-E és 2806/3-E kazánhoz
hőszigeteléssel, csatlakozó: DN 80, max. átfolyás: 21,5 m3/h

306726

306725

Semlegesítő berendezés
max. 350 kW kazánteljesítményig

alkotóelemei:
semlegesítő szert (20 kg) tartalmazó műanyag tartály

semlegesítő granulátum utántöltő csomag (5 kg)

009730

009741

Semlegesítő berendezés 
kondenzvíz-szállító szivattyúval
max. 200 kW kazánteljesítményig

alkotóelemei:
semlegesítő szert (10 kg) tartalmazó műanyag tartály és tartozékok csatlakoz-
tatáshoz

semlegesítő granulátum utántöltő csomag (5 kg)

301374

009741

Egyéb gyári szerelvények

Kétútú, háromjáratú keverőcsap szürkeöntvényből
belső menetes csatlakozóval, jobbos és balos csatlakoztatásra is alkalmas

VRM 3-½”  (kvs = 4)
VRM 3-¾”  (kvs = 6,3)
VRM 3-1”     (kvs = 10)
VRM 3-1 ¼”(kvs = 16)

009232
009233
009234
009237

Meghajtómotor felszerelő készlettel

Szállítási terjedelem és paramétereik:
állítómotor Vaillant keverőcsaphoz 
felszerelő készlet
elektromos csatlakozó: 230 V/50 Hz
elfordulási szög: 90°
működési idő: 2 perc
Nyomaték 10 Nm

300870

Gyári kazán szigetelt biztonsági szerelvénycsoport

Az egység tartalmaz:
3 bar biztonsági szelep, nyomásmérő, gyorslégtelenítő, szerelvényeket

VKK 806/3-E (80 kW)
VKK 1206-2006/3-E (120-200 kW)

0020060828
0020060829

26 / 27



A hidraulikus váltó használata

Érvek a hidraulikus váltó használata 

mellett:

 • kisebb nyomásveszteség

 • a kazánkör és a fűtőkörök hidraulikus 

szétválasztása

 • állandó térfogatáram a hőtermelőben

 • a túl alacsony térfogatáram elkerülése a 

szekunder körökben

 • iszapleeresztő nyílással rendelkező 

szennyfogó funkció az alsó csonkon

Fontos tudnivaló!

400 kW fölötti teljesítményméretnél a hid-

raulikus váltót a helyszínen kell biztosítani, 

és a méretezést egyeztetni kell a gyártóval 

(lásd a függelékben lévő jegyzéket).

Méretezési példa:

Teljesítmény = 165 kW

ΔT = 15 K

Vízátfolyás = 9,5 m3/h

Ebben az esetben a szükséges váltó: 

WH 160

WH 95 hidraulikus váltó

A hidraulikus váltó elemei:

 • váltótest acélból

 • csatlakozócsonk a hőtermelő és a fűtési 

rendszer számára belső menetes csatla-

kozóval (Rp 2”)

 • ürítő csatlakozó alul, Rp 3/8”, szeleppel

 • gyárilag bevizsgálva és alapozva

 • üzemi túlnyomás max. 6 bar

 • vízátfolyás: max. 8 m3/h

 • hőfokérzékelő

A hőszigetelés elemei:

 • PU keményhab hőszigetelés felezett héj 

formájában

 • nyílások az elmenő csonkok, ürítés és az 

érzékelő számára

 • tartóelemek, összekötőelemek a szigete-

lőhéjakhoz és fali rögzítő

12. ábra: Kiválasztási diagram. Átvihető hőteljesítmény a hőmérséklet-különbség függvényében

13. ábra: A WH 95 hidraulikus váltó szállítási terjedelme

0

5

10

15

20

25

30

0                         50           100        150      200    250 300

WH 95

WH 160
T = 20 K

T = 15 K

T = 10 K

T = 5 K

WH 280

165

9,5

3.4.1 Hidraulikus váltó



WH 160 és WH 280 hidraulikus váltó

A hidraulikus váltó elemei:

 • váltókamra acélból

 • csatlakozócsonk a hőtermelő és a fűtési 

rendszer számára DIN szerinti hegesztett 

karmantyúkkal (PN 6)

 • ürítő csatlakozó oldalt, Rp 1”

 • lábak lerögzítésre szolgáló talplemezzel

 • gyárilag bevizsgálva és alapozva

 • üzemi túlnyomás max. 6 bar

 

Hőszigetelés elemei:

 • horganyzott acéllemezköpeny gyorszá-

rakkal

 • 100 mm vastag kőzetgyapot hőszigetelés 

felezett héj formájában

 • nyílások az elmenő csonkok, iszapeltávo-

lítás és az érzékelő számára
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7
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Méretek, 
mm-ben

Hidraulikus váltó

WH 95 WH 160 WH 280

A - DN 65 DN 80

B - 520 600

h1 - 1350 1390

h2 - 300 300

h3 900 900

Vízátfolyás 
(m3/h)

8 12,0 21,5

cikkszám 306721 306726 306725
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14. ábra: A WH 95 hidraulikus váltó méretrajza 

15. ábra: A WH 160/280 hidraulikus váltó méretrajza
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Semlegesítő berendezés kondenzvíz-át-

emelő szivattyúval (301374)

Az átemelő szivattyú az összekötő kábellel 

(6) beköthető az ecoCRAFT exclusiv kazán 

biztonsági láncába. A szivattyú meghi-

básodása vagy a befolyó, ill. a kifolyó 

eltömődése esetén kikapcsol a fűtőkazán. 

A vrnetDIALOG-gal kombinálva ez zavar-

üzenetet vált ki.

1. Semlegesítő granulátum

2. Üzemi – és zavarkijelző

3. Csatlakozó a befolyótömlő számára

4. Semlegesítő doboz beépített szivaty-

tyúval

5. Csatlakozó a kifolyótömlő számára

6. Hálózati és összekötő kábel

7. Csatlakozó

8. 20 x 20-as könyök a befolyó csatla-

kozóhoz

9. Kifolyótömlő, DN 10 x 3 m

10. 20 x 20 x 20-as T-idom a kémény-vízte-

lenítő csatlakozója számára

11. Tömlőbilincsek (4 db)

12. Befolyótömlő

13. Csatlakozóadapter a kazán kondenz- 

víz kifolyójára (DN 40)

5
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9
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12

4

3

2

1

7

13

Műszaki adatok:

Semlegesítés max. 200 kW-ig

Semlegesítő szer hidrogénkarbonát (10 kg)

Élettartam legalább egy év

Üzemi hőmérséklet 0 °C – 50 °C

Max. szállítómagasság 2,0 m

Szállítási mennyiség 5,5 l/perc

Feltöltési térfogat max. 13 liter

Hálózati feszültség 230 V AC

Elektromos teljesítményfelvétel max. 30 W

Átkapcsoló érintkező 230 V/16 A AC

Befolyó 2 m PVC tömlő, DN 20

Kifolyó 3 m PVC tömlő, DN 10

Méretek 450 mm x 360 mm x 180 mm

Megrend. szám 301374

16. ábra Semlegesítő berendezés kondenzvíz-szállító szivattyúval

3.4.2 Semlegesítő berendezés max. 200kW-ig, szivattyúval



3.4.3 Semlegesítő berendezés max. 350 kW-ig, szivattyú nélkül

Semlegesítő berendezés (009730) 

Az 1 m3 földgázból keletkező kb. 1 kg mennyiségű kondenzvíz pH 

értéke 3,5 és 4,5 között van. A semlegesítő szer 6,5 fölé emeli a 

pH értéket. A semlegesítő berendezést évente legalább egyszer 

ellenőrizni kell. Ilyenkor a semlegesítőszer töltési magasságát kell 

megnézni. A működés ellenőrzése egyszerűen, egy pH-papírral 

végezhető el.

A semlegesítő berendezés képes befogadni és semlegesíteni 

tudja a kazánból, a füstgázvezetékből, ill. a kéményből származó 

kondenzvizet. 

Erre a célra egy megfelelő csatlakozó T-elem van a berendezéshez 

mellékelve. A semlegesítő berendezés műanyagból áll. A kazánból 

származó kondenzvíz semmilyen nem megengedett nehézfémet 

sem tartalmaz, és összetételét tekintve megfelel az A 251 sz. ATV-

munkalap irányértékeinek.

Semlegesítő granulátum utántöltő csomag, (009741)

Semlegesítő berendezések utántöltésére, 5 kg-os kiszerelésben

Poz. Db. Megnevezés

1. 1  csatlakozóelem, DN 40/DN 15
2. 1  tömlőcsonk, egyenes, DN 15
3. 3  hollandi anya, G 1”
4. 4  tömlőbilincs
5. 1  tömlő, DN 19, 1,5 m
6. 1  tömlőcsatlakozó könyök, DN 15
7. 2  O-gyűrű tömítés
8. 1  műanyag szűrő
9. 1  T-idom, DN 15
10. 1 semlegesítő doboz (20 kg semlegesítőszert tartalmaz)

17. ábra: Semlegesítő berendezés kondenzvíz-szivattyú nélkül
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Keverőcsapok méretének meghatározásához használja az alábbi diagramot

A VRM 3-5/4” keverőcsap méret felett az ismert gyártóktól kell beszereznie a szükséges szerelvényeket (Honeywell, Siemens, 

Esbe, stb.). Ügyeljen arra, hogy a kiválasztott szelepek műszaki paraméterei egyezzenek meg a Vaillant által forgalmazottakkal!

Kétútú keverőcsap Mértékegységek VRM 3-1/2 VRM 3-3/4 VRM 3-1 VRM 3-5/4

Csatlakozó menet Rp 1/2" Rp 3/4" Rp 1” Rp 1 1/4"

kvs-érték m3/h 4,0 6,3 10 16

Elfordulási szög fok 90 90 90 90

Üzemi hőmérséklet, max. °C 130 130 130 130

Névleges nyomás bar 6 6 6 6

Cikkszám 009232 009233 009234 009237

Keverőcsap-motor Mértékegységek VRM

Üzemi feszültség V/Hz 230/50

Teljesítményfelvétel, kb. VA 4,5

Nyomaték Nm 10

Elfordulási szög fok 90 (átkapcsolható forgásirány)

Működési idő perc 2

Megengedett hőfokteljesítmény °C -20 - +50

Védettség/védelmi osztály kg IP 43

Cikkszám 300870

3.4.4 Keverőcsapok, meghajtó motorok műszaki adatai és kiválasztásuk 

18. ábra: Diagram a háromjáratú keverőcsapok névleges átmérőjének meghatározásához



3.5 Kondenzvíz-ártalmatlanítás

Kondenzvíz-ártalmatlanítás az ATV-A 251 

munkalap szerint

A kondenzációs technikában időközben 

megszerzett tapasztalatoknak köszönhe-

tően az 1988-ban megjelent ATV-M 251 

ismertetőt 1998 novemberében felváltotta 

a „Kondenzációs kazánokból származó 

kondenzátumok” c. ATV-A 251 munkalap. 

Az új, munkalapként történő besorolás na-

gyobb jogi kötelezettséget és így nagyobb 

tervezési és jogi biztonságot jelent.

Helyi rendelkezéseikben (szennyvízelőírása-

ikban) általában hivatkoznak a kommunális 

szennyvízhatóságok az ATV szabályzatra, 

így azok meg is kapják jogérvényességü-

ket. Ennek ellenére már a kondenzációs 

berendezés tervezési fázisában egyeztetni 

kell a hatósággal, hogy a kondenzvíz az 

ATV-A 251 szerint bevezethető-e a csator-

nahálózatba.

A munkalap szabályozza a kondenzációs 

berendezésekből származó kondenzvíz 

előírás szerinti bevezetést a közcsatorna 

hálózatba és annak esetleg kezelését. Eköz-

ben azt is figyelembe veszi, hogy általában 

a házi szennyvíz részéről van szó, ami 

keverve kerül bevezetésre.

A földgáz üzemű kondenzációs berendezé-

sekre a következő érvényes:

 • 200 kW-ig semlegesítés nélkül meg-

történhet a kondenzvíz bevezetése a 

közcsatorna hálózatba.

A semlegesítésre a következő kivételes 

esetekben van szükség:

 • a házi szennyvíz DIN 4261 szerinti kis 

derítőberendezésekbe történő bevezeté-

se esetén,

 • azoknál az épületeknél és telkeknél, 

amelyeknek vízelvezető-vezetékei nem 

teljesítik a következő oldali táblázat 

szerinti anyagkövetelményeket (ATV-A 

251 5.3 szakasz),

 • azoknál az épületeknél, amelyek nem 

teljesítik az ATV-A 251 4.1.1 szakasza sze-

rinti megfelelő keveredés feltételeit (lásd 

kiválasztási diagram).

 • A 200 kW névleges terhelés fölötti 

berendezéseknél csak semlegesítés után 

megengedett a kondenzvíz bevezetése 

a szennyvíz hálozatokba. A kondenzvíz 

házi szennyvízzel való keverésénél 25 és 

200 kW közötti teljesítménytartomány-

ban a házi szennyvíz lúgos jellege és a 

savas alkotórészek pufferelési képessége 

100-as biztonsági tényezővel kerül figye-

lembe vételre a keverési előírásban.

Mivel bevezetéskor a kondenzvíz és a házi 

szennyvíz keveredik egymással, megválto-

zik a pH érték is. Ebben az esetben abból 

indulhatunk ki, hogy a kondenzvíz házi 

szennyvíz általi semlegesítése automatiku-

san végbemegy. Így lakásoknál, irodaépü-

letekben, ill. hasonló üzemi épületekben 

megtalálható az a minimális lakásszám 

vagy alkalmazotti létszám, amitől kezdve 

biztonsággal számolhatunk a megfelelő 

keveredéssel. Lásd kiválasztási diagram.

 

1. példa

Egy 5 lakásos lakóházban 80 kW-os 

kondenzációs kazánt kell felállítani. A 5 la-

kás/80 kW metszéspont a következő tarto-

mányban van: semlegesítés nem szükséges.

2. példa

Egy 45 foglalkoztatott személynek helyet 

adó irodaépületben 160 kW-os kondenzá-

ciós kazánt kell felállítani. A 45 foglalkoz-

tatott/160 kW metszéspont a következő 

tartományban van: semlegesítés szükséges.

19. ábra: Kiválasztási diagram: semlegesítés az ATV-A 251 szerinti keverési előírásnak megfelelően
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3.6 Fűtővízre vonatkozó követelmények

VDI 2035 irányelv, 1. lap (2005. decemberi kiadás)

A VDI 2035, 1. lap javaslatokat ad arra vonatkozóan, hogy hogyan 

kerülhetők el a vízkőképződés okozta károk melegvizes fűtési 

rendszerekben és használati melegvízkészítő rendszerekben. Az 

irányelv érvényes az épületen belüli, DIN 4753 szerinti haszná-

lati melegvízkészítő rendszerekre és a DIN EN 12828 szerinti 

melegvizes fűtési rendszerekre, ha az előremenő hőmérséklet 

rendeltetésszerűen nem lépi túl a 100 °C-ot.

A vízkőképződés okai

A vízkőképződés mértékére a víz minősége, a feltöltő és kiegészí-

tő víz mennyisége, a hőátviteli felületeken uralkodó falhőmérsék-

let és az üzemi feltételek mérvadók.

A korrózióval ellentétben az anyagminőség csak alárendelt 

szerepet játszik a vízkőképződésben. A következő reakció alapján 

lezajló vízkőképződés (CaCO
3
 kiválás):

Ca2+ + 2 HCO
3
– = CaCO

3
 + CO

2
 + H

2
O

csak akkor mehet végbe, ha olyan vizet melegítenek fel, amelyik 

földalkáli- és hidrogénkarbonát-ionokat tartalmaz. A növekvő 

hőmérséklettel a vízkőképződés veszélye is nő.

Vízkőképződésnél nem a kilépési vagy előremenő hőmérséklet, 

hanem a hőtermelő hőátadó felületein uralkodó falhőmérséklet a 

döntő.

A vízkőképződés miatt akkor léphetnek fel károk, ha a méretezést/

tervezést, a szerkezeti kialakítást, az üzemi körülményeket és a 

víz minőségét nem hangolták össze egymással.

A vízkőképződés mennyiségi megállapításához be kell szerezni a 

vízanalízis eredményeit (pl. a vízművektől). A mosó- és tisztítósze-

rek környezettel való összeférhetőségéről szóló törvény szerinti 

területi keménységi eloszlás ismerete nem elegendő.

A vízkőképződés pontosabb megítéléséhez szükség van a kalcium-

koncentrációra, a KS4,3 savkapacitásra, valamint a feltöltő és 

kiegészítő víz mennyiségére vonatkozó értékekre. 

Az egyszerűsített megítélés a „Földalkáliák összege” és az „Ösz-

szes keménység” paraméterek alapján lehetséges.

A vízkőképződés hatásai melegvizes fűtési rendszerekben

A vízkőképződés következményeként a melegvizes fűtési rend-

szerek hőtermelőiben a vízkőlerakódás miatt csökken a hőátadás. 

Különösen a közvetlen fűtésű hőátviteli felületeken fordulhat elő 

helyi túlmelegedés és az emiatt bekövetkező repedés-, valamint 

forrászaj-képződés. A vízkőlerakódás ezen kívül keresztmetszet-

csökkenést okozhat és az áramlási ellenállás növekedéséhez 

vezethet.

Ezen hatások következményeként mindig lecsökken a 

hőteljesítmény. Ezért az ilyen rétegek képződését a zavarmentes 

működés érdekében a lehető legalacsonyabb értéken kell tartani.

Irányértékek / javaslatok melegvizes fűtési rendszerekre

A melegvizes fűtési rendszereknél a használati melegvízkészítő 

berendezésekkel összehasonlítva – a kisebb mennyiségű földalkáli- 

és hidrogénkarbonát-ion következtében – korlátozott a vízkőkép-

ződés miatti károk veszélye. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a vízkőképződés függ:

 • a melegvizes fűtési rendszer összes fűtőteljesítményétől,

 • a fajlagos rendszertérfogattól (névleges űrtartalom literben/ 

fűtőteljesítmény; többkazános rendszereknél a legkisebb egyedi 

teljesítményt kell figyelembe venni),

 • a feltöltő és kiegészítő víz mennyiségétől és

 • a hőtermelő fajtájától és szerkezetétől (pl. átfolyós rendsze-

rű vízmelegítő) függően károk léphetnek fel a vízkőképződés 

következtében.

A fűtési rendszer tervezőjének a VDI 2035 szerint a következő 

adatokat kell dokumentálnia:

 • a földalkáliák összege vagy az összes keménység (pl. a vízmű-

vek analízise alapján),

 • rendszertérfogat, összes fűtőteljesítmény és többkazános rend-

szereknél az egyedi teljesítmények,

 • a feltöltő és kiegészítő víz alapul vett mennyisége a rendszer 

élettartama alatt,

 • a vízkezeléshez használt adalékokat (fajta és mennyiség).

Irányértékek melegvizes fűtési rendszerekhez

Az alábbi, melegvizes fűtési rendszerekre vonatkozó irányértékek 

hosszú évek gyakorlati tapasztalatain alapulnak, és abból indulnak 

ki, hogy:

 • A rendszer élettartama alatt a feltöltő és kiegészítő víz összes 

mennyisége nem lépi túl a fűtési rendszer névleges térfogatá-

nak háromszorosát,

 • a fajlagos rendszertérfogat > 20 l/kW fűtőteljesítmény (több-

kazános rendszereknél a legkisebb egyedi teljesítményt kell 

figyelembe venni) és

 • minden intézkedést megtettek a vízoldali korrózió VDI 2035, 2. 

lapja szerinti megelőzésére.

Vízkeménység

A vízkeménységet a földalkáli- ionok koncentrációja okozza. Ezek 

főleg kloridok, szulfátok, hidrogénkarbonátok, stb. 



Fontos!

Az alumínium korróziója és az abból kialakuló tömítetlenségek a 

nem megfelelő minőségű fűtővíz miatt keletkeznek. Más anyagok, 

mint például az acél, a szürkeöntvény vagy a réz, reakcióba lép az 

alumíniummal az alkalizált fűtővíz miatt (pH > 8,5) jelentős lehet a 

korrózió. Az alumínium megóvása érdekében a fűtővíz pH-értékét 

6,5 és 8,5 között kell tartani!

Az irányértékek túllépése esetén a feltöltő és kiegészítő vizet 

lágyítani kell!

Azokban az esetekben, amelyekben

 • a földalkáliák összege a feltöltő és kiegészítő víz analízise alap-

ján az 1. táblázat irányértéke fölött van és /vagy

 • nagyobb mennyiségű feltöltő és kiegészítő víz várható vagy/és

 • fajlagos rendszertérfogat > 20 l/kW fűtőteljesítmény (több-

kazános rendszereknél a legkisebb egyedi teljesítményt kell 

figyelembe venni),

 • vízlágyítást kell végezni vagy más intézkedés szükséges (a VDI 

2035, 4. bekezdése szerint).

Készülékek a feltöltő és kiegészítő víz kezeléséhez

A tartozékként szállítható vízlágyító patron (megr. szám: 301363) 

kisebb fűtési rendszerek feltöltő és kiegészítő vizének kezelésére 

szolgál. A patronban olyan granulátum van, ami lecsökkenti a 

feltöltő víz keménységi fokát. A granulátum kb. 2.500 liter után 

elveszti hatását (ezért tartós üzemre nem alkalmas).

A vízlágyító patronnal a víz keménysége pl. 22 °nK-ról kb. 6 °nK-ra 

csökkenthető.

Mindenesetre javasoljuk, hogy a kritikus vízminőséggel működő 

berendezéseknél a feltöltő és kiegészítő vízre vonatkozó munká-

kat szakcéggel végeztessék el. A munkák elvégzéséhez megfe-

lelő mobil, vízmérővel és teszt-készülékkel felszerelt vízkezelő 

berendezések állnak rendelkezésre, amelyekkel az előírt mennyi-

ségű, lágyított víz előállítható. A rendszer naplójában szükséges 

dokumentálást a szakcég végzi el.

A vízminőséget a keménysége szerint az alábbiak szerint  osztályozzuk:

A vízkőképződés miatti károk elkerüléséhez a feltöltő és kiegészítő víznél a következő irányértékeket kell betartani (lásd 1. táblázat).

Összes keménység Értékelés

[mmol/l] [0nK]

0-1 0-6 nagyon lágy

1-2 6-11 lágy

2-3 11-17 közepes

3-4 17-22 kemény

>4 >22 nagyon kemény

Összes fűtőteljesítmény Összes keménység
20 l/kW-ig 2)

Összes keménység
20 l/kW és 50 l/kW között 2)

Összes keménység
50 l/kW felett 2)

kW 0nK mol/m3 0nK mol/m3 0nK mol/m3

< 50 Nincs követelmény vagy 11,2 2 0,11 0,02

< 16,8 1) < 3 1)

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

> 200 < 600 8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02

> 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02

1.táblázat: A feltöltő és kiegészítő vízre vonatkozó irányértékek

1) Zárt melegvizes fűtési rendszereknél és azoknál a berendezéseknél, melyek elektromos fűtőelemeket is tartalmaznak.
2) Meghatározott rendszertérfogatok esetén (névleges víztérfogat/fűtési teljesítmény; többkazános rendszer esetén a legkisebb kazánteljesítményt kell figyelembe 
venni). Ezek az adatok csak akkor érvényesek, ha feltöltő és kiegészítő víz mennyisége nem lépi túl a rendszer névleges víztérfogatának a háromszorosát. Ha ez nem 
teljesül, akkor a VDI előírásainak megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani (vízlágyítás, iszapleválasztás, stb.)
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Fontos tudnivaló!

Vegyi anyagokat, különösen fagyásgátló szerek hozzáadását a fű-

tővízhez a Vaillant nem támogatja. Ha fagyás- vagy korróziógátló 

szerekkel dúsítja a fűtővizet, akkor elváltozások léphetnek fel a 

tömítéseknél, és ez zajt okozhat a fűtési üzemben.

 Ezért és az esetleges káros következményekért a Vaillant cég 

nem vállal felelősséget!

A következőkben felsorolt termékek rendeltetésszerű használa-

ta mellett az ecoCRAFT exclusiv készülékeknél eddig nem volt 

tapasztalható összeférhetetlenség:

Az adalékanyagok felhasználásakor a gyártói útmutatást szigorúan be kell tartani!

Fagyás- vagy korróziógátló adalékanyagok* 

Tisztítási célú adalékanyagok (alkalma-
zás után ki kell mosni a rendszerből

Tartósan a rendszerben hagyható ada-
lékanyagok

Fagyvédelmi célú, tartósan a rendszerben hagy-
ható adalékanyagok

Fernox F3
Fernox DS 40
Jenaqua 200
Jenaqua 300
Jenaqua 400
Sentinel x 300
Sentinel x 400

Fernox F1
Fernox F2
Jenaqua 100
Jenaqua 110
Sentinel x 100
Sentinel x 200

Fernox Antifreeze Alphi 11
Sentinel x 500

2. táblázat: A fagyás-vagy korróziógátló adalékanyagok összefoglaló táblázata

* A mindenkori adalékanyagok fűtőrendszerrel való összeférhetőségével és hatásosságával kapcsolatosan a Vaillant semmilyen felelősséget nem vállal!



Jegyzetek
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Rendszeráttekintés / kapcsolások

4.1 Kombinációs lehetőségek a rendszertartozékokkal

ecoCRAFT exclusiv VKK 806/3-E 1206/3-E 1606/3-E 2006/3-E 2406/3-E 2806/3-E

Melegvíztároló
uniSTOR VIH R 300
uniSTOR VIH R 400
uniSTOR VIH R 500
2 x VIH R 300
2 x VIH R 400
2 x VIH R 500
3 x VIH R 300
3 x VIH R 400
3 x VIH R 500
4 x VIH R 500
VIH S 300
VIH S 400
VIH S 500
VIH RL 300-120
VIH RL 400-120
VIH RL 500-120

-
- -

-
-
-

-
-
-

Szabályozástechnika
auroMATIC 620/3
calorMATIC 630/3
calorMATIC 430/430f
VR 32
VR 34
VR 60/3
VR 61
VR 90/3

Füstgázelvezető rendszer, PP 130 ø
Alapkészlet, mérőcsonk, Ø 150-130 mm 
PP adapter 0020060589

-
-

-
-

-
-

Hidraulikai-tartozékok
WH 95 hidraulikus váltó
WH 160 hidraulikus váltó
WH 280 hidraulikus váltó
fordulatszám-szabályozott 
kazánköri szivattyúk
0020022253
0020022254
0020022255
háromfokozatú kazánköri 
szivattyúk
309442
309443
0020016930

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

Semlegesítés
semlegesítő berendezés szivattyúval
semlegesítő berendezés szivattyú nélkül

- -

  Javasolt
  Korlátozottan javasolt

 -   Nem javasolt



4.2 Hidraulikus kapcsolások áttekintése

Tervezési példa Leírás

1. példa
ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazán 
calorMATIC 430 egykörös szabályozóval
1 fűtőkör égővezérléssel
hidraulikus váltó nélkül
Bypass szelep a minimális víz tömegáram biztosítása miatt.

2. példa
ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazán 
calorMATIC 430 egykörös szabályozóval és VR61 bővítő modul
1 fűtőkör égővezérléssel
1 fűtőkör keverőcsapos vezérléssel
hidraulikus váltó
tároló-előny,- vagy párhuzamos kapcsolás

3. példa
ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazán 
calorMATIC 630/3 több körös szabályozóval
és VR 60/3 keverőmodullal
1 fűtőkör égővezérléssel
3 fűtőkör keverőcsapos vezérléssel
hidraulikus váltó
melegvíz-készítés  actoSTOR VIH RL rétegtöltésű melegvíztároló 
beépített lemezes hőcserélőjével

4. példa
2 ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazán 
calorMATIC 630/3 kaszkádszabályozóval
1 fűtőkör égővezérléssel
hidraulikus váltó (puffertároló /idegen gyártmány)
szolár tároló-előny,- vagy párhuzamos kapcsolás
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Tervezési példa Leírás

5. példa
2 ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazán 
auroMATIC 620/3 univerzális több körös, kaszkád- és szolárszabályo-
zóval   
1 fűtőkör keverőcsapos vezérléssel
lakásonként mini hőközpont állomással 
hidraulikus váltó
napkollektoros rendszer
2 szolár tároló párhuzamos kapcsolással
szolár állomás

6. példa
ecoCRAFT /3 exlusiv kondenzációs gázkazán
auroMATIC 620/3 időjárásfüggő (kaszkád)vezérlés, VR 60/3 
keverőmodullal kiegészítve
4-körös rendszer: 1 radiátoros kör (közvetlen fűtőkör), 1 radiátoros kör 
keverőcsappal, 2 keverőcsapos padlófűtési kör
Hidraulikus leválasztás hidraulikus váltóval
Melegvíz-készítés VIH RL rétegtöltésű melegvíztárolóval



Jegyzetek
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4.2.1  1. példa

1 ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán

2 fűtési keringető szivattyú

13 calorMATIC VRC 430 időjárásfüggő szabályozó

16 külső hőmérséklet érzékelő (VRC 430 tartozéka)

30 visszacsapó szelep

31 szabályozó szelep

32 vétlen elzárás ellen biztosító szelep

33 iszapleválasztó

37 mikrobuborék leválasztó

42a fűtési biztonsági szelep

42b fűtési tágulási tartály

50 túláram-szelep

58 töltő-ürítő csap

HZ-K fűtőkör (fogyasztó)

Figyelem! Elvi kapcsolási vázlat, mely nem helyettesíti a szakszerű tervezést !
Ez a rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes elzáró- és biztonsági eszközöket. 
A vonatkozó szabványokat és irányelveket be kell tartani

20. ábra: Hidraulika-terv – 1. példa



Tartozékok megnevezése és rendelési cikkszáma

Poz. Megnevezés Db. Cikkszám

1 ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán
VKK 806/3-E
VKK 1206/3-E
VKK 1606/3-E
VKK 2006/3-E
VKK 2406/3-E
VKK 2806/3-E

1 a teljesítmény a kazánmérettől függ
0010011452
0010011453
0010011454
0010011455
0010011456
0010011457

2 kazánköri szivattyú tervezői kiírásra választható szivattyúk:
magas hatásfokú kazánköri szivattyú 
(fordulatszám-szabályozott)
VKK 806/3-E kazánhoz
VKK 1206/3-E kazánhoz
VKK 1606/3-E kazánhoz
VKK 2006/3-E kazánhoz
VKK 2406/3-E kazánhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

háromfokozatú kazánköri szivattyú
VKK 806/3-E kazánhoz
VKK 1206/3-E kazánhoz
VKK 1606/3-E kazánhoz
VKK 2006/3-E kazánhoz
VKK 2406/3-E kazánhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

1 a helyszínen

0020022253
0020022253
0020022253
0020022254
0020022254
0020022255

309442
309442
309442
309443
309443
0020016930

13 calorMATIC 430 fűtésszabályozó 1 0020028517

16 külső érzékelő 1 a calorMATIC 430 része

30 visszacsapó szelep 1 a helyszínen

31 szabályozó szelep 1 a helyszínen

32 vétlen elzárás ellen biztosító szelep 1 a helyszínen

33 szennyfogó szűrő 1 a helyszínen

37 levegőleválasztó (pl. Spirovent, Flamco) 1 a helyszínen

42a biztonsági szelep 1 a helyszínen

42b tágulási tartály 1 a helyszínen

50 túláram-szelep 1 a helyszínen

58 töltő-ürítő csap 1 a helyszínen
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A rendszer ismertetése

 • ecoCRAFT/3 exclusiv modulációs kondenzációs gázkazán

 • Hidraulikus leválasztás nélkül

 • 1-körös rendszer:

 • 1 radiátoros kör (közvetlen fűtőkör)

 • calorMATIC 430 időjárásfüggő vezérlés, túláramszeleppel a 

minimálisan keringtetett fűtővíz-tömegáram biztosítására

Tervezési tudnivalók

 • Modulációs kondenzációs gázkazán.

 • A calorMATIC 430 fűtésszabályozó az időjárás függvényében 

gondoskodik a kondenzációs gázkazán moduláló üzemmódjáról.

 • A radiátoros kör keverőszelep-szabályozás nélkül a direkt szi-

vattyús körön

 • A fűtési idők egyedileg programozhatók.

 • Az ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán bekötése hid-

raulikus váltó nélkül történik.

 • A tervezés során kell biztosítani, hogy a kazánon a minimális 

vízmennyiség átáramlása minden körülmények között megol-

dott legyen!

 • A max. 160 kW méretű kazánokhoz megfelelő Vaillant gyártmá-

nyú füstgázelvezető tartozék áll rendelkezésre (lásd a Füstgáz-

elvezető rendszert a 7 fejezetben).

21. ábra: Elektromos csatlakozási rajz az 1. példához 

Fontos tudnivaló!
4 A-nél nagyobb áramfelvételű kazánköri szivattyú csatlakoztatása esetén a szivattyút relén keresztül kell csatlakoztatni.



Jegyzetek
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4.2.2  2. példa

1 ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán

2 kazánköri szivattyú

5 VIH indirekt fűtésű tároló

10 termosztatikus radiátorszelep

13 calorMATIC 430 időjárásfüggő szabályozó

13a VR 61 bővítő modul

16 külső hőmérséklet érzékelő

19 határoló csőtermosztát

21 VR 81 távkapcsoló

30 visszacsapó szelep

31 szabályozó szelep

32 vétlen zárás ellen biztosító szelep

33 iszapleválasztó

37 mikrobuborék leválasztó

42a biztonsági szelep

42b fűtési tágulási tartály

42c ivóvizes tágulási tartály

43 biztonsági szerelvénycsoport

45 WH hidraulikus váltó

52 léghőmérsékletről vezérelt szelep

58 töltő-ürítő csap

HK1/2-P fűtőköri szivattyú

HK2 VRM keverőcsap és meghajtómotor

LP/UV1 tároló töltő szivattyú

SP tároló hőmérséklet érzékelő

VF1,2 gyűjtő/előremenő hőmérséklet érzékelő

ZP HMV cirkulációs szivattyú

22. ábra: Hidraulika-terv – 2. példa

Alkatrész-megnevezés és megrendelési szám

Poz. Megnevezés Db. Cikkszám

1 ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán
VKK 806/3-E
VKK 1206/3-E
VKK 1606/3-E
VKK 2006/3-E
VKK 2406/3-E
VKK 2806/3-E

1 a teljesítmény a kazánmérettől függ
0010011452
0010011453
0010011454
0010011455
0010011456
0010011457

Figyelem! Elvi kapcsolási vázlat, mely nem helyettesíti a szakszerű tervezést!
Ez a rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges elzáró- és biztonsági eszközöket. 
A vonatkozó szabványokat és irányelveket be kell tartani



Tartozékok megnevezése és rendelési cikkszáma

Poz. Megnevezés Db. Cikkszám

2 kazánköri szivattyú tervezői kiírásra választható szivattyúk:
magas hatásfokú kazánköri szivattyú 
(fordulatszám-szabályozott)
VKK 806/3-E kazánhoz
VKK 1206/3-E kazánhoz
VKK 1606/3-E kazánhoz
VKK 2006/3-E kazánhoz
VKK 2406/3-E kazánhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

háromfokozatú kazánköri szivattyú
VKK 806/3-E kazánhoz
VKK 1206/3-E kazánhoz
VKK 1606/3-E kazánhoz
VKK 2006/3-E kazánhoz
VKK 2406/3-E kazánhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

1 a helyszínen

0020022253
0020022253
0020022253
0020022254
0020022254
0020022255

309442
309442
309442
309443
309443
0020016930

HK1/2-P fűtőköri szivattyú 2 a helyszínen

5 uniSTOR melegvíztároló
pl. VIH R 300
 VIH R 400
 VIH R 500

1 a rendszer függvényében
0010003497
0010003498
0010003564

10 termosztatikus fűtőtestszelep x a helyszínen

13 calorMATIC 430 fűtésszabályozó 1 0020028517

13a VR 61 bővítő modul 1 0020028529

HK2 3-utas keverőcsap
VRM 3-1/2
VRM 3-3/4
VRM 3-1
VRM 3-1 1/4
meghajtómotor felszerelő készlettel együtt

1

1

009232
009233
009234
009237
300870

16 külső érzékelő 1 a calorMATIC 430 része

VF1,2 gyűjtő/előremenő hőmérséklet érzékelő 1 a hidraulikus váltó /VR61 része

19 VRC 9642 maximum termosztát 1 009642

21 VR 81 távkapcsoló 1 0020028541

SP tárolóhőmérséklet-érzékelő 1 306787

LP/UV1 tárolótöltő szivattyú 1 a helyszínen

30 visszacsapó szelep 5 a helyszínen

32 vétlen elzárás ellen biztosító szelep 1 a helyszínen

31 szabályozó szelep 1 a helyszínen

33 szennyfogó szűrő 1 a helyszínen

37 levegőleválasztó (pl. Spirovent, Flamco) 1 a helyszínen

42a biztonsági szelep 1 a helyszínen

42b tágulási tartály 1 a helyszínen

42c ivóvizes tágulási tartály 1 a helyszínen

43 biztonsági szerelvénycsoport hidegvíz-csatlakozóhoz és max. 10 bar 
hálózati túlnyomásra, 200 liter tároló-űrtartalom fölött 1 305827

45 hidraulikus váló:
WH 95 VKK 806/3-E kazánhoz
WH 160 VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E kazánhoz
WH 280 VKK 2006/3-E, VKK 2408/2-E és VKK 2806/3-E kazánhoz

1
306721
306726
306725

ZP cirkulációs szivattyú készlet 1 305957

52 helyiséghőmérséklet függvényében szabályozott szelep (x) a helyszínen

58 töltő-ürítő csap 1 a helyszínen
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A rendszer ismertetése

 • ecoCRAFT/3 exclusiv modulációs kondenzációs gázkazán

 • Hidraulikus leválasztás hidraulikus váltóval

 • 2-körös rendszer:

 • 1 radiátoros kör (közvetlen fűtőkör)

 • 1 padlófűtőkör (keverőszelepes kör)

 • calorMATIC 430 időjárásfüggő vezérlés

 • VR 61 bővítő modul

 • Melegvízkészítés VIH tárolóval

Tervezési tudnivalók

 • Modulációs kondenzációs gázkazán.

 • A calorMATIC 430 fűtésszabályozó az időjárás függvényében 

gondoskodik a kondenzációs gázkazán moduláló üzemmódjáról.

 • A melegvízkészítés tároló előny- vagy párhuzamos kapcsolással 

történik.

 • A radiátoros kör keverőszelep-szabályozás nélkül a direkt szi-

vattyús körön , padlófűtési kör keverőszelep-szabályozással, VR 

61 bővítőmodulon keresztül.

 • A fűtési idők minden körben egyedileg programozhatók.

 • A cirkulációs szivattyú működése egyedileg programozható.

 • Az ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán bekötése 

hidraulikus váltón keresztül történik.

 • A max. 160 kW méretű kazánokhoz megfelelő Vaillant gyárt-

mányú füstgázelvezető tartozék áll rendelkezésre (lásd a 

Füstgázelvezető rendszert a 7 fejezetben).

23. ábra: Elektromos csatlakozási rajz a 2. példához

Fontos tudnivaló!
4 A-nél nagyobb áramfelvételű kazánköri szivattyú csatlakoztatása esetén a szivattyút relén 
keresztül kell csatlakoztatni.



Jegyzetek
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4.2.3  3. példa

1 ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán

2 kazánköri szivattyú

5 actoSTOR VIH RL rétegtöltésű melegvíz tároló

10 termosztatikus radiátorszelep

13 calorMATIC 630/3 időjárásfüggő szabályozó

13a VR 90/3 komfort távkapcsoló

13b VR 60/3 keverő modul

16 külső hőmérséklet érzékelő

19 határoló csőtermosztát

30 visszacsapó szelep

31 szabályozó szelep

32 vétlen zárás ellen biztosító szelep

33 iszapleválasztó

37 mikrobuborék leválasztó

40 rétegtöltő lemezes hőcserélő

42a biztonsági szelep

42b fűtési tágulási tartály

42c ivóvizes tágulási tartály

43 biztonsági szerelvénycsoport

45 WH hidraulikus váltó

52 léghőmérsékletről vezérelt szelep

58 töltő-ürítő csap

HK1,2,3,4-P fűtőköri szivattyú

HK2,3,4 VRM keverőcsap és meghajtómotor

P1 rétegtöltő szivattyú

P2 tároló töltő szivattyú

VF1,2,3,4 előremenő hőmérséklet érzékelő

ZP HMV cirkulációs szivattyú

Figyelem! Elvi kapcsolási vázlat, mely nem helyettesíti a szakszerű tervezést !
Ez a rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes elzáró- és biztonsági eszközöket. 
A vonatkozó szabványokat és irányelveket be kell tartani

24 ábra: Hidraulika-terv – 3. példa



Tartozékok megnevezése és rendelési cikkszáma

Poz. Megnevezés Db. Cikkszám

1 ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán
VKK 806/3-E
VKK 1206/3-E
VKK 1606/3-E
VKK 2006/3-E
VKK 2406/3-E
VKK 2806/3-E

1 a teljesítmény a kazánmérettől függ
0010011452
0010011453
0010011454
0010011455
0010011456
0010011457

2 kazánköri szivattyú tervezői kiírásra választható szivattyúk:
magas hatásfokú kazánköri szivattyú 
(fordulatszám-szabályozott)
VKK 806/3-E kazánhoz
VKK 1206/3-E kazánhoz
VKK 1606/3-E kazánhoz
VKK 2006/3-E kazánhoz
VKK 2406/3-E kazánhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

háromfokozatú kazánköri szivattyú
VKK 806/3-E kazánhoz
VKK 1206/3-E kazánhoz
VKK 1606/3-E kazánhoz
VKK 2006/3-E kazánhoz
VKK 2406/3-E kazánhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

1 a helyszínen

0020022253
0020022253
0020022253
0020022254
0020022254
0020022255

309442
309442
309442
309443
309443
0020016930

HK1,2,3,4-P fűtőköri szivattyú 4 a helyszínen

5 actoSTOR VIH RL rétegtöltésű melegvíztároló
pl. VIH RL 300-120
 VIH RL 400-120
 VIH RL 500-120

1 a rendszer függvényében
0010005374
0010005376
0010005378

10 termosztatikus fűtőtestszelep x a helyszínen

13 calorMATIC 630/3 időjárásfüggő fűtésszabályozó 1 0020092437

13a VR 90/3 komfort távkapcsoló 4 0020028541

13b VR 60/3 keverőmodul 1 306782

15 3-utas keverőcsap
VRM 3-1/2
VRM 3-3/4
VRM 3-1
VRM 3-1 1/4
meghajtómotor felszerelő készlettel együtt

3

3

009232
009233
009234
009237
300870

16 külső érzékelő x calorMATIC 630/3 része

VF1,2,3,4 gyűjtő/előremenő hőmérséklet érzékelő 5 a hidraulikus váltó, a VRC 630/3 és VR 
60/3 része

19 VRC 9642 maximum termosztát 2 009642

tárolóhőmérséklet-érzékelő 1 az actoSTOR része

P1 rétegtöltő szivattyú 1 az actoSTOR része

P2 tárolótöltő szivattyú 1 az actoSTOR része

30 visszacsapó szelep 7 a helyszínen

31 szabályozó szelep 4 a helyszínen

32 vétlen elzárás ellen biztosító szelep 1 a helyszínen

33 szennyfogó szűrő 1 a helyszínen

37 levegőleválasztó (pl. Spirovent, Flamco) 1 a helyszínen

40 hőcserélő egység 1 az actoSTOR része
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A rendszer ismertetése

 • ecoCRAFT/3 exclusiv modulációs kondenzációs gázkazán

 • Hidraulikus leválasztás hidraulikus váltóval

 • 4-körös rendszer: 1 radiátoros kör (közvetlen fűtőkör), 1 radiáto-

ros kör keverőcsappal, 2 keverőcsapos padlófűtő kör

 • calorMATIC 630/3 időjárásfüggő vezérlés, VR 60/3 

keverőmodullal kiegészítve

 • Melegvízkészítés actoSTOR VIH RL rétegtöltésű tárolóval

Tervezési tudnivalók

 • Modulációs kondenzációs gázkazán.

 • A calorMATIC 630/3 fűtésszabályozó az időjárás függvényében 

gondoskodik a kondenzációs gázkazán moduláló üzemmódjáról.

 • A harmadik keverőcsapos körhöz VR 60/3 keverőmodult kell 

használni

 • A melegvízkészítés tároló-előnykapcsolással vagy párhuzamos 

kapcsolással történik.

 • A radiátoros kör alacsony hőmérsékletű körként, folyamato-

san változó üzemmóddal készül a kevert fűtőkörön, illetve 

keverőszelep-szabályozás nélkül a direkt szivattyús körön.

 • A fűtési idők minden körben egyedileg programozhatók.

 • A cirkulációs szivattyú működése egyedileg programozható.

 • Az ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán bekötése 

hidraulikus váltón keresztül történik.

 • A max. 160 kW méretű kazánokhoz megfelelő Vaillant gyárt-

mányú füstgázelvezető tartozék áll rendelkezésre (lásd a. 7 

fejezetet).

Tartozékok megnevezése és rendelési cikkszáma

Poz. Megnevezés Db. Cikkszám

42a biztonsági szelep 1 a helyszínen

42b tágulási tartály 1 a helyszínen

42c ivóvizes tágulási tartály 1 a helyszínen

43 biztonsági szerelvénycsoport hidegvíz-csatlakozóhoz 
és max. 10 bar hálózati túlnyomásra, 200 liter tároló-űrtartalom fölött

1 305827

45 hidraulikus váltó:
WH 95 VKK 806/3-E kazánhoz
WH 160 VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E kazánhoz
WH 280 VKK 2006/3-E, VKK 2408/2-E és VKK 2806/3-E kazánhoz

1
306721
306726
306725

ZP cirkulációs szivattyú készlet 1 a helyszínen

52 helyiséghőmérséklet függvényében szabályozott szelep (x) a helyszínen

58 Töltő-ürítő csap 1 a helyszínen



25. ábra: Elektromos csatlakozási rajz a 3. példához 
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Fontos tudnivaló!
4 A-nél nagyobb áramfelvételű kazánköri szivattyú csatlakoztatása esetén a szivattyút relén keresztül kell csatlakoztatni.



4.2.4  4. példa

26. ábra: Hidraulika-terv – 4. példa

Figyelem! Elvi kapcsolási vázlat, mely nem helyettesíti a szakszerű tervezést !
Ez a rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes elzáró- és biztonsági eszközöket. 
A vonatkozó szabványokat és irányelveket be kell tartani



1 ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán

2 kazánköri szivattyú

4 puffertároló (hidraulikus váltóként)

5 VIH S indirekt fűtésű bivalens tároló

10 termosztatikus radiátorszelep

13 calorMATIC 630/3 időjárásfüggő szabályozó

16 külső hőmérséklet érzékelő

21 VR 90/3 komfort távkapcsoló

30 visszacsapó szelep

31 szabályozó szelep

32 vétlen zárás ellen biztosító szelep

33 iszapleválasztó

37 mikrobuborék leválasztó

42a biztonsági szelep

42b fűtési tágulási tartály

42c ivóvizes tágulási tartály

43 biztonsági szerelvénycsoport

45 WH hidraulikus váltó

58 Töltő-ürítő csap

ZP HMV cirkulációs szivattyú

HK1-P fűtőköri szivattyú

LP/UV tároló töltő szivattyú

SP tároló hőmérséklet érzékelő

VF1 gyűjtő hőmérséklet érzékelő

Tartozékok megnevezése és rendelési cikkszáma

Poz. Megnevezés Db. Cikkszám

1 ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán
VKK 806/3-E
VKK 1206/3-E
VKK 1606/3-E
VKK 2006/3-E
VKK 2406/3-E
VKK 2806/3-E

1 a teljesítmény a kazánmérettől függ
0010011452
0010011453
0010011454
0010011455
0010011456
0010011457

2 kazánköri szivattyú tervezői kiírásra választható szivattyúk:
magas hatásfokú kazánköri szivattyú 
(fordulatszám-szabályozott)
VKK 806/3-E kazánhoz
VKK 1206/3-E kazánhoz
VKK 1606/3-E kazánhoz
VKK 2006/3-E kazánhoz
VKK 2406/3-E kazánhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

háromfokozatú kazánköri szivattyú
VKK 806/3-E kazánhoz
VKK 1206/3-E kazánhoz
VKK 1606/3-E kazánhoz
VKK 2006/3-E kazánhoz
VKK 2406/3-E kazánhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

1 a helyszínen

0020022253
0020022253
0020022253
0020022254
0020022254
0020022255

309442
309442
309442
309443
309443
0020016930

HK1-P fűtőköri szivattyú 1 a helyszínen

4 fűtési puffertároló (hidraulikus váltóként) 1 a helyszínen (idegen gyártmány)

5 auroSTOR melegvíztároló
pl. VIH S 300
 VIH S 400
 VIH S 500

1 a rendszer függvényében
0010003497
0010003498
0010003564

10 termosztatikus fűtőtestszelep x a helyszínen

13 calorMATIC 630/3 időjárásfüggő fűtésszabályozó 1 0020092437

16 külső érzékelő 1 a calorMATIC 630/3 része

VF1 gyűjtő/előremenő hőmérséklet érzékelő 1  a calorMATIC 630/3 része, 306 787

SP tárolóhőmérséklet-érzékelő 1 a calorMATIC 630/3 része, 306 787

LP/UV tárolótöltő szivattyú 1 a helyszínen

30 visszacsapó szelep 5 a helyszínen

31 szabályozó szelep 1 a helyszínen

32 vétlen elzárás ellen biztosító szelep 2 a helyszínen

33 szennyfogó szűrő 2 a helyszínen
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A rendszer ismertetése

 • ecoCRAFT/3 exclusiv modulációs kondenzációs gázkazánok, 

hidraulikus kaszkádba kötve

 • Hidraulikus leválasztás puffertárolóval (hidraulikus váltóval)

 • 1-körös rendszer: 1 radiátoros kör (közvetlen fűtőkör)

 • calorMATIC 630/3 időjárásfüggő (kaszkád)vezérlés,

 • Melegvízkészítés VIH S tárolóval

Tervezési tudnivalók

 • 2 db modulációs kondenzációs gázkazán, kaszkádba kötve (max. 

8 kazán köthető kaszkádba) 

 • calorMATIC 630/3 fűtésszabályozó az időjárás függvényében 

gondoskodik a kondenzációs gázkazánok moduláló üzemmód-

járól.

 • A második kazántól VR 32 BUS-csatoló modulokat kell beépíteni

 • A melegvízkészítés kizárólag tároló-előnykapcsolással

 • A rendszerhőmérsékletek és fűtési idők minden körben egyedi-

leg szabályozhatók és programozhatók

 • A cirkulációs szivattyú működése egyedileg programozható

 • Az ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán bekötése 

puffertárolón (hidraulikus váltón) keresztül történik.

 • A max. 160 kW méretű kazánokhoz megfelelő Vaillant gyárt-

mányú füstgázelvezető tartozék áll rendelkezésre (lásd a. 7 

fejezetet).

Tartozékok megnevezése és rendelési cikkszáma

Poz. Megnevezés Db. Cikkszám

37 levegőleválasztó (pl. Spirovent, Flamco) 2 a helyszínen

42a biztonsági szelep 2 a helyszínen

42b tágulási tartály 2 a helyszínen

42c ivóvizes tágulási tartály 1 a helyszínen

43 biztonsági szerelvénycsoport hidegvíz-csatlakozóhoz 
és max. 10 bar hálózati túlnyomásra, 200 liter tároló-űrtartalom fölött 1 305827

ZP cirkulációs szivattyú készlet 1 a helyszínen

58 töltő-ürítő csap 2 a helyszínen



27. ábra: Elektromos csatlakozási rajz a 4. példához 
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Fontos tudnivaló!
4 A-nél nagyobb áramfelvételű kazánköri szivattyú csatlakoztatása esetén a szivattyút relén keresztül kell csatlakoztatni.



4.2.5  5. példa

Figyelem! Elvi kapcsolási vázlat, mely nem helyettesíti a szakszerű tervezést !
Ez a rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes elzáró- és biztonsági eszközöket. 
A vonatkozó szabványokat és irányelveket be kell tartani

28. ábra: Hidraulika-terv – 5. példa

17a

9a



1 ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán

2 VIH S indirekt fűtésű bivalens tároló

3 lakásfűtő modul

4 nyomásmérő

5  légtelenítő

6 biztonsági szelep 

7 visszacsapó szelep

8 vétlen zárás ellen biztosító szelep

9 tágulási tartály

9a szolár tágulási tartály

10 töltő-ürítő csap

11 strangszabályozó szelep

12 biztonsági szerelvénycsoport

13 VRM keverőcsap és motor

14 szolárállomás

15 auroMATIC 620/3 időjárásfüggő fűtés és szolár 

 szabályozó

16 HMV termosztatikus keverőcsap

17   kazánköri keringtető szivattyú

A rendszer ismertetése

 • ecoCRAFT/3 exclusiv modulációs kondenzációs gázkazán

 • Hidraulikus leválasztás puffertárolóval (hidraulikus váltóval)

 • 1-körös rendszer: 1 radiátoros kör keverőcsappel, 

 • auroMATIC 620/3 időjárásfüggő (kaszkád)vezérlés

 • Melegvízkészítés VIH S tárolóval, szolár rásegítéssel

 • Lakásonként 1-1 lakásfűtő modullal, szobatermosztátos vezér-

léssel

Tervezési tudnivalók

 • 2 db modulációs kondenzációs gázkazán, hidraulikus kaszkádba 

kötve (max. 8 kazán köthető kaszkádba)

 •  auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozó az időjárás 

függvényében gondoskodik a kondenzációs gázkazán moduláló 

üzemmódjáról.

 •

17a     Fűtési keringtető szivattyú 

18 WH hidraulikus váltó

20 Hőmérő

21 VRT szobatermosztát 230 V

33 külső hőmérséklet érzékelő

60 VFK/VTK napkollektorok

Ertrag szolárhozam érzékelő

KOL1 kollektor érzékelő

KOL1-P szolár keringtető szivattyú

LP tároló töltő szivattyú

WW melegvíz vezeték

KW hidegvíz vezeték

VL előremenő fűtési vezeték

RL visszatérő fűtési vezeték

SP1 tároló hőmérséklet érzékelő (felső)

SP2 tároló hőmérséklet érzékelő (alsó)

VF1/2 gyűjtő/előremenő hőmérséklet érzékelő

Z cirkulációs vezeték

ZP HMV cirkulációs szivattyú

 • A második kazántól VR 32 BUS-csatoló modulokat kell beépíteni

 • A melegvízkészítés párhuzamos vagy előnykapcsolással törté-

nik

 • A rendszerhőmérsékletek és fűtési idők egyedileg szabályozha-

tók és programozhatók

 • A cirkulációs szivattyú működése egyedileg programozható.

 • A lakásfűtő modulok zónaszelepeken keresztül, a belső 

szobatermosztátok kapcsolásai szerint látják el fűtéssel a laká-

sokat, valamint biztosítják a melegvizet is

 • Az ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán bekötése hid-

raulikus váltón keresztül történik.

 • A max. 160 kW méretű kazánokhoz megfelelő Vaillant gyárt-

mányú füstgázelvezető tartozék áll rendelkezésre (lásd a. 7 

fejezetet).

Tartozékok megnevezése és rendelési cikkszáma

Poz. Megnevezés Db. Cikkszám

1 ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán
VKK 806/3-E
VKK 1206/3-E
VKK 1606/3-E
VKK 2006/3-E
VKK 2406/3-E
VKK 2806/3-E

1 a teljesítmény a kazánmérettől függ
0010011452
0010011453
0010011454
0010011455
0010011456
0010011457

2 auroSTOR melegvíztároló
pl. VIH S 300
 VIH S 400
 VIH S 500

2 a rendszer függvényében
0010003497
0010003498
0010003564

3 lakásfűtő modul 6 a helyszínen

4 nyomásmérő 4 a helyszínen

5 légtelenítő x a helyszínen

6 biztonsági szelep 5 a helyszínen

7 visszacsapó szelep x a helyszínen
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Tartozékok megnevezése és rendelési cikkszáma  

Poz. Megnevezés Db. Cikkszám

8 vétlen elzárás ellen biztosító szelep 2 a helyszínen

9 tágulási tartály 2 a helyszínen

9a Vaillant szolár tágulási tartály, 10 bar nyomásig
18 literes, 1,5 bar előnyomással      
25 literes, 1,5 bar előnyomással      
35 literes, 1,5 bar előnyomással      
50 literes, földön álló, 5 bar előnyomással    
80 literes, földön álló, 5 bar előnyomással    
100 literes, földön álló, 5 bar előnyomással

1 a helyszínen
302097
302098
302428
302496
302497
0020020655

10 töltő-ürítő csap x a helyszínen

11 strangszabályozó szelep x a helyszínen

12 biztonsági szerelvénycsoport hidegvíz-csatlakozóhoz és max. 10 bar 
hálózati túlnyomásra, 200 liter tároló-űrtartalom fölött 2 305827

13 3-utas keverőcsap
VRM 3-1/2
VRM 3-3/4
VRM 3-1
VRM 3-1 1/4
meghajtómotor felszerelő készlettel együtt

1

1

009232
009233
009234
009237
300870

14 szolár szivattyú állomás 6l/perc vagy 22 l/perc 1 309639 vagy 0020012265

15 auroMATIC 620/3 időjárásfüggő fűtésszabályozó 1 0020092431

16 HMV termosztatikus keverőcsap 1 a helyszínen

17 kazánköri szivattyú tervezői kiírásra választható szivattyúk:
magas hatásfokú kazánköri szivattyú 
(fordulatszám-szabályozott)
VKK 806/3-E kazánhoz
VKK 1206/3-E kazánhoz
VKK 1606/3-E kazánhoz
VKK 2006/3-E kazánhoz
VKK 2406/3-E kazánhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

háromfokozatú kazánköri szivattyú
VKK 806/3-E kazánhoz
VKK 1206/3-E kazánhoz
VKK 1606/3-E kazánhoz
VKK 2006/3-E kazánhoz
VKK 2406/3-E kazánhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

1 a helyszínen

0020022253
0020022253
0020022253
0020022254
0020022254
0020022255

309442
309442
309442
309443
309443
0020016930

17a fűtőköri szivattyú 1 a helyszínen

18 hidraulikus váló:
WH 95 VKK 806/3-E kazánhoz
WH 160 VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E kazánhoz
WH 280 VKK 2006/3-E, VKK 2406/2-E és VKK 2806/3-E kazánhoz

1
306721
306726
306725

20 hőmérő 2 a helyszínen

21 VRT szobatermosztát 230 V 6 307412

33 külső érzékelő 1 az auroMATIC 620/3 része

60 VFK/VTK napkollektorok x a helyszínen

Ertrag szolárhozam érzékelő 1 306787

KOL1 napkollektor érzékelő 1 az auroMATIC 620/3 része

KOL1-P szolár keringtető szivattyú 1 a szolárállomás része

LP tárolótöltő szivattyú 1 a helyszínen

SP1,2 tárolóhőmérséklet-érzékelő 2 306787

VF1/2 gyűjtő/előremenő hőmérséklet érzékelő 2 a hidraulikus váltó, az auroMATIC 
620/3 része

ZP cirkulációs szivattyú készlet 1 a helyszínen



29. ábra: Elektromos csatlakozási rajz az 5. példához
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Fontos tudnivaló!
4 A-nél nagyobb áramfelvételű kazánköri szivattyú csatlakoztatása esetén a szivattyút relén keresztül kell csatlakoztatni.
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4.2.6  6. példa
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Figyelem! Elvi kapcsolási vázlat, mely nem helyettesíti a szakszerű tervezést !
Ez a rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges 
összes elzáró- és biztonsági eszközöket. 
A vonatkozó szabványokat és irányelveket be kell tartani

30. ábra: Hidraulika-terv – 6. példa
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1  ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán

2  kazánköri szivattyú

4  VPS S fűtési puffertároló

5a  actoSTOR VIH RL rétegtöltésű melegvíz tároló

10  termosztatikus radiátorszelep

13  auroMATIC 620/3 időjárásfüggő szabályozó

13a  VR 90/3 komfort távkapcsoló

13b  VR 60/3 keverő modul

16  külső hőmérséklet érzékelő

19  határoló csőtermosztát

25  szolárállomás

30  visszacsapó szelep

31  szabályozó szelep

32  vétlen zárás ellen biztosító szelep

33  iszapleválasztó

37  légleválasztó

37a mikrobuborék leválasztó szolárra 

39  termosztatikus keverőszelep

40  rétegtöltő lemezes hőcserélő

42a  biztonsági szelep

42b fűtési tágulási tartály

42c ivóvizes tágulási tartály

42d szolár tágulási tartály

43  biztonsági szerelvénycsoport

45  WH hidraulikus váltó

48  nyomásmérő

52  léghőmérsékletről vezérelt szelep

58  töltő-ürítő csap

59  szolár kézi légtelenítő

63  VFK/VTK napkollektorok

64  szolár előtéttartály

65  szolárfolyadék felfogótartály

Ertrag  szolárhozam érzékelő

HK1,2,a,

b-P  fűtőköri szivattyú

HK2,a,b  VRM keverőcsap és meghajtómotor

KOL1  kollektor érzékelő

KOL1-P  szolár keringtető szivattyú

LP/UV2  fűtésrásegítési váltószelep

P1  rétegtöltő szivattyú

P2  tároló töltő szivattyú

RF  fűtési visszatérő hőmérséklet érzékelő

SP2  puffer hőmérséklet érzékelő (alsó)

SP4  puffer hőmérséklet érzékelő (felső)

VF1,2,a,b  előremenő hőmérséklet érzékelő

ZP  HMV cirkulációs szivattyú

Tartozékok megnevezése és rendelési cikkszáma

Poz. Megnevezés Db. Cikkszám

1 ecoCRAFT/3 exclusiv kondenzációs gázkazán
VKK 806/3-E
VKK 1206/3-E
VKK 1606/3-E
VKK 2006/3-E
VKK 2406/3-E
VKK 2806/3-E

1 a teljesítmény a kazánmérettől függ
0010011452
0010011453
0010011454
0010011455
0010011456
0010011457

2 kazánköri szivattyú tervezői kiírásra választható szivattyúk:
magas hatásfokú kazánköri szivattyú 
(fordulatszám-szabályozott)
VKK 806/3-E kazánhoz
VKK 1206/3-E kazánhoz
VKK 1606/3-E kazánhoz
VKK 2006/3-E kazánhoz
VKK 2406/3-E kazánhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz
háromfokozatú kazánköri szivattyú
VKK 806/3-E kazánhoz
VKK 1206/3-E kazánhoz
VKK 1606/3-E kazánhoz
VKK 2006/3-E kazánhoz
VKK 2406/3-E kazánhoz
VKK 2806/3-E kazánhoz

1 a helyszínen

0020022253
0020022253
0020022253
0020022254
0020022254
0020022255

309442
309442
309442
309443
309443
0020016930

HK1,2,a,b-P fűtőköri szivattyú 4 a helyszínen

4 auroSTOR VPS S fűtési puffertároló
pl. VPS S 500
 VPS S 750
 VPS S 1000

1 a rendszer függvényében
0010005374
0010005376
0010005378

5a actoSTOR VIH RL rétegtöltésű melegvíztároló
pl. VIH RL 300-120
 VIH RL 400-120
 VIH RL 500-120

1 a rendszer függvényében
0010002501
0010002502
0010002503

10 termosztatikus fűtőtestszelep x a helyszínen



Tartozékok megnevezése és rendelési cikkszáma

Poz. Megnevezés Db. Cikkszám

13 auroMATIC 620/3 időjárásfüggő szolár rendszerszabályozó 1 0020092431

13a VR 90/3 komfort távkapcsoló 4 0020040080

13b VR 60/3 keverőmodul 1 306782

HK2,a,b 3-utas keverőcsap
VRM 3-1/2
VRM 3-3/4
VRM 3-1
VRM 3-1 1/4
meghajtómotor felszerelő készlettel együtt

3

3

009232
009233
009234
009237
300870

16 külső érzékelő 1 az auroMATIC 620/3 része

VF1,2,a,b előremenő hőmérséklet érzékelő 4 a hidraulikus váltó, a VRS 620/3 és VR 
60/3 része

19 VRC 9642 maximum termosztát 2 009642

25 szolár szivattyú állomás 6l/perc vagy 22 l/perc 1 309639 vagy 0020012265

tárolóhőmérséklet-érzékelő 1 actoSTOR része

P1 rétegtöltő szivattyú 1 actoSTOR része

P2 tárolótöltő szivattyú 1 actoSTOR része

30 visszacsapó szelep x a helyszínen

32 vétlen elzárás ellen biztosító szelep 2 a helyszínen

33 szennyfogó 2 a helyszínen

37 levegőleválasztó fűtésre(pl. Spirovent, Flamco) 1 a helyszínen

37a mikrobuborék leválasztó szolárra 1 302418

39 HMV termosztatikus keverőcsap 1 302040

40 rétegtöltő lemezes hőcserélő 1 actoSTOR része

42a biztonsági szelep fűtésre 1 a helyszínen

42a biztonsági szelep szolárra 1 a szolárállomás része

42b fűtési tágulási tartály 1 a helyszínen

42c ivóvizes tágulási tartály 1 a helyszínen

42d Vaillant szolár tágulási tartály, 10 bar nyomásig
18 literes, 1,5 bar előnyomással      
25 literes, 1,5 bar előnyomással      
35 literes, 1,5 bar előnyomással      
50 literes, földön álló, 5 bar előnyomással    
80 literes, földön álló, 5 bar előnyomással    
100 literes, földön álló, 5 bar előnyomással

1 a helyszínen
302097
302098
302428
302496
302497
0020020655

43 Vaillant biztonsági szerelvénycsoport hidegvíz-csatlakozáshoz max. 10 
bar hálózati túlnyomásra, 200 liter tároló űrtartalom felett

1
305827

45 Hidraulikus váltó:
WH 95 VKK 806/3-E kazánhoz
WH 160 VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E kazánhoz
WH 280 VKK 2006/3-E, VKK 2406/2-E és VKK 2806/3-E kazánhoz

1
306721
306726
306725

48 Nyomásmérő x a helyszínen

52 helyiséghőmérséklet függvényében szabályozott szelep x a helyszínen

58 Töltő-ürítő csap x a helyszínen

59 Szolár kézi légtelenítő 1 302019



A rendszer ismertetése

 • ecoCRAFT/3 exclusiv modulációs kondenzációs gázkazán

 • Hidraulikus leválasztás hidraulikus váltóval

 • 4-körös rendszer: 1 radiátoros kör (közvetlen fűtőkör), 1 radiáto-

ros kör keverőcsappal, 2 keverőcsapos padlófűtő kör

 • auroMATIC 620/3 időjárásfüggő (kaszkád)vezérlés, VR 60/3 

keverőmodullal kiegészítve

 • Melegvízkészítés VIH RL rétegtöltésű melegvíztárolóval

Tervezési tudnivalók

 • Modulációs kondenzációs gázkazán

 • auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozó az időjárás 

függvényében gondoskodik a kondenzációs gázkazán moduláló 

üzemmódjáról

 • A második és harmadik keverőcsapos körhöz VR 60/3 keverő-

modult kell használni

 • A melegvízkészítés tároló-előnykapcsolással vagy párhuzamos 

kapcsolással történik.

 • A rendszerhőmérsékletek és fűtési idők minden körben egyedi-

leg szabályozhatók és programozhatók

 • A cirkulációs szivattyú működése egyedileg programozható.

 • Az ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazán bekötése hidrau-

likus váltón keresztül történik.

 • A max. 160 kW méretű kazánokhoz megfelelő Vaillant gyárt-

mányú füstgázelvezető tartozék áll rendelkezésre (lásd a. 7 

fejezetet).

 • A visszatérő vízhőmérséklet emelése napkollektorokkal fűtött 

puffertárolón keresztül történik.
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Tartozékok megnevezése és rendelési cikkszáma

Poz. Megnevezés Db. Cikkszám

63 Vaillant auroTHERM napkollektorok
auroTHERM VFK 145 V, függőleges standard síkkollektor
auroTHERM VFK 145 H, vízszintes standard síkkollektor
auroTHERM plus VFK 150 V, függőleges antireflexiós síkkollektor
auroTHERM plus VFK 150 H, vízszintes antireflexiós síkkollektor 
auroTHERM exclusiv VTK 570/2 vákuumcsöves napkollektor
auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 vákuumcsöves napkollektor

x
0010008898
0010008899
0010008901
0010008902
0010002225
0010002226

64 Vaillant szolár előtéttartály a tágulási tartály elé történő beépítésre 
5 l-es kapacitással      
12 l-es kapacitással    
18 l-es kapacitással

1
302405    
0020048752
0020048753

65 Fémből készült gyűjtőtartály a szolárfolyadék felfogására 1 a helyszínen



Fontos tudnivaló!
4 A-nél nagyobb áramfelvételű kazánköri szivattyú csatlakoztatása esetén a szivattyút relén keresztül kell csatlakoztatni.

31. ábra: Elektromos csatlakozási rajz a 6. példához



4.3 ecoCRAFT/3 kazánok kaszkád-telepítése

Kaszkád-telepítés 2180 kW teljesítményig

Általános információk

Telepítés

Többkazános telepítésnél a kazánok között egyenként min. 500 

mm szerelési távolságot kell tartani, így a felállítás helytakaréko-

san végezhető el.

Fűtésoldali csőbekötések

A kaszkád csatlakozásra beépített előremenő és visszatérő csőve-

zetékeket javasolt Tichelmann-féle kötéstechnikában megvalósí-

tani.

Hidraulika

3 vagy több kazános kaszkád kiépítésnél a hidraulika ezzel a meg-

oldással kiegyenlítődik, akár mint a kétkazános kialakításnál.

Kaszkád kialakítási lehetőségek

Szabályozás

A kaszkád-szabályozásra az auro/calorMATIC 620/630/3 

multifunkciós és szolár automatikákat lehet alkalmazni. A szabá-

lyozók automatikusan felismerik a kazánokat a BUS-csatolókon 

keresztül és vezérlik a beállított paraméterek alapján. Maximálisan 

nyolc kazánt lehet hidraulikus kaszkádkapcsolásban vezérelni.

Gázellátás

A földgázzal való ellátást ebben az esetben a városi gázszolgálta-

tó vállalat végzi egy közepes nyomású vezetéken keresztül 500 

mbar csatlakozási gáznyomással. A 25 mbar megengedett csat-

lakozási nyomásra való csökkentést minden kazánra a helyszínen 

beszerelt külön nyomásszabályozó végzi. A kazánok nagy modu-

lációs sávszélessége miatt a gázelvétel is nagyon erősen változik. 

Ebben az esetben nagyon fontos, hogy a gáznyomás-szabályozó 

és a gázvezetékek helyesen legyenek méretezve. Ellenkező eset-

ben nem kívánatos nyomásingadozás és zavar miatti kazán, illetve 

rendszerlekapcsolás léphet fel.

Ezért ajánlatos a nyomásszabályozóra vonatkozó követelménye-

ket a gyártóval tisztázni, hogy méretezéskor ne léphessenek fel 

hibák.

32. ábra: ecoCRAFT/3 kondenzációs gázkazánnal kivitelezett kettes kaszkád

Kazán 
teljesítmény

Kaszkád-teljesítmény kW

2 3 4 5 6 7 8

80 kW 14-160 14-240 14-320 14-400 14-480 14-560 14-640

120 kW 21,5-240 21,5-360 21,5-480 21,5-600 21,5-720 21,5-840 21,5-960

160 kW 26-320 26-480 26-640 26-800 26-960 26-1120 26-1280

200 kW 43-400 43-600 43-800 43-1000 43-1200 43-1400 43-1600

240 kW 47-480 47-720 47-960 47-1200 47-1440 47-1200 47-1920

280 kW 51-560 51-840 51-1060 51-1340 51-1620 51-1900 51-2180
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Melegvízkészítés

5.1 VIH tárolók és tartozékaik áttekintése

VIH melegvíztárolók Ábra Cikkszám

uniSTOR VIH R 300
uniSTOR VIH R 400
uniSTOR VIH R 500
auroSTOR VIH S 300
auroSTOR VIH S 400
auroSTOR VIH S 500

kazán mellé állítható, közvetett fűtésű tároló, 1 vagy 2 hőcserélős, hengeres 
kivitel, tisztítónyílással, freonmentes hőszigeteléssel, opcionálisan elektro-
mos fűtőpatron is beépíthető, max. 10 bar hálózati túlnyomásra

0010003077
0010003078
0010003079
0010003497
0010003498
0010003564

actoSTOR VIH RL 300-120
actoSTOR VIH RL 400-120
actoSTOR VIH RL 500-120

A kazán mellett telepíthető rétegtöltésű melegvíz-tároló. A rétegtöltő egy-
ség 120 kW tárolótöltő teljesítmény leadására képes a készre szerelt, köny-
nyen telepíthető hidraulikus egység által. Aktív elektromos védőanódja 
nem igényel karbantartást, a tároló és a rétegtöltő szivattyú a szállítási ter-
jedelem része. A tároló szabályozó egysége szükség esetén karbantartási 
igényjelzést is tud küldeni.

0010005374
0010005376
0010005378

Biztonsági szerelvénycsoport

max. 10 bar-ig (200 l-nél nagyobb tárolóhoz). Alkotóelemei:
R ¾” biztonsági szelep, visszafolyásgátló, elzárószelep, R 1” csatlakozók

305827

Univerzális külső áramú anód

M8 külső áramú anód Rp ¾-hez való adapterrel, minden Vaillant melegvíz-
tárolóhoz használható (az actoSTOR VIH RL tárolónál gyári alaptartozék)

302042

Cirkulációs szivattyú készlet

Alkotóelemei:
cirkulációs szivattyú, összekötőcső, elzáró és visszafolyásgátló

305957



5.2 Az uniSTOR és auroSTOR tárolók ismertetése

Különleges jellemzők

 • Közvetett fűtés

 • Kazán mellé állítható tároló

 • Hengeres kivitel

 • Freonmentes hőszigetelés

 • Tisztítónyílás

 • Állítható lábak

 • Elektromos fűtőpatron csatlakoztatható

Alkalmazási lehetőségek

Közvetett fűtésű melegvíz-tároló korrózióvédő zománcozással, 1 

vagy 2 hőcserélővel, csoportos vagy központi melegvíz-ellátásra 

max. 10 bar hálózati túlnyomásra.

Felszereltség

 • Álló, egy falú melegvíztároló acélból

 • A tároló és a csőkígyó a melegvíz-oldalon zománcozott, a tároló 

magnézium védőanóddal van felszerelve

 • Műanyag-bevonatos palást (fehér)

 • VRC szabályozóval rendelkező Vaillant kazánokhoz 

csatlakoztatásra készen szállítjuk

 • Poliuretán keményhab hőszigetelés (freonmentes) a belső 

tartály és a palást között

A készülék jelölése Tároló-űrtartalom (liter) Hőcserélő csőkígyók száma cikkszám

uniSTOR VIH R 300 300 1 hőcserélős 0010003077

uniSTOR VIH R 400 400 1 hőcserélős 0010003078

uniSTOR VIH R 500 500 1 hőcserélős 0010003079

auroSTOR VIH S 300 300 2 hőcserélős (szolár) 0010003497

auroSTOR VIH S 400 400 2 hőcserélős (szolár) 0010003498

auroSTOR VIH S 500 500 2 hőcserélős (szolár) 0010003564
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33. ábra: uniSTOR/auroSTOR VIH R/S 300-500



5.3 Az actoSTOR tárolók ismertetése

Különleges jellemzők

 • Rétegtöltésű melegvíz-tároló 35 kW fűtőteljesítmény feletti 

készülékekhez

 • Csekély készenléti energia-veszteség

 • A legmagasabb teljesítmény jelzőszám a legkisebb helyen 

(egészen N
L
 = 50-ig)

 • Könnyű szállíthatóság és telepítés a levehető hőszigetelésnek 

köszönhetően

 • A calorMATIC 430, 630/3 és auroMATIC 620/3 Vaillant 

szabályozók által széleskörűen és különböző kombinációkban 

alkalmazható

 • Az intelligens töltőszivattyú vezérlésnek köszönhetően a 

célhőmérséklet biztosítása gyors utántöltés mellett teljesül

 • A rétegtöltési elvet a hatékony ActoNomic szabadalom garan-

tálja

Alkalmazási lehetőségek

Rétegtöltő rendszer a gyárilag készre szerelt, könnyen telepíthető 

hidraulikus egység által.

Felszereltség

 • Kiváló minőségű zománcozással ellátott melegvíz-tároló

 • Előszerelt rétegtöltő egység nemesacél lemezes hőcserélővel 

és magas teljesítménnyel (max. 120 kW), illetve saját belső 

vezérléssel

A készülék jelölése Tároló-űrtartalom (liter) A rétegtöltő egység teljesítménye (kW) cikkszám

actoSTOR VIH RL 300-120 300 120 0010005374

actoSTOR VIH RL 400-120 400 120 0010005376

actoSTOR VIH RL 500-120 500 120 0010005378

34. ábra: actoSTOR VIH RL 300-500



5.4 Műszaki adatok 

Megnevezés Mért.
egys.

auroSTOR VIH S uniSTOR VIH R actoSTOR VIH RL

VIH S 
300

VIH S 
400

VIH S 
500

VIH R 
300

VIH R 
400

VIH R 
500

VIH RL 
300
-120

VIH RL 
400
-120

VIH RL 
500
-120

Tároló-űrtartalom (névleges) liter 300 400 500 300 400 500 300 400 500

Tároló tényleges tartalma liter 289 398 484 295 404 496 300 400 500

Megeng. üzemi túlnyomás (melegvíz) bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Megeng. üzemi túlnyomás (fűtés) bar 10 10 10 10 10 10 3 3 3

Max. megeng. melegvíz-hőmérséklet °C 85 85 85 85 85 85 70 70 70

Max. megeng. fűtővíz-hőmérséklet °C 110 110 110 110 110 110 90 90 90

Fűtés-hőcserélő:

A hőcserélő fűtőfelülete m2 0,7 0,7 1,0 1,6 1,5 2,1 120 kW lemezes hőcserélő

A hőcserélő fűtővíz-tartalma liter 4,7 4,5 6,6 10,7 9,9 14,2

Fűtőközeg-áram liter/óra 900 900 1250 2000 2000 2700 Töltőegység gyári paraméter-
ekkel

Nyomásveszteség a hőcserélőben mbar 11 11 16 75 75 125

Készenléti energiafogyasztás 1) kWh/24 h 1,9 2,1 2,3 1,8 2,0 2,2 1,8 2,0 2,2

Teljesítményindex 2) N
L

- - - 11 15 19 40 45 50

Tartós melegvíz-teljesítmény 85/65 °C 
fűtővíz-hőmérséklet esetén 3)

l/óra
kW

491
20

516
21

712
29

1130
46

1160
47

116
47

2899
118

2899
118

2899
118

Kimeneti teljesítmény (45/10 °C) 1) l/10 perc 195 190 215 462 519 591 913 982 1049

Szolár-hőcserélő:

A hőcserélő fűtőfelülete m2 1,6 1,5 2,1 - - - - - -

A hőcserélő fűtővíz tartalma liter 10,7 9,9 14,2 - - - - - -

Szolárfolyadék-áramlás l/óra 200 300 500 - - - - - -

Nyomásveszteség a hőcserélőben mbar < 10 < 10 < 10 - - - - - -

Csatlakozások:

Hidegvíz-csatlakozó menet R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 ¼ R 1¼ R 1 ¼

Melegvíz-csatlakozó menet R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 ¼ R 1 ¼ R 1¼

Cirkulációs csatlakozó menet R ¾ R ¾ R ¾ R ¾ R ¾ R ¾ R ¾ R ¾ R ¾

Előremenő és visszatérő csatlakozó menet R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 ½ R 1 ½ R 1 ½

Tárolóméretek:

Magasság mm 1775 1470 1775 1775 1470 1775 1760/ 
20044)

1460/ 
17044)

1760/ 
20044)

Szélesség (burkolattal) mm 660 810 810 660 810 810 660 810 810

Mélység (burkolattal) mm 725 875 875 725 875 875 725 875 875

Tartály külső átmérője szigetelés nélk. mm 500 650 650 500 650 650 500 650 650

Tömeg (csom. és szigeteléssel) kg 150 169 198 125 145 165 125 145 160

Tömeg, üzemkészen feltöltve kg 439 567 682 420 549 661 425 545 660

1) 60 °C tároló-hőmérséklet és 20 °C környezeti hőmérséklet esetén 
2) A DIN 4708 szabvány 3. része szerint
3) Hideg-meleg víz hőmérséklet különbség ΔT = 35 K
4) Tartálymagasság töltőkészlet nélkül/ tárolóméret burkolattal és töltőkészlettel
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5.5 Méretrajzok és csatlakozóméretek

5.5.1. auroSTOR VIH S készülék- és csatlakozóméretek

35. ábra: auroSTOR VIH S 300 – 500 tárolók méretrajza

Fontos tudnivaló!
1) A tartály felett szükséges 600 mm minimális távolságot akkor nem kell betartani a mennyezettől, ha a sorozattartozék magnézium védőanódot (rúdanódot) 
univerzális, külső áramú anódra (302042) cserélik!
2) A tároló lábai max. 20 mm magasságban állíthatók

Jelölés Mértékegys. VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500

A mm 1775 1470 1775

B mm 279 308 308

C mm 1086 862,5 1062,5

D mm 500 650 650

E mm 1632 1301 1601

F mm 1546 1215 1515

G mm 1346 1065 1315

H mm 1196 965 1165

I mm 1086 862,5 1062,5

J mm 981 760 960

K mm 581 510 610

L mm 216 245 245

M mm 130 159 159

b mm 660 810 810

t mm 725 875 875

Jelmagyarázat

1. Fűtőpatron csatlakozása (G1 ½)

2. Ellenőrzőnyílás (ø120)

3. Melegvíz-csatlakozás (R1)

4. Fűtés-előremenő ág (R1)

5. Fűtésrzékelő merülőhüvelye (ø12)

6. Fűtés-visszaverő ág (R1)

7. Keringtetőcsatlakozás (R¾)

8. Szolár-előremenő ág (R1)

9. Szolárérzékelő merülőhüvelye (ø12)

10. Szolár-visszatérő ág (R1)

11. Hidegvíz csatlakozás (R1)



5.5.2. uniSTOR VIH R készülék- és csatlakozóméretek

36. ábra: uniSTOR VIH R 300 – 500 tárolók méretrajza

Jelölés Mértékegys. VIH R 300 VIH R 400 VIH R 500

A mm 1775 1470 1775

B mm 279 308 308

C mm 1086 862,5 1062,5

D mm 500 650 650

E mm 1632 1301 1601

F mm 1086 862,5 1062,5

G mm 981 760 960

H mm 581 510 610

I mm 216 245 245

J mm 130 159 159

b mm 660 810 810

t mm 725 875 875

Jelmagyarázat

1. Fűtőpatron csatlakozása (G1 ½)

2. Ellenőrzőnyílás (ø120)

3. Melegvíz-csatlakozás (R1)

4. Keringtetőcsatlakozás (R¾)

5. Szolár-előremenő ág (R1)

6. Szolárérzékelő merülőhüvelye (ø12)

7. Szolár-visszatérő ág (R1)

8. Hidegvíz csatlakozás (R1)

Fontos tudnivaló!
1) A tartály felett szükséges 600 mm minimális távolságot akkor nem kell betartani a mennyezettől, ha a sorozattartozék magnézium védőanódot (rúdanódot) 
univerzális, külső áramú anódra (302042) cserélik!
2) A tároló lábai max. 20 mm magasságban állíthatók
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 5.5.3. actoSTOR VIH RL tároló- és a csatlakozásainak mérete

37. ábra: actoSTOR VIH RL 300 – 500 tárolók méretrajza

Jelölés Megnevezés VIH RL 300-120 VIH RL 400-120 VIH RL 500-120

A Tisztító karima 279 308 308

B Hidegvíz R 1 ¼ 130 159 159

C Tárolóérzékelő merülőhüvelye ø 12 581 510 610

D Cirkuláció R ¾ 1086 862,5 1062,5

E Melegvíz R 1 ¼ 1632 1301 1601

F Fűtés előremenő ága, hollandi anya G 1 ½ 1814 1514 1814

G Fűtés visszatérő ága, hollandi anya G 1 ½ 1894 1594 1894

ø H Tárolóátmérő 500 650 650

b Szélesség (szigeteléssel/burkolattal) 660 810 810

t Mélység 725 875 875

h Teljes magasság 2004 1704 2004



5.6 Tartós teljesítményi és nyomásveszteségi diagramok

38. ábra: tartós melegvíz teljesítmény, uniSTOR VIH R 300/400  

39. ábra: tartós melegvíz teljesítmény, uniSTOR VIH R 500 
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uniSTOR VIH tárolók nyomásvesztesége a 

fűtőközegáram függvényében

A tárolók fűtőspiráljában fellépő 

fűtővízoldali nyomásveszteséget a nyomás-

veszteségi diagramban ábrázoltuk.

Növekvő fűtőközegárammal nagyobb nyo-

másveszteség is adódik. Ez azt jelenti, hogy 

erősebb és ennek megfelelően nagyobb 

áramfogyasztású tárolótöltő szivattyút kell 

használni.

A tárolótöltő készletben lévő szivattyúk a 

megadott kazánteljesítménnyel vannak ösz-

szehangolva. Ezek arra elegendőek, hogy a 

tárolóban lévő vizet elfogadható időn belül 

felmelegítsék. A fűtőközegáramot és vele 

a nyomásveszteséget tudatosan alacsony 

értéken tartottuk.

Ha pl. vállalkozási célokra nagyobb tartós 

teljesítményre van szükség, akkor a tároló 

és a kazán teljesítményét össze kell hangol-

ni egymással.

40. ábra: Nyomásveszteség az uniSTOR VIH R 300-500 tárolók fűtőspiráljában 
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Fűtővíz térfogatáram, m3/h



actoSTOR VIH RL tárolók kimeneti melegvíz teljesítménye:

actoSTOR VIH RL tárolók tartós melegvíz teljesítménye 85/65°C fűtővíz és 10/45°C, melegvíz értékekkel, kW:

actoSTOR VIH RL tárolók tartós melegvíz teljesítménye 85/65°C fűtővíz és 10/45°C, melegvíz értékekkel, liter/óra:

Fűtővíz térfogatáram, m3/h

actoSTOR Egység VIH RL 300 VIH RL 400 VIH RL 500

Töltőkészlet kW 120 120 120

Tárolótöltő-teljesítmény 30 kW liter/10 perc - - -

Tárolótöltő-teljesítmény 30 kW liter/10 perc - - -

Tárolótöltő-teljesítmény 50 kW liter/10 perc - - -

Tárolótöltő-teljesítmény 60 kW liter/10 perc 642 691 768

Tárolótöltő-teljesítmény 70 - 80 kW liter/10 perc - - -

Tárolótöltő-teljesítmény 90 kW liter/10 perc - 842 913

Tárolótöltő-teljesítmény 100 - 110 kW liter/10 perc - - -

Tárolótöltő-teljesítmény 120 - 160 kW liter/10 perc 913 982 1049

actoSTOR Egység VIH RL 300 VIH RL 400 VIH RL 500

Töltőkészlet kW 120 120 120

Tárolótöltő-teljesítmény 30 kW kW 29 29 29

Tárolótöltő-teljesítmény 30 kW kW 39 39 39

Tárolótöltő-teljesítmény 50 kW kW 49 49 49

Tárolótöltő-teljesítmény 60 kW kW 59 59 59

Tárolótöltő-teljesítmény 70 kW kW 69 69 69

Tárolótöltő-teljesítmény 80 kW kW 79 79 79

Tárolótöltő-teljesítmény 90 kW kW 88 88 88

Tárolótöltő-teljesítmény 100 kW kW 98 98 98

Tárolótöltő-teljesítmény 110 kW kW 108 108 108

Tárolótöltő-teljesítmény 120 - 160 kW kW 118 118 118

actoSTOR Egység VIH RL 300 VIH RL 400 VIH RL 500

Töltőkészlet kW 120 120 120

Tárolótöltő-teljesítmény 30 kW liter / óra 712 712 712

Tárolótöltő-teljesítmény 30 kW liter / óra 958 958 958

Tárolótöltő-teljesítmény 50 kW liter / óra 1204 1204 1204

Tárolótöltő-teljesítmény 60 kW liter / óra 1449 1449 1449

Tárolótöltő-teljesítmény 70 kW liter / óra 1695 1695 1695

Tárolótöltő-teljesítmény 80 kW liter / óra 1941 1941 1941

Tárolótöltő-teljesítmény 90 kW liter / óra 2162 2162 2162

Tárolótöltő-teljesítmény 100 kW liter / óra 2408 2408 2408

Tárolótöltő-teljesítmény 110 kW liter / óra 2653 2653 2653

Tárolótöltő-teljesítmény 120 - 160 kW liter / óra 2899 2899 2899
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actoSTOR VIH RL tárolók teljesítményindexei:

5.7 uniSTOR VIH tárolók méretezése

VIH R tárolók tartós teljesítménye

A tartós teljesítményt a fűtőközeg előremenő hőmérséklete 

függvényében, különböző fűtőközeg-térfogatáramokra ábrázol-

tuk a diagramokban. Így lehetőség van olyan közbenső értékek 

leolvasására is, amelyek eltérnek a (DIN 4708 szerinti) szabványos 

tartós teljesítménytől. A DIN szerint a tartós teljesítményt 85 °C 

előremenő fűtőközeg-hőmérsékletre, 65 °C visszatérő hőmérsék-

letre és az ebből eredő fűtőközeg-térfogatáramra kell megadni. 

A DIN szerinti kifolyási hőmérséklet 45 °C. Ezen kívül még 60 °C 

kifolyási hőmérsékletre is megadtuk a tartós teljesítményi diagra-

mokat. Bizonyos alkalmazási esetekben erre is szükség lehet.

Azoknál a hőmérséklet- és térfogatáram-értékeknél, amelyek 

eltérnek a DIN értékeitől, más tartós teljesítményértékek is adód-

hatnak. Ha pl. a tartozékként szállított tárolótöltő készletben lévő 

töltőszivattyú helyett erősebb szivattyút használnak, akkor megnő 

a tartós teljesítmény.

Figyelem!

A nagyobb fűtőközeg-térfogatáram miatt a tárolóban megnő a 

nyomásveszteség, ennek következtében pedig a töltőszivattyú 

áramfogyasztása is (lásd a nyomásveszteségi diagramokat). A 

megadott tartós teljesítmény csak akkor érhető el, ha a hőtermelő 

megfelelő teljesítménye is rendelkezésre áll. A tároló átfolyós 

rendszerű vízmelegítőként működik, azaz a tárolókapacitást itt 

nem kell figyelembe venni.

A melegvíztárolók méretezése a DIN 4708 szerint az ellátandó 

épület igényindexének meghatározása révén történhet. Olyan 

tárolót kell kiválasztani, amelynek N
L
 teljesítményindexe meg-

egyezik az N igényindexszel vagy nagyobb annál. Mivel eddig 

legtöbbször elegendően nagy fűtőteljesítményű kazán állt rendel-

kezésre, tárolónkként csak egy N
L
 indexet adtak meg (névleges 

teljesítmény = tartós teljesítmény esetén). 

Az épületek lecsökkent fűtőenergia-igényével szemben azonban 

általában nem elegendő a hőtermelő fűtőteljesítménye ahhoz, 

hogy a tároló névleges teljesítményét szolgáltassa, ami pedig egy 

csökkentett N
L
 indexhez vezet. Az alábbiakban különböző kazán-

méret-kombinációkban adjuk meg az N
L
 indexeket, hogy segítsé-

get nyújtsunk a tervezőnek a helyes tárolóméret kiválasztásában 

(lásd 3. táblázat).

Több uniSTOR VIH tároló párhuzamos kapcsolása

A több uniSTOR VIH tároló párhuzamos kapcsolásával elérhető 

melegvíz-teljesítmény értékeit az 3. táblázatban mutatjuk be. 

A hidraulikus bekötésnek (csővezetés a Tichelmann-rendszer 

szerint) az egyenletes feltöltést és a tároló-űrtartalom egyenletes 

elvételét egyaránt biztosítania kell! A kazánteljesítménynek meg 

kell felelnie a kW-ban megadott tartós teljesítménynek. Ezenkívül 

megfelelően méretezett tárolótöltő szivattyúknak kell rendelke-

zésre állniuk.

Fontos tudnivaló!

Nagyobb N
L
 indexeknél (3 tároló-cellától) tartós üzemmód esetén 

akár 1,5 óra is lehet a töltési idő. Az N
L
 index többek között a 

tárolómérettől és a tárolótöltő szivattyú fűtőközeg-áramától függ. 

Ha ezeket a befolyásoló tényezőket nem változtatják meg, akkor 

egy bizonyos teljesítménymérettől kezdve már nem növelhető az 

N
L
 index. A tárolóméretnek a kazánteljesítményhez történő hozzá-

rendelése az átvihető tartós teljesítménytől függően tulajdonkép-

pen adott. Mivel az ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazánok 

nagy modulációs tartománnyal rendelkeznek (17-100%), viszony-

lag kisméretű tárolók is üzemeltethetők nagy névleges kazántelje-

sítménnyel. Ilyenkor a mindenkori alkalmazásnál az a döntő, hogy 

van-e értelme az ilyen kombinációnak. Ez fordulhat elő pl. egy 

nagy fűtési igénnyel és kis melegvíz-igénnyel rendelkező iroda-

épületben. Arra is van lehetőség, hogy a tárolótöltést előnykap-

csolás helyett párhuzamos üzemmódban működtessék.

actoSTOR Egység VIH RL 300 VIH RL 400 VIH RL 500

Töltőkészlet kW 120 120 120

Tárolótöltő-teljesítmény 30 kW N
L

- - -

Tárolótöltő-teljesítmény 30 kW N
L

- - -

Tárolótöltő-teljesítmény 50 kW N
L

- - -

Tárolótöltő-teljesítmény 60 kW N
L

22 25 30

Tárolótöltő-teljesítmény 70 - 80 kW N
L

- - -

Tárolótöltő-teljesítmény 90 kW N
L

30 35 40

Tárolótöltő-teljesítmény 100 - 110 kW N
L

- - -

Tárolótöltő-teljesítmény 120 - 160 kW N
L

40 45 50



uniSTOR VIH tárolók, N
L
 indexek

uniSTOR VIH R tároló 300 400 500 2 x 300 2 x 400 2 x 500 3 x 300 3 x 400 3 x 500 4 x 500

Tartós teljesítmény (kW) 46 46 62 92 92 124 138 138 186 248

Fűtőközegáram (m3/h) 1,95 1,95 2,5 3,9 3,9 5,0 5,85 5,85 7,5 10,0

Kondenzációs gázkazán

VKK 806/3-E 11 15 19 24 33

VKK 1206/3-E 11 15 19 25 34 41

VKK 1606/3-E 11 15 19 25 34 43 42 57

VKK 2006/3-E 11 15 19 25 34 43 43 57 72

VKK 2406/3-E 11 15 19 25 34 43 43 57 72 95

VKK 2806/3-E 11 15 19 25 34 43 43 57 72 95

3. táblázat: N
L
 indexek kazán-tároló kombinációkhoz (a DIN 4708 szerint meghatározva)
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41. ábra: A VIH R és VIH RL tárolók teljesítményének összehasonlítása



Szabályozás

Időjárásfüggő max. 15 körös és kaszkád-szabályozó max. 8 fűtőké-

szülék kaszkád-kapcsolásához, alapkiépítésben 1 közvetlen fűtésű 

és 2 keverőcsapos fűtőkör szabályozásához. Beépített tároló-sza-

bályozóval rendelkezik.

Szállítási terjedelem

A szabályozókészlet tartalma:

 • falra rögzíthető calorMATIC 630/3

 • külső érzékelő (Nr. 693)

 • 4 db VR 10 standard érzékelő (mind felületi, mind merülő-érzé-

kelőként használható)

 • 230 V, 3 m hosszú csatlakozókábel 

 • 3 m hosszú speciális összekötő-vezeték (7-8-9)

Szabályozási lehetőségek

A calorMATIC 630/3 alkalmas az összes kazán vezérlésére, 

melyek rendelkeznek 7-8-9 csatlakozással, az összes 1 és 2 

fokozatú kazánhoz, valamint a Vaillant modulációs kazánokhoz. 

Az ecoCRAFT/3 kazánok kaszkádkapcsolása esetén a 2. kazántól 

kezdve kell VR 32 BUS csatolókat beépíteni.

Jellemzők, a szabályozó funkciói

 • System Pro-E csatlakoztatási rendszer

 • 1-/2-fokozatú vagy moduláló üzemmód

 • Max. 8 ecoCRAFT kaszkádkapcsolása

 • Műanyag ház falra szereléshez

 • Digitális óra heti programokkal

 • Külső érzékelőként rádiós órajelvevő (DCF) csatlakoztatható 

(rendelhető tartozék)

 • Háttérvilágított LCD szimbólumos és szöveges kijelzéssel

 • 24 óránként egy-egy fűtőkörre/melegvízkörre három fűtési és 

lehűlési fázis programozható

 • 40 óra működési tartalék

 • A hét minden napjára egyedi program állítható be

 • Távollét-program

 • Parti-program

 • Előrehozott lehűlés

 • Esztrichszárítási funkció

 • Telefonos távkapcsoló bemenet

 • Csatlakoztatási lehetőség PC és fax-modem számára

 • Felfűtés-optimalizálás gyors felfűtéssel

 • Takarékosság hőmérséklet-csökkentéssel

 • Fagyvédelmi biztosítás csökkentett hőmérsékletű üzemmódban

 • Fűtésgörbe-ofszet

 • Igény szerinti fűtéslekapcsolás

 • Szivattyúblokkolási védelem minden külső szivattyúnál

 • Tárolófelfűtés előnykapcsolással és párhuzamos kapcsolással 

egyaránt lehetséges

 • Utókeringtetés-vezérlés a tárolótöltő szivattyúnál

 • Tároló-előfelfűtés

 • Termikus fertőtlenítés

 • Keverőszelep-blokkolás elleni védelem

 • Tartós és hálózattól független tárolás minden heti programnál 

és beállításnál

 • Fölérendelt vezérlés a kívánt értékeknél

 • Idővezérelt cirkulációs szivattyú

 • Csatlakoztatási lehetőség max. 8 távkapcsoló készülék számára

 • Max. 15 fűtőkörig bővíthető (alapfelszereltség: 1 közvetlen és 2 

keverőcsapos kör)

42. ábra: calorMATIC 630/3

6.1 calorMATIC 630/3 multifunkcionális időjárásfüggő fűtésszabályozó 



6.1.1 Műszaki adatok, tartozékok, méretrajz
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Műszaki adatok Egység calorMATIC 630/3

Üzemi feszültség
A szabályozó készülék teljesítmény-felvétele
Kimeneti relé érintkező-terhelése

V / Hz
W
A, max.

230 / 50
8
2

Legrövidebb kapcsolási távolság
Működési tartalék
Megengedett környezeti hőmérséklet, max.
Érzékelők üzemi feszültsége

perc
óra
°C
V

15
40
40
5

Érzékelő-vezetékek min. keresztmetszete
Méretek fali rögzítőaljzattal:
magasság
szélesség
mélység

mm2

mm
mm
mm

0,75

292
272
75

Védettség
Védelmi osztály – szabályozó készülék
Védelmi osztály – érzékelők

IP 20
II
III

Cikkszám 0020092437

Tartozékok Cikkszám Tartozékok Cikkszám

VR 60/3 keverőmodul 306782 VR 32 BUS csatoló 0020003986

VR 90/3 távkapcsoló készülék 0020040080 VR 55 fali rögzítőaljzat 306790

VR 30/2 BUS csatoló 0020003985 DCF –órajeles külső hőfokérzékelő 009535

VR 31 BUS csatoló 306786 VR 10 standard érzékelő 306787

43. ábra: A calorMATIC 630/3 szabályozó méretrajza



6.1.2 A calorMATIC 630/3 kezelése, kijelzések, menük

Kezelési útmutató

A szabályozó „Nyomd és tekerd” kezelési koncepción alapul. Az állítógombok [:] és [=] elforgatásával vagy megnyomásával további 

menükijelzésekhez lehet eljutni, amelyekben a felhasználó és a szakember számára fontos beállítások, mint pl. fűtési idők, éjszakai hő-

mérsékletek, valamint további paraméterek válnak hozzáférhetővé. A menük, a programozás közbeni gyorsabb megtalálás érdekében 

a kijelző jobb felső sarkában azonosító menüsorszámmal vannak jelölve.

Felhasználói szint

A menükiválasztáshoz forgassa el a [=] gombot.

A megváltoztatandó paraméter kiválasztásához nyomja meg a [:] gombot.

A kiválasztott paraméter megváltoztatásához forgassa el a [:] gombot.

Különleges funkciók

A különleges funkciók az alapkijelzésből választhatók ki. Valamely funkció aktiválásához azt csak ki kell választani. A végfelhasználó a 

következő különleges funkciókat választhatja ki: 

Nyomja meg egyszer a [=] gombot:     Takarékfunkció

Nyomja meg kétszer a [=] gombot:     Partyfunkció

Nyomja meg háromszor a [=] gombot:   Egyszeri tárolótöltés

Szerviz funkciók (kiválasztási lehetőség a szakember számára javasolt!)

A kiválasztás minden menüből lehetséges.

Nyomja meg egyszer, egyszerre a [:] és [=] gombot.    Kéményseprő állás

Nyomja meg kétszer a [:] és [=] gombokat.    Kézi üzemmód

 

A kezelésről bővebb információkat talál a készülék Kezelési utasításában, melyet letölthet a www.vaillant.hu oldalról!

A rendszerben szükséges minden beállí-

tást a calorMATIC 630/3-s szabályozón 

kell elvégezni. Az alapszabályozó grafikus, 

háttér-világított LCD kijelzővel van felsze-

relve. Az egyszerű kezelést biztosítandó, 

szöveges kijelzést alkalmazunk. 

A szabályozórendszer teljes programozása 

a két nyomó-forgatógomb segítségével 

történik. 

A szabályozón a kiválasztástól függően kü-

lönböző kijelzések jelennek meg (felhasz-

nálói szint, különleges funkciók, berende-

zés-paraméterek stb.).

1. Menüvezérlés
2. Kurzor, a kiválasztott paramétert mutatja
3. Menüszám
4. Beállítógomb – paraméter-beállítás (forgatás), paraméterválasztás (nyomás)
5. Beállítógomb – menüválasztás (forgatás), speciális funkció aktiválása (nyomás)

1

2

3

45
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6.2 auroMATIC 620/3 időjárásfüggő fűtés és szolárszabályozó

Időjárásfüggő max. 14 körös és kaszkád-szabályozó max. 8 fűtőké-

szülék kaszkád-kapcsolásához és szolár rendszerekhez, alapkiépí-

tésben 1 közvetlen fűtésű, 1 keverőcsapos fűtőkör és 1 szolármező 

szabályozásához. Beépített tároló-szabályozóval rendelkezik.

Szállítási terjedelem

 • A szabályozókészlet tartalma:

 • falra rögzíthető auroMATIC 620/3

 • külső érzékelő (Nr. 693)

 • 4 db VR 10 standard érzékelő (mind felületi, mind merülő-érzé-

kelőként használható)

 • 1 db VR 11 kollektorérzékelő

 • 230 V, 3 m hosszú csatlakozókábel 

 • 3 m hosszú speciális összekötő-vezeték (7-8-9)

 

Szabályozási lehetőségek

Az auroMATIC 620/3 alkalmas az összes kazán vezérlésére, me-

lyek rendelkeznek 7-8-9 csatlakozással, az összes 1 és 2 fokozatú 

kazánhoz (VR 31 beépíthető BUS-csatoló modullal), valamint 

a Vaillant modulációs kazánokhoz. Az ecoCRAFT/3 kazánok 

kaszkádkapcsolása esetén a 2. kazántól kezdve kell VR 32 BUS 

csatolókat beépíteni.

Jellemzők, a szabályozó funkciói

 • System Pro-E csatlakoztatási rendszer

 • 1-/2-fokozatú vagy moduláló üzemmód

 • Max. 8 ecoCRAFT kaszkádkapcsolása

 • Digitális rádiós óra heti programokkal

 • Külső érzékelőként rádiós órajelvevő (DCF) csatlakoztatható 

(rendelhető tartozék)

 • Szimbólumos és szöveges kijelzés

 • 24 óránként egy-egy fűtőkörre/melegvízkörre három fűtési és 

lehűlési fázis programozható

 • 40-órás működési tartalék

 • A hét minden napjára egyedi program állítható be

 • Távollét-program

 • Parti-program

 • Előrehozott lehűlés

 • Esztrichszárítási funkció

 • Telefonos távkapcsoló bemenet

 • Csatlakoztatási lehetőség PC és fax-modem számára

 • Felfűtés-optimalizálás gyors felfűtéssel

 • Takarékosság hőmérséklet-csökkentéssel

 • Fagyvédelmi biztosítás csökkentett hőmérsékletű üzemmódban

 • Fűtésgörbe-ofszet

 • Igény szerinti fűtéslekapcsolás

 • Szivattyúblokkolási védelem minden külső szivattyúnál

 • Tárolófelfűtés előnykapcsolással és párhuzamos kapcsolással 

egyaránt lehetséges

 • Utókeringtetés-vezérlés a tárolótöltő szivattyúnál

 • Tároló-előfelfűtés

 • Termikus fertőtlenítés

 • Keverőszelep-blokkolás elleni védelem

 • Tartós és hálózattól független tárolás minden heti programnál 

és beállításnál

 • Fölérendelt vezérlés a kívánt értékeknél

 • Idővezérelt cirkulációs szivattyú

 • Csatlakoztatási lehetőség max. 8 távkapcsoló készülék számára

 • Max. 2 szolármező, vagy 1 szolár és 1 szilárdtüzelésű kazán 

működtethető

 • Max. 14 fűtőkörig bővíthető (alapfelszereltség: 1 közvetlen, 1 

kevert kör, 1 medence töltőszivattyú és 1 szolármező)

44. ábra: auroMATIC 620/3
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1. Menüvezérlés
2. Kurzor, a kiválasztott paramétert mutatja
3. Menüszám
4. Beállítógomb – paraméter-beállítás (forgatás), paraméterválasztás (nyomás)
5. Beállítógomb – menüválasztás (forgatás), speciális funkció aktiválása (nyomás)



6.2.1 Műszaki adatok, tartozékok, méretrajz

Műszaki adatok Egység auroMATIC 620/3

Üzemi feszültség
A szabályozó készülék teljesítmény-felvétele
Kimeneti relé érintkező-terhelése

V / Hz
W
A, max.

230 / 50
8
2

Legrövidebb kapcsolási távolság
Működési tartalék
Megengedett környezeti hőmérséklet, max.
Érzékelők üzemi feszültsége

perc
óra
°C
V

15
40
40
5

Érzékelő-vezetékek min. keresztmetszete
Méretek fali rögzítőaljzattal:
magasság
szélesség
mélység

mm2

mm
mm
mm

0,75

292
272
75

Védettség
Védelmi osztály – szabályozó készülék
Védelmi osztály – érzékelők

IP 20
II
III

Cikkszám 0020092431

Tartozékok Cikkszám Tartozékok Cikkszám

VR 60/3 keverőmodul 306782 VR 55 fali rögzítőaljzat 306790

VR 90/3 távkapcsoló készülék 0020040080 DCF –órajeles külső hőfokérzékelő 009535

VR 30/2 BUS csatoló 0020003985 VR 10 standard hőfokérzékelő 306787

VR 31 BUS csatoló 306786 VR 11 kollektor-hőfokérzékelő 306788

VR 32 BUS csatoló 0020003986

45. ábra: Az auroMATIC 620/3 szabályozó méretrajza



6.2.2 Az aurorMATIC 620/3 kezelése, kijelzések, menük

Kezelési útmutató

A szabályozó „Nyomd és tekerd” kezelési koncepción alapul. Az állítógombok [:] és [=] elforgatásával vagy megnyomásával további 

menükijelzésekhez lehet eljutni, amelyekben a felhasználó és a szakember számára fontos beállítások, mint pl. fűtési idők, éjszakai hő-

mérsékletek, valamint további paraméterek válnak hozzáférhetővé. A menük, a programozás közbeni gyorsabb megtalálás érdekében 

a kijelző jobb felső sarkában azonosító menüsorszámmal vannak jelölve.

Felhasználói szint

A menükiválasztáshoz forgassa el a [=] gombot.

A megváltoztatandó paraméter kiválasztásához nyomja meg a [:] gombot.

A kiválasztott paraméter megváltoztatásához forgassa el a [:] gombot.

Különleges funkciók

A különleges funkciók az alapkijelzésből választhatók ki. Valamely funkció aktiválásához azt csak ki kell választani. A végfelhasználó a 

következő különleges funkciókat választhatja ki: 

Nyomja meg egyszer a [=] gombot:     Takarékfunkció

Nyomja meg kétszer a [=] gombot:     Partyfunkció

Nyomja meg háromszor a [=] gombot:   Egyszeri tárolótöltés

Szerviz funkciók (kiválasztási lehetőség a szakember számára javasolt!)

A kiválasztás minden menüből lehetséges.

Nyomja meg egyszer, egyszerre a [:] és [=] gombot.    Kéményseprő állás

Nyomja meg kétszer a [:] és [=] gombokat.    Kézi üzemmód

A kezelésről bővebb információkat talál a készülék Kezelési utasításában, melyet letölthet a www.vaillant.hu oldalról!

A rendszerben szükséges minden beállí-

tást az auroMATIC 620/3-s szabályozón 

kell elvégezni. Az alapszabályozó grafikus, 

háttérvilágított LCD kijelzővel van felsze-

relve. Az egyszerű kezelést biztosítandó, 

szöveges kijelzést alkalmazunk. A szabályo-

zó teljes programozása a két nyomó-forga-

tógomb segítségével történik. A szabályo-

zón a kiválasztástól függően különböző 

kijelzések jelennek meg (felhasználói szint, 

különleges funkciók, berendezés-paramé-

terek stb.).

1. Menüvezérlés
2. Kurzor, a kiválasztott paramétert mutatja
3. Menüszám
4. Beállítógomb – paraméter-beállítás (forgatás), paraméterválasztás (nyomás)
5. Beállítógomb – menüválasztás (forgatás), speciális funkció aktiválása (nyomás)
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6.3 calorMATIC 430/430f időjárásfüggő fűtésszabályozó

Időjárásfüggő szabályozó 1 közvetlen fűtési kör szabályozásához, 

eBUS rendszerű Vaillant fűtőkészülékekhez. Beépített tároló-sza-

bályozóval rendelkezik. Rádió-frekvenciás kivitel calorMATIC 430f.

Szállítási terjedelem

A szabályozókészlet tartalma:

 • falra rögzíthető (calorMATIC 430/430f) vagy a készülék előlap-

jába beépíthető (calorMATIC 430)

 • külső érzékelő VRC 693 (calorMATIC 430) vagy VR 20 

(calorMATIC 430f)

 • 6-pólusú csatlakozó 

 • előlapba beépíthető rádiójel-vevő egység (csak a calorMATIC 

430f)

 • elemkészlet 4xAA (csak a calorMATIC 430f)

Szabályozási lehetőségek

A calorMATIC 430/430f alkalmas az összes Vaillant eBUS-

rendszerű fűtőkészülékének a szabályozására. 2 a 7-ben többfunk-

ciós modulon keresztül egy keringtető szivattyút is tud szabá-

lyozni. VR 61 keverőmodullal kétkörös szabályozóvá bővíthető a 

calorMATIC 430/430f szabályozó. Az eBUS rendszernek köszön-

hetően akár szolár szabályozóvá is tehető, a VR 68 szolármodulon 

keresztül. A VR 81 távkapcsoló használata a második fűtőkör 

önálló vezérlését eredményezi. Az adatcsere minden esetben BUS 

vezetéken keresztül történik.

Jellemzők, a szabályozó funkciói

 • System Pro-E csatlakoztatási rendszer

 • eBUS-rendszerű fűtőkészülékekhez

 • Háttérvilágított digitális óra heti programokkal

 • Külső érzékelőként órajelvevő (DCF) csatlakoztatható (rendel-

hető tartozék)

 • Szimbólumos és szöveges kijelzés

 • 24 óránként egy fűtőkörre/melegvízkörre három fűtési és lehű-

lési fázis programozható

 • A hét minden napjára egyedi program állítható be

 • Távollét-program

 • Fűtésgörbe-ofszet

 • Szivattyúblokkolási védelem 

 • Tárolófelfűtés előnykapcsolással 

 • Termikus fertőtlenítés

 • Maximális kiépítettség: 1 direkt kör, 1 használati melegvíz kör, 1 

kevert kör vagy zónaszelep szabályozás (VR 61), 1 szolár kör (VR 

68), 1 külső szivattyú (cirkuláció) kör (VR 40)

46. ábra: calorMATIC 430/430f

Műszaki adatok: calorMATIC 430

Üzemi feszültség U
max

24 V

Áramfelvétel < 45 mA

A csatlakozóvezetékek keresztmetszete 0,75...1,5mm3

Védettség IP 20

Érintésvédelmi osztály III

Megengedett környezeti hőmérséklet, max. 50 °C

Magasság, mm 97

Szélesség, mm 146

Mélység, mm 45



6.4 A szabályozórendszerek egyéb kiegészítői, bővíthetőség

Megnevezés Ábra Megrendelési cikkszám

VR 60/3 keverőmodul
Tartozék a calorMATIC 630/3 és az auroMATIC 620/3 időjáráskövető 
szabályozók újabb 2 kevert körrel való bővítéséhez.

Felszereltség
A keverőmodul a következő elemekből áll:
keverőmodul és 2 VR 10 standard érzékelő.

Felszereltségi jellemzők
•	Gyors és biztonságos szerelés a ProE rendszerrel
•	eBus csatlakozó (2-eres)
•	A fűtőkörtől függő csatlakozók programozása központi szabályo-

zón keresztül.
•	Szabályozott, állandó értékre, visszatérő hőmérséklet megemelé-

sére vagy tárolótöltő körként való használatra egyedileg konfigu-
rálható fűtőkörök; beállítás központi készülékkel

•	Egy rendszerben max. 6 keverőmodul használható

Alkalmazási lehetőségek
•	Csak a calorMATIC 630/3 és az auroMATIC 620/3 központi szabá-

lyozókhoz használható

306782

VR 90/3 távkapcsoló készülék
Tartozék a calorMATIC 630/3 és az auroMATIC 620/3 időjárásfüggő, 
több körös és kaszkádszabályozókhoz.
Felszereltségi jellemzők
•	Gyors és biztonságos szerelés a ProE rendszerrel
•	Grafikus display szöveges kijelzéssel
•	eBus csatlakozó (2-eres)
•	Helyiség-hőmérséklet érzékelő
Alkalmazási lehetőségek
•	Egy rendszerben max. 8 VR 90/3 használható

0020040080

VR 32 BUS-csatoló modul
Tartozék a calorMATIC 630/3 és az auroMATIC 620/3 időjárásfüggő 
kádszabályozókhoz.
Felszereltségi jellemzők
•	Beépíthető a kazánok elektronikájába
Kaszkád-vezérléshez, a második kazántól kezdve be kell építeni

0020003986

VR 55 fali rögzítőaljzat
A calorMATIC 630/3 és az auroMATIC 620/3 központi egysége az 
alapaljzattól függetlenül távkapcsoló készülékként a falra szerelhető

306790
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Megnevezés Ábra Megrendelési cikkszám

VR 61 bővítőmodul
Tartozék a calorMATIC 430/430f időjáráskövető szabályozók 1 kevert 
körrel való bővítéséhez.
Felszereltség
A keverőmodul a következő elemekből áll:
keverőmodul és 1 VR 10 standard érzékelő.
Felszereltségi jellemzők
•	Gyors és biztonságos szerelés a ProE rendszerrel
•	eBus csatlakozó (2-eres)
•	A fűtőkörtől függő csatlakozók programozása központi szabályo-

zón keresztül.
•	Egy keverőmodul használható
Alkalmazási lehetőségek
•	Csak a calorMATIC 430/430f szabályozókhoz használható

0020028529

VR 81 távkapcsoló készülék
Tartozék a calorMATIC 430/430f szabályozókhoz 

Felszereltségi jellemzők
•	LCD display kijelzéssel
•	eBus csatlakozó (2-eres)
•	Helyiség-hőmérséklet érzékelő

Alkalmazási lehetőségek
•	Bővítő távkapcsoló a 2. fűtési kör távvezérlési lehetőségére

0020028541

VR 10 standard érzékelő
•	Előremenő érzékelőként, merülő érzékelőként és tároló-érzéke-

lőként, valamint szolárhozam mérésre használható (a mellékelt 
rögzítőszalag alkalmazásával)

306787

VR 11 szolár érzékelő
•	Kiegészítő szolárérzékelő auroMATIC 620/3 szolár szabályozóhoz, 

második szolármező vagy vegyestüzelésű kazán vezérléséhez.

306788

VR 40 többfunkciós panel
•	Kiválasztható funkciók: cirkulációs szivattyú, páraelszívó ventilá-

tor retesz, hálózati szivattyú, külső gáz-mágnesszelep, zavarjelző. 
Beépíthető a készülék elektronikájába.

0020017744

VR 68 szolár bővítőmodul
•	A calorMATIC 430/430f szabályozó bővítő szolár vezérlő modul-

ja. Szolár HMV- és/vagy medence töltőszivattyú integrálásához, 
eBUS-kapcsolatban.

306790



 6.5 Az időjáráskövető szabályozók és kiegészítők rendszer-kiépítése 

Kiegészítők Időjáráskövető eBUS szabályozók

Szabályozó Kaszkád szabályozók

VRC 430/430f
Fűtés-, melegvíz- és cirkulációs 
szivattyú vezérlés

calorMATIC 630/3
Multifunkciós kaszkád-szabá-
lyozó:
3 fűtési kör (1 direkt és 2 kevert)
1 melegvíz
1 cirkulációs szivattyú vezérlés

auroMATIC 620/3
Multifunkciós kaszkád- és szolár 
szabályozó:
2 fűtési kör (1 direkt és 1 kevert)
1 szolár mező
1 melegvíz
1 cirkulációs szivattyú vezérlés
1 medence töltőszivattyú

VR 61
Bővítő modul

eBUS csatlakozással

- -

VR 60/3
Keverő modul

-

eBUS csatlakozással eBUS csatlakozással

VR 81
Távkapcsoló készülék

eBUS csatlakozással

- -

VR 90/3
Távkapcsoló készülék

-

eBUS csatlakozással eBUS csatlakozással

VR 32
BUS-csatoló

-
Kaszkád-telepítésnél a 2. kazántól 

be kell építeni
Kaszkád-telepítésnél a 2. kazántól 

be kell építeni

VR 34
0-10 V-os interfész

Csatlakozás külső szabályozóhoz Csatlakozás külső szabályozóhoz Csatlakozás külső szabályozóhoz

VR 40
Többfunkciós panel

További külső elektromos egysé-
gek vezérlésére

További külső elektromos egysé-
gek vezérlésére

További külső elektromos egysé-
gek vezérlésére
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6.6 Az eBUS-rendszer elvi bővítési sémája



89 / 91

Jegyzetek
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Levegő-/füstgázelvezető rendszer

7.1 Általános előírások, az elvezetés lehetőségei

Kazán csatlakoztatása füstgázvezetékhez

Az ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazán füstgázelvezetése 

túlnyomással történik. A kondenzációs kazánok speciális csatla-

kozócsonkkal vannak felszerelve a kondenzvízálló és túlnyomásra 

tömített füstgázvezetékekre való csatlakoztatáshoz. A füstgázve-

zetékbe be kell tervezni egy revíziós elemet a füstgázösszetétel 

vizsgálata céljából. A füstgázcsatlakozó a kazán burkolatán belül 

van. (47. ábra).

Fontos: A nem tartozékként szállított füstgázvezetékeknél a ka-

zánburkolat fölött be kell építeni egy mérőnyílást. Az ellenőrző és 

mérőcsonkot 15 mm átmérővel kell elkészíteni.

Helyiséglevegőtől függő és független üzemmód

A Vaillant ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazán mind 

helyiséglevegőtől függő, mind pedig attól független üzemmódra 

alkalmas.

A füstgázcsatlakozón kívül még egy levegőbevezető vezeték szá-

mára szolgáló csatlakozócsonk is található a kazánon (48. ábra). 

Ezáltal lehetőség van egy külön levegővezeték és egy füstgáz-

vezeték beépítésére is. A levegővezetéken át pl. az égési levegő 

azon az aknán keresztül, amelyben a füstgázvezetéket a tető fölé 

vezetik, vagy a külső falban lévő nyíláson át szívható be. A szét-

választott levegő-/füstgázvezetés – pl. tetőtéri fűtő-központokban 

– a tetőn keresztül is megvalósítható. Mivel a füstgázvezeték a 

felállítási helyiségben nincs tömítetten beburkolva, helyiségle-

vegőtől független üzemmódnál is gondoskodni kell a felállítási 

helyiség levegőnyílásokon keresztüli szellőztetéséről.

Helyiséglevegőtől függő üzemmódnál a tüzeléstechnikai rendelet-

nek megfelelő levegő bevezető nyílásokra van szükség.

Levegő-/füstgázvezeték rendszerek tervezésének három lehető-

sége van:

1. Rendszertanúsítvánnyal rendelkező levegő-/füstgáz-vezeték, 

130 mm (PP), Vaillant tartozék

A VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E és a VKK 1606/3-E Vaillant 

ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazánhoz 130 mm átmérőjű, 

polipropilénből (PP) készült, rendszertanúsítvánnyal rendelkező 

levegő-/füstgázvezetékek kaphatók tartozékként.

2. Néhány kéménygyártó, kazánnal bevizsgált levegő-/füstgáz-

vezetékei helyiséglevegőtől független üzemmódra

Az ecoCRAFT exclusiv kondenzációs gázkazánnal, Magyarorszá-

gon két kiválasztott gyártó levegő-/füstgázvezetékeit vizsgáltat-

tuk meg és engedélyeztettük. Ezek különösen a 160 kW fölötti 

teljesítménymérethez használandók.

3. Kereskedelemben kapható füstgázvezetékek

A kereskedelemben kapható füstgázvezetékek csak a helyiségle-

vegőtől függő üzemmódra alkalmasak. Ezek minden kazánméret-

nél használhatók.

47. ábra: Levegő-/füstgázvezeték csatlakoztatása helyiséglevegőtől független 
üzemmódhoz

48. ábra: Levegő-/füstgázvezeték csatlakoztatása helyiséglevegőtől függő 
üzemmódhoz
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Rendszertanúsítvánnyal rendelkező 

füstgázvezeték készülékcsatlakozásának 

a szerelése

A rendszertanúsítvánnyal rendelkező 

levegő-/füstgázvezeték kötelező alaptar-

tozéka a füstgázcsatlakozó készlet, mely a 

következőkből áll:

1. Szűkítő idom 150 mm-ről 130 mm-re

2. Ív 87° 150 mm

3. Toldat mérőnyílással, 150 mm (L=570 

mm)

Fontos!

A kazán csatlakozócsonkjába 

kondenzvízgyűjtőt építettek a füstgázve-

zetékben keletkező kondenzátum elveze-

téséhez. Ez biztosítja a szintén beépített 

hangtompító és füstgázgyűjtő védelmét 

a megengedhetetlen mértékű korrózió és 

rongálódás ellen.

Ügyelni kell arra, hogy a füstgázve-

zeték kivezetése ne befolyásolja a 

kondenzvízgyűjtő működését. Ebből az ok-

ból biztosítani kell, hogy a füstgázvezeték 

átmérőszűkítőjét mindig csak a füstgázút 

vízszintes szakaszába építsék be. Ez bizto-

sítja, hogy a visszafolyó kondenzátumot a 

kondenzvízgyűjtő elvezesse.
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49. ábra: Füstgázcsatlakozó készlet felszerelése (0020060589)

50. ábra: Kondenzvízgyűjtő



7.2. Levegő-/füstgázelvezető rendszer típuspéldáinak áttekintése

51. ábra: ecoCRAFT exclusiv kazánnal összekötött levegő-/füstgázvezeték

A levegő-/füstgázvezetékek kiválasztása ecoCRAFT exclusiv kazánhoz Az alábbi példákhoz 
használható

Az alábbi kazánmérethez 
használható

Rendszertanúsítvánnyal rendelkező levegő-/füstgázvezetékek PP-ből, 130 mm 
átmérővel, Vaillant tartozék

1), 2) és 5) VKK 806/3-E
VKK 1206/3-E
VKK 1606/3-E

Idegen gyártmányú, ecoCRAFT exclusiv kazánnal bevizsgált és engedélyezett 
levegő-/füstgázvezeték 

1)-től 4)-ig minden méret

Kereskedelemben kapható füstgázvezetékek (lásd a kiválasztási diagramokat) 5) minden méret

Példa Az üzemmód magyarázata

1) C
33

 szerelési mód Helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő az aknából,
füstgáz- és levegővezeték szétválasztva, füstgázvezeték az aknában.

2) C
53

 szerelési mód Helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő a külső falon keresztül,
füstgáz- és levegővezeték szétválasztva, füstgázvezeték az aknában.

3) C
53

 szerelési mód Helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő bevezetése kívülről,
füstgáz- és levegővezeték szétválasztva, a tetőn keresztül vezetve.

4) C
53

 szerelési mód Helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő a külső falon keresztül,
füstgázvezeték a homlokzaton.

5) B
23

 szerelési mód Helyiséglevegőtől függő üzemmód, égési levegő a felállítási helyiségből
a tüzeléstechnikai rendeletnek megfelelő levegőbevezető nyílásokra van szükség.



7.3 Rendszertanúsítvánnyal rendelkező Vaillant levegő /füstgázvezetékek

7.3.1 Helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő az aknából, C
33

52. ábra: Levegő-/füstgázvezeték, 130 mm ø, PP, helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő az aknából

Füstgázvezeték, ø 130,
aknában

Tartozék: levegő-/füstgázvezeték, ø 130 mm, PP, szétválasztott füstgázvezeték és levegővezeték 
(égési levegő az aknából)

VKK 806/3 VKK 1206/3 VKK 1606/3

Minimális aknaméretek: Maximális csőhossz L
1
+L

2
+L

3
 a kazán csatlakozó csonkjától a torkolatig, plusz kitámasztható 

könyökidom és 1 db 87°-os könyökidom a füstgázvezetékben és a levegővezetékben egyaránt

kerek: 19 cm
szögletes: 17 x 17 cm

35 m 27 m 17 m

kerek: 22 cm
szögletes: 20 x 20 cm

35 m 35 m 30 m

kerek: 24 cm
szögletes: 22 x 22 cm

35 m 35 m 35 m

Fontos! A teljes csőhosszból max. 5,0 m vezethető fűtetlen térben. További iránytörések alkalmazása esetén a maximális csőhosszak az alábbiaknak megfelelően csök-
kennek:
•	minden 87°-os irányváltás 1 m,
•	minden 45°-os irányváltás 0,5 m
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A rendszer ismertetése

 • Helyiséglevegőtől független üzemmód

 • Szétválasztott füstgázvezeték és levegővezeték, aknán át törté-

nő égési levegő bevezetéssel

 • DN 130-as füstgázvezeték aknában

 • DN 130-as levegővezeték

 • A füstgázelvezető rendszer a kondenzációs gázkazánnal bevizs-

gálva

Tervezési tudnivalók

 • A megfelelő mennyiségű égési levegő bevezetésének biztosí-

tása érdekében szükség van a táblázatban megadott minimális 

méretekre.

 • A tüzeléstechnikai eszközök felállítási helyiségének 150 cm2–es 

szabadba vezető szellőzőnyílással kell rendelkeznie, mert a 

helyiségben telepített füstgázvezeték nincs kiszellőztetetve.

 • A készülék felállítási helyiségében vizsgálati célokra legalább 

egy-egy ellenőrző T-idomot be kell építeni a levegő és a füstgáz-

vezetékbe is.

A tartozékok megnevezése és megrendelési száma

Poz. Megnevezés Cikkszám

S1 Készülékcsatlakozó készlet (kötelezően használandó) 
a VKK 806/3, VKK 1206/3, VKK 1606/3

elemei:
1 db toldat mérőnyílással (540 mm), 150 mm ø, (PP)
1 db ív 87°, (PP)
1 db szűkítő átmenő idom 150-130 mm ø, (PP)

0020060589

S2 Alapkészlet a kéményaknába való bekötéshez

elemei:
1 db kéményaknafedél PP ø 130 mm
1 db 500 mm hosszú, ø 130 mm füstgázcső, alumínium, karmantyú nélkül
1 db támasztható könyökidom 87°, ø 130 mm (PP), felfekvősínnel
1 db fali takarógyűrű 130 mm ø
1 db 240 mm hosszú védőcső aknaáttöréshez, DN 150 
1 db szellőzőrács
7 db távtartó 130 mm ø

0020042762

S3 Alap csatlakozókészlet, levegőbeszíváshoz

elemei:
1 db szellőzőrács
1 db fali takarógyűrű

0020060591

1

2
3

Bővítő tartozékok
hosszabbító, ø 130 mm x 1,0 m
hosszabbító, ø 130 mm x 2,0 m
ellenőrző T-idom, ø 130 mm fedéllel
könyökidom, ø 130 mm, 87°
könyökidom, ø 130 mm, 45°
könyökidom, ø 130 mm, 30°
könyökidom, ø 130 mm, 15°
Távtartó, ø 130 mm (PP) (7 db)

0020042769
0020042770
0020042764
0020042765
0020042766
0020042767
0020042768
0020042763



Alklalmazható füstgázelvezető rendszer

S1 készülékcsatlakozó készlet, 

 0020060589

 (kötelezően használandó) elemei:

S1  toldat, 150 mm ø

S1  ív 87° 150 mm ø

S1  szűkítő átmenő idom 150-130 mm ø

S2 alap csatlakozókészlet, 0020042762

 alapkészlet aknába építéshez,

 DN 130, PP, elemei:

S2  szellőzőrács (1 db)

S2  fali takarógyűrű (1 db)

S2 védőcső aknaáttöréshez, DN 150 (1 db)

S2  kitámasztható könyökcső 

 felfekvő-sínnel (1 db)

S2  távtartó (7db)

S2  füstgázcső, alumínium, DN 130

 karmantyú nélkül, 0,5 m hosszú (1 db)

S2  kéményaknafedél (1 db)

S3 Alap csatlakozókészlet, alapkészlet 

 levegőbeszíváshoz, 0020060591

 elemei:

S3  fali takarógyűrű

S3  szellőzőrács

A füstgáz-, levegővezeték komponensei Cikkszám

S1 készülékcsatlakozó készlet
 kötelezően használandó

0020060589

S2 alap csatlakozókészlet
 aknába építéshez, DN 130

0020042762

S3 alap csatlakozókészlet
 alapkészlet levegőbeszíváshoz, DN 130

0020060591

lehetséges bővítők:

1     hosszabbító
1,0 m

0020042769

hosszabbító
2,0 m

0020042770

2 ellenőrző T-idom 0020042764

3 könyökidom, 87° 0020042765

könyökidom, 45° 0020042766

könyökidom, 30° 0020042767

könyökidom, 15° 0020042768

távtartó készlet (7 db) 0020042763
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7.3.2 Helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő a külső falon keresztül, C
53

53. ábra: Levegő-/füstgázvezeték, 130 mm ø, PP, helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő a külső falon keresztül

Tartozék: levegő-/füstgázvezeték, ø 130 mm, PP, szétválasztott füstgázvezeték és levegővezeték (égési levegő a külső falon keresztül)

Készüléktípus A füstgázvezeték és a levegővezeték max. 
teljes L hossza (L

1
+L

2
+L

3
)

További irányváltások a 
füstgázelvezető rendszerben

VKK 806/3 40,0 m
plusz 1 db 87°-os irányváltás és kitámasztható 
könyökidom

Fontos! 
A teljes csőhosszból max. 5,0 m vezethető 
fűtetlen térben és max. 30 m vezethető 
a kéményaknában. További iránytöré-
sek alkalmazása esetén a maximális 
csőhosszak az alábbiaknak megfelelően 
csökkennek:
•	minden 87°-os irányváltás 1 m,
•	minden 45°-os irányváltás 0,5 m

VKK 1206/3 40,0 m
plusz 1 db 87°-os irányváltás és kitámasztható 
könyökidom

VKK 1606/3 38,0 m
plusz 1 db 87°-os irányváltás és kitámasztható 
könyökidom



A rendszer ismertetése

 • Helyiséglevegőtől független üzemmód

 • Szétválasztott füstgázvezeték és levegővezeték, külső falon 

keresztül történő égési levegő bevezetéssel

 • DN 130-as füstgázvezeték aknában

 • DN 130-as levegővezeték

 • A füstgázelvezető rendszer a kondenzációs gázkazánnal bevizs-

gálva

Tervezési tudnivalók

 • Az aknának A
min

 = 150 cm2 szellőzőnyílással kell rendelkeznie (a 

levegőbevezető rácsát a füstgázelvezető készlet tartalmazza)

 • A tüzeléstechnikai eszközök felállítási helyiségének 2 db  

150 cm2–es, szabadba vezető szellőzőnyílással kell rendelkeznie, 

mert a helyiségben telepített füstgázvezeték nincs kiszellőzte-

tetve.

 • A készülék felállítási helyiségében vizsgálati célokra legalább 

egy-egy ellenőrző T-idomot be kell építeni a levegő és a füstgáz-

vezetékbe is.

A tartozékok megnevezése és megrendelési száma

Poz. Megnevezés Cikkszám

S1 Készülékcsatlakozó készlet (kötelezően használandó) 
a VKK 806/3, VKK 1206/3, VKK 1606/3

elemei:
1 db toldat mérőnyílással (540 mm), 150 mm ø, (PP)
1 db ív 87°, (PP)
1 db szűkítő átmenő idom 150-130 mm ø, (PP)

0020060589

S2 Alapkészlet a kéményaknába való bekötéshez

elemei:
1 db kéményaknafedél PP ø 130 mm
1 db 500 mm hosszú, ø 130 mm füstgázcső, alumínium, , karmantyú nélkül
1 db támasztható könyökidom 87°, ø 130 mm (PP), felfekvősínnel
1 db fali takarógyűrű 130 mm ø
1 db 240 mm hosszú védőcső aknaáttöréshez, DN 150 
1 db szellőzőrács
7 db távtartó 130 mm ø

0020042762

S3 Alap csatlakozókészlet, levegőbeszíváshoz

elemei:
1 db szellőzőrács
1 db fali takarógyűrű

0020060591

1

2
3

Bővítő tartozékok
hosszabbító, ø 130 mm x 1,0 m
hosszabbító, ø 130 mm x 2,0 m
ellenőrző T-idom, ø 130 mm fedéllel
könyökidom, ø 130 mm, 87°
könyökidom, ø 130 mm, 45°
könyökidom, ø 130 mm, 30°
könyökidom, ø 130 mm, 15°
Távtartó, ø 130 mm (PP) (7 db)

0020042769
0020042770
0020042764
0020042765
0020042766
0020042767
0020042768
0020042763
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Alkalmazható füstgázelvezető rendszer

S1 készülékcsatlakozó készlet, 

 0020060589

 (kötelezően használandó) elemei:

S1  toldat, 150 mm ø

S1  ív 87° 150 mm ø

S1  szűkítő átmenő idom 150-130 mm ø

S2 alap csatlakozókészlet, 0020042762

 alapkészlet aknába építéshez,

 DN 130, PP, elemei:

S2  szellőzőrács (1 db)

S2  fali takarógyűrű (1 db)

S2 védőcső aknaáttöréshez, DN 150 (1 db)

S2  kitámasztható könyökcső 

 felfekvő-sínnel (1 db)

S2  távtartó (7db)

S2  füstgázcső, alumínium, DN 130

 karmantyú nélkül, 0,5 m hosszú (1 db)

S2  kéményaknafedél (1 db)

S3 Alap csatlakozókészlet, alapkészlet 

 levegőbeszíváshoz, 0020060591

 elemei:

S3  fali takarógyűrű

S3  szellőzőrács

A füstgáz-, levegővezeték komponensei Cikkszám

S1 készülékcsatlakozó készlet
 kötelezően használandó

0020060589

S2 alap csatlakozókészlet
 aknába építéshez, DN 130

0020042762

S3 alap csatlakozókészlet
 alapkészlet levegőbeszíváshoz, DN 130

0020060591

lehetséges bővítők:

1     hosszabbító
1,0 m

0020042769

hosszabbító
2,0 m

0020042770

2 ellenőrző T-idom 0020042764

3 könyökidom, 87° 0020042765

könyökidom, 45° 0020042766

könyökidom, 30° 0020042767

könyökidom, 15° 0020042768

távtartó készlet (7 db) 0020042763



7.3.3 Helyiséglevegőtől függő üzemmód, B
23

54. ábra: Levegő-/füstgázvezeték, 130 mm ø, PP, helyiséglevegőtől függő üzemmód

Tartozék: levegő-/füstgázvezeték, ø 130 mm, PP, aknában – helyiséglevegőtől függő üzemmód

Készüléktípus Max. teljes L csőhossz (L
1
+L

2
) További irányváltások a 

füstgázelvezető rendszerben

VKK 806/3 33,0 m
3 db 87°-os irányváltással

Fontos! 
A teljes csőhosszból max. 5,0 m vezethető 
fűtetlen térben és max. 30 m vezethető 
a kéményaknában. További iránytöré-
sek alkalmazása esetén a maximális 
csőhosszak az alábbiaknak megfelelően 
csökkennek:
•	minden 87°-os irányváltás 1 m,
•	minden 45°-os irányváltás 0,5 m

VKK 1206/3 33,0 m 
3 db 87°-os irányváltással

VKK 1606/3 33,0 m
3 db 87°-os irányváltással
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A rendszer ismertetése

 • Helyiséglevegőtől függő üzemmód

 • DN 130-as füstgázvezeték kiszellőztetett aknában

 • A füstgázelvezető rendszer a kondenzációs gázkazánnal bevizs-

gálva

Tervezési tudnivalók

 • A kielégítő kiszellőztetés biztosításához a következő minimális 

aknaméretekre van szükség.

 • Szögletes keresztmetszetnél:     

belméret = 17 x 17 cm (A
min

 = 289 cm2)

 • Kerek keresztmetszetnél:      

belső átmérő = 19 cm (A
min

 = 283 cm2)

 • Az aknának A
min

 = 150 cm2 szellőzőnyílással kell rendelkeznie (a 

levegőbevezető rácsát a füstgázelvezető készlet tartalmazza)

 • A tüzeléstechnikai eszközök felállítási helyiségének 150 cm2–es 

szabad keresztmetszetű, szabadba vezető szellőzőnyílással kell 

rendelkeznie, amit az 50 kW-ot meghaladó összes névleges 

hőteljesítmény fölött kW-onként 2 cm2-tel növelni kell. Ezt a 

keresztmetszetet legfeljebb két nyílásra szabad felosztani.

 • A készülék felállítási helyiségében vizsgálati célokra legalább 

egy ellenőrző T-idomot be kell építeni a füstgázvezetékbe.

A tartozékok megnevezése és megrendelési száma

Poz. Megnevezés Cikkszám

S1 Készülékcsatlakozó készlet (kötelezően használandó) 
a VKK 806/3, VKK 1206/3, VKK 1606/3

elemei:
1 db toldat mérőnyílással (540 mm), 150 mm ø, (PP)
1 db ív 87°, (PP)
1 db szűkítő átmenő idom 150-130 mm ø, (PP)

0020060589

S2 Alapkészlet a kéményaknába való bekötéshez

elemei:
1 db kéményaknafedél PP ø 130 mm
1 db 500 mm hosszú, ø 130 mm füstgázcső, alumínium, , karmantyú nélkül
1 db támasztható könyökidom 87°, ø 130 mm (PP), felfekvősínnel
1 db fali takarógyűrű 130 mm ø
1 db 240 mm hosszú védőcső aknaáttöréshez, DN 150 
1 db szellőzőrács
7 db távtartó 130 mm ø

0020042762

S3 Alap csatlakozókészlet, levegőbeszíváshoz

elemei:
1 db szellőzőrács
1 db fali takarógyűrű

0020060591

1

2
3

Bővítő tartozékok
hosszabbító, ø 130 mm x 1,0 m
hosszabbító, ø 130 mm x 2,0 m
ellenőrző T-idom, ø 130 mm fedéllel
könyökidom, ø 130 mm, 87°
könyökidom, ø 130 mm, 45°
könyökidom, ø 130 mm, 30°
könyökidom, ø 130 mm, 15°
Távtartó, ø 130 mm (PP) (7 db)

0020042769
0020042770
0020042764
0020042765
0020042766
0020042767
0020042768
0020042763
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Alkalmazható füstgázelvezető rendszer

S1 készülékcsatlakozó készlet, 

 0020060589

 (kötelezően használandó) elemei:

S1  toldat, 150 mm ø

S1  ív 87° 150 mm ø

S1  szűkítő átmenő idom 150-130 mm ø

S2 alap csatlakozókészlet, 0020042762

 alapkészlet aknába építéshez,

 DN 130, PP, elemei:

S2  szellőzőrács (1 db)

S2  fali takarógyűrű (1 db)

S2 védőcső aknaáttöréshez, DN 150 (1 db)

S2  kitámasztható könyökcső 

 felfekvő-sínnel (1 db)

S2  távtartó (7db)

S2  füstgázcső, alumínium, DN 130

 karmantyú nélkül, 0,5 m hosszú (1 db)

S2  kéményaknafedél (1 db)

S3 Alap csatlakozókészlet, alapkészlet 

 levegőbeszíváshoz, 0020060591

 elemei:

S3  fali takarógyűrű

S3  szellőzőrács

A füstgáz-, levegővezeték komponensei Cikkszám

S1 készülékcsatlakozó készlet
 kötelezően használandó

0020060589

S2 alap csatlakozókészlet
 aknába építéshez, DN 130

0020042762

S3 alap csatlakozókészlet
 alapkészlet levegőbeszíváshoz, DN 130

0020060591

lehetséges bővítők:

1     hosszabbító
1,0 m

0020042769

hosszabbító
2,0 m

0020042770

2 ellenőrző T-idom 0020042764

3 könyökidom, 87° 0020042765

könyökidom, 45° 0020042766

könyökidom, 30° 0020042767

könyökidom, 15° 0020042768

távtartó készlet (7 db) 0020042763
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7.4 Idegen gyártmányú, az ecoCRAFT exclusiv kazánnal bevizsgált és engedélyezett levegő-/füstgázvezetékek

55. ábra: A példák áttekintése: ecoCRAFT exclusiv kazánnal bevizsgált és engedélyezett levegő-/füstgázvezetékek helyiséglevegőtől független üzemmódra

A levegő-/füstgázvezetékek az ecoCRAFT/3 kazánhoz Az alábbi példákhoz 
használható

Az alábbi kazánmérethez 
használható

Idegen gyártmányú, ecoCRAFT exclusiv kazánnal bevizsgált és engedélyezett 
levegő-/füstgázvezeték

1)-től 4)-ig minden méret

Példa Az üzemmód magyarázata

1) C
33

 szerelési mód Helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő az aknából,
füstgáz- és levegővezeték szétválasztva, füstgázvezeték az aknában.

2) C
53

 szerelési mód Helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő a külső falon keresztül,
füstgáz- és levegővezeték szétválasztva, füstgázvezeték az aknában.

3) C
53

 szerelési mód Helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő bevezetése kívülről,
füstgáz- és levegővezeték szétválasztva, a tetőn keresztül vezetve.

4) C
53

 szerelési mód Helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő a külső falon keresztül,
füstgázvezeték a homlokzaton.

Gyártó/Cég Anyag Terméknév Engedélyszáma Elérhetőség

Schiedel Kéménygyár Kft. nemesacél EuroClik, 
TechnoFix

EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 0200
TUV 0051 CPD 0058

8200. Veszprém, Kistó u. 12. 
+36 (88) 576701    
www.schiedel.hu

Proschorn Hungária Kft. nemesacél EW-Alkon,
DW-Alkon

0432-BPR-119914/2005,
0432-BPR-119938/2004,

1142. Budapest, Rákospatak u. 70-72.
+36 (1) 220-1434
www.proschorn-raab.hu

5. táblázat: Az ecoCRAFT exclusiv kazánnal bevizsgált és engedélyezett levegő-/füstgázvezetékek gyártóinak jegyzéke, Magyarországra



7.4.1 Helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő az aknából, füstgázvezeték az aknában C
33

56. ábra: Levegő-/füstgázvezeték, 130 mm, PP, helyiséglevegőtől függő üzemmód

Idegen gyártmányú, ecoCRAFT exclusiv kazánnal bevizsgált és engedélyezett levegő-/füstgázvezetéke
1. példa: füstgázvezeték az aknában – égési levegő az aknából

Tervezés Az L csőhosszra vonatkozó peremfeltételek Minden kazánmérethez használható

Teljes hossz max. 50 m VKK 806/3-E
VKK 1206/3-E
VKK 1606/3-E
VKK 2006/3-E
VKK 2406/3-E
VKK 2806/3-E

A füstgázvezeték vízszintes hossza max. 4 m + 2 db 87°-os irányváltás

A levegővezeték hossza max. 4 m + 2 db 87°-os irányváltás

A levegővezeték minimális átmérője 150 mm

Az akna keresztmetszete Minimális méreteket a 6. táblázat szerint

Hőszigetelés nincs
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Kéményakna minimális keresztmetszete:

Kör keresztmetszet: DN cső + S (mm)

Szögletes:  DN cső + S (mm)

Kazánméret Minimális aknakereszt-
metszet

Maximális megengedett csőhossz, L (m)

DN 130 DN 140 DN 150 DN 200

VKK 806/3-E kerek: DN + 60 mm
szögletes: DN + 40 mm

27,2 34,7 43,6 -

kerek: DN + 80 mm
szögletes: DN + 60 mm

30,0 30,0 50,0 -

VKK 1206/3-E kerek: DN + 60 mm
szögletes: DN + 40 mm

10,0 12,4 15,0 -

kerek: DN + 80 mm
szögletes: DN + 60 mm

24,0 30,0 44,6 -

kerek: DN + 100 mm
szögletes: DN + 80 mm

30,0 30,0 50,0 -

VKK 1606/3-E kerek: DN + 60 mm
szögletes: DN + 40 mm

8,0 9,8 11,8 -

kerek: DN + 80 mm
szögletes: DN + 60 mm

18,2 24,3 31,3 -

kerek: DN + 100 mm
szögletes: DN + 80 mm

28,4 30,0 50,0 -

VKK 2006/3-E kerek: DN + 60 mm
szögletes: DN + 40 mm

- - - 14,1

kerek: DN + 80 mm
szögletes: DN + 60 mm

- - - 44,9

kerek: DN + 100 mm
szögletes: DN + 80 mm

- - - 50,0

VKK 2406/3-E kerek: DN + 60 mm
szögletes: DN + 40 mm

- - - 9,3

kerek: DN + 80 mm
szögletes: DN + 60 mm

- - - 28,1

kerek: DN + 100 mm
szögletes: DN + 80 mm

- - - 50,0

VKK 2806/3-E kerek: DN + 60 mm
szögletes: DN + 40 mm

- - - 6,5

kerek: DN + 80 mm
szögletes: DN + 60 mm

- - - 19,3

kerek: DN + 100 mm
szögletes: DN + 80 mm

- - - 43,4

kerek: DN + 120 mm
szögletes: DN + 100 mm

- - - 50,0

6. táblázat: Maximális teljes csőhosszak – égési levegő az aknából.

57. ábra: Kéményakna minimális keresztmetszete 



7.4.2 Helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő a külső falon keresztül, füstgázvezeték az aknában C
53

58. ábra: Levegő-/füstgázvezeték helyiséglevegőtől független üzemmódra, égési levegő az aknából

Idegen gyártmányú, ecoCRAFT exclusiv kazánnal bevizsgált és engedélyezett levegő-/füstgázvezetéke
2. példa: füstgázvezeték az aknában – égési levegő a külső falon keresztül

Kazánméret Minimális aknakeresztmetszet Maximális teljes csőhossz (L
1
+L

2
+L

3
)

DN 130 DN 140 DN 150 DN 200

VKK 806/3-E kerek: DN + 60 mm    szögletes: DN + 40 mm 30,0 30,0 50,0 -

VKK 1206/3-E kerek: DN + 60 mm    szögletes: DN + 40 mm 30,0 30,0 50,0 -

VKK 1606/3-E kerek: DN + 60 mm    szögletes: DN + 40 mm 30,0 30,0 50,0 -

VKK 2006/3-E kerek: DN + 60 mm    szögletes: DN + 40 mm - - - 50,0

VKK 2406/3-E kerek: DN + 60 mm    szögletes: DN + 40 mm - - - 50,0

VKK 2806/3-E kerek: DN + 60 mm    szögletes: DN + 40 mm - - - 50,0

A vízszintes vezetékek max. hossza: minden esetben 4 m levegővezeték, 4 m füstgázvezeték és 2 x 87°-os könyökcső.
A levegőbevezető cső min. átmérője: 150 mm.

7. táblázat: Maximális csőhosszak (m) az aknakeresztmetszet és a cső névleges átmérője függvényében
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7.4.3 Helyiséglevegőtől független üzemmód, füstgáz- és levegővezeték a tetőn keresztül, C
53

59. ábra: Levegő-/füstgázvezeték helyiséglevegőtől független üzemmódra, az égési levegő és a füstgáz vezetése a tetőn keresztül

Idegen gyártmányú, ecoCRAFT exclusiv kazánnal bevizsgált és engedélyezett levegő-/füstgázvezetéke
3. példa: füstgázvezeték a tetőn keresztül – égési levegő a tetőn keresztül

Kazánméret Maximális teljes csőhossz (levegő és füstgázcső)

DN 130 DN 140 DN 150 DN 200

VKK 806/3-E 30,0 30,0 50,0 -

VKK 1206/3-E 30,0 30,0 50,0 -

VKK 1606/3-E 30,0 30,0 50,0 -

VKK 2006/3-E - - - 50,0

VKK 2406/3-E - - - 50,0

VKK 2806/3-E - - - 50,0

A vízszintes vezetékek max. hossza minden esetben 4 m levegővezeték, 4 m füstgáz-vezeték és 2 x 87°-os könyökcső. Levegőbevezető vezeték: a 
levegő bevezető vezeték átmérője legalább akkora legyen, mint a füstgázvezetéké. A füstgázvezeték minimális hőátbocsátási ellenállása a hideg 
tartományban: 0,4 m2K/W.

8. táblázat: Maximális csőhosszak (m) a cső névleges átmérője függvényében



7.4.4 helyiséglevegőtől független üzemmód, égési levegő a külső falon keresztül, füstgázvezeték a homlokzaton, C
53

60. ábra: Levegő-/füstgázvezeték helyiséglevegőtől független üzemmódra, füstgázvezeték a homlokzaton

Idegen gyártmányú, ecoCRAFT exclusiv kazánnal bevizsgált és engedélyezett levegő-/füstgázvezetéke
4. példa: füstgázvezeték a homlokzaton – égési levegő a homlokzatról

Kazánméret Maximális teljes csőhossz (levegő és füstgázcső)

DN 130 DN 140 DN 150 DN 200

VKK 806/3-E 30,0 30,0 50,0 -

VKK 1206/3-E 30,0 30,0 50,0 -

VKK 1606/3-E 30,0 30,0 50,0 -

VKK 2006/3-E - - - 50,0

VKK 2406/3-E - - - 50,0

VKK 2806/3-E - - - 50,0

A vízszintes vezetékek max. hossza: minden esetben 4 m levegővezeték, 4 m füstgázvezeték és 2 x 87°-os könyökcső.
A levegőbevezető cső min. átmérője: 150 mm. A füstgázvezeték minimális hőátbocsátási ellenállása a hideg tartományban: 0,4 m2K/W.

9. táblázat: Maximális csőhosszak (m) a cső névleges átmérője függvényében
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A 7.4 fejezetben említett cégeken kívül, - a teljesség igénye nélkül 

– az alábbi kéményelem gyártók rendszereit javasoljuk a helyiség-

levegőtől függő üzemmódra.

Az alkalmazható maximális csőhosszakat és az egyéb feltételeket 

minden esetben a kiválasztott kéménygyártónak kell számítással 

meghatároznia!

Gyártó/Cég Anyag Terméknév Engedélyszáma Elérhetőség

Edilmat Kft. KO 1.4571 nemesacél ASTRA A-21/1999. www.edilmat.hu
edilmat@edilmat.hu
Tel: +36(87)550-090

8330. Sümeg, Mihályfai út 29.

Jeremias 
Hungária Kft.

1.4571 ausztenites korrózi-
óálló acél

AL-BI
(egyhéjú)

ÉME: A-811/2002
CE 0036 
CPD 9174012

www.jeremias.de/hu
info@jeremias.hu
Tel: +36(23)332-108

2046. Törökbálint, DEPO Pf. 77.

Haszoncső: 1.4571
Hőszigetelés: 32,5 mm
homogén kőzetgyapot 
Köpenycső:1.4301

AL-DW
(hőszigetelt)

ÉME: A-811/2002
CE 0036 
CPD 9174003

 7.5 Kereskedelemben kapható levegő-/ füstgázvezetékek 
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Távfelügyeleti rendszer

A Vaillant márka a hazai készülékértékesítés mellett a szolgálta-

tások bővítésével új lehetőséget kínál a már Vaillant gázkészülék-

kel* rendelkezők és új készülékvásárló ügyfelei részére. Ma már 

természetes, hogy az autónk vagy otthonunk riasztó-rendszere 

közvetlenül értesít bennünket is az esetleges eseményről, vagy 

mobiltelefonunkra SMS-értesítést kapunk például a bankszámlán-

kon történő tranzakcióról. Ezt a biztonságot és ezt a kényelmet 

már a fűtőkészülékünkkel kapcsolatban is élvezhetjük. Így lehet 

a készülék-tulajdonos akár munkahelyén vagy a tengerparton, fix 

havidíjas távfelügyeleti szolgáltatásunk segítségével, figyelemmel 

kísérheti otthonát, és megóvhatja vagyontárgyait, értékeit, vala-

mint hosszú távú biztonságot nyújthat családja számára.

A Vaillant Távfelügyeleti Rendszer (VRC) működése:

A VRC segítségével nyomon követheti készüléke állapotát, amely 

az esetleges eseményekről azonnal SMS-értesítést küld a tulajdo-

nosnak és a szerviz diszpécser-szolgálatának egyaránt. A Vaillant 

gázkészülékével összehangolt VRC kommunikációs egység, a 

mobiltelefonokhoz hasonlóan a GSM- hálózatot használva juttatja 

el az információkat a központi VRC szerverre, majd a Vaillant 

Márkaszervizhez és a készülék-tulajdonoshoz (GPRS-kommuni-

káció segítségével). Amennyiben beavatkozás szükséges, például 

szervizszolgáltatást igényel, a Vaillant Márkaszerviz felveszi a 

tulajdonossal a kapcsolatot, hogy minél hamarabb megoldódjon 

a probléma. A VRC képes fogadni a CO-szivárgás érzékelőjének 

jelét, és a riasztás mellett azonnal lekapcsolja a készüléket, érte-

síti a szervizt, ezáltal elkerülheti vele a baleseteteket. Továbbá, 

megfelelő szabályzó esetén akár egy SMS-sel távolról is ki/be 

kapcsolhatja fűtését nyaralójában vagy otthonában. A megoldás 

nem csak kényelmes, de pénztárcáját is kíméli. 

A VRC előnyei és a kapcsolódó szolgáltatások:

 • Mobilkészüléke segítségével a nap 24 órájában távolról is szem-

mel tarthatja otthonát vagy nyaralóját

 • SMS-ben azonnal értesíti Önt és a szervizt a bekövetkezett ese-

ményről (például áramszolgáltatás figyelése, hibajelzés stb.)

 • Többfajta kényelmi csomag közül is választhat***

 • Biztonságos, vezeték nélküli technológia - GPRS-kommuniká-

ció**

 • Kiszámítható és elérhető fix havidíj, 3 éves időtartamra vonat-

kozóan

 • Évente egyszer díjmentesen elvégezzük Vaillant készüléke kar-

bantartását (a megrendelt szolgáltatás futamideje alatt)

 • Kiemelt ügyfélkezelésben részesül

 • Hotline vonalon keresztül azonnal intézheti Vaillant készüléké-

vel kapcsolatos ügyeit 

A készülék-tulajdonos, a szolgáltatást igénybe vételéhez a kö-

vetkezőkkel kell rendelkeznie:

 • GSM hálózati lefedettség a VRC készülék felszerelésének helyén

 • Aktív GSM előfizetés és SMS fogadására alkalmas telefonkészü-

lék

 • eBUS kommunikációval rendelkező Vaillant gázkészülék

 • Regisztrált és hivatalos üzembe helyezés

 • VRC készülék

*  Ez a szolgáltatás csak eBUS kommunikációval rendelkező    
 Vaillant készülékekre érvényes
**  Mobilszolgáltatóval lefedett területen
***  Választható extra funkciók csomagonként eltérőek



Rendelhető szolgáltatási csomagok:

VRC „pro”-csomag (1 felhasználó)

 • Évente egyszer díjmenetes karbantartást vehet igénybe a 3 

éves szolgáltatás megrendelését követően.

 • Alapszolgáltatások:

 • Hibakijelzés-értesítés

 • Hálózati áramszolgáltatás figyelése és áramszünet esetén 

értesítés

 • Választható extra funkciók:

 • Lakásriasztó-jelzés

 • Gázveszély-érzékelés, és a gázkészülék azonnali   

lekapcsolása ****

VRC „plus”-csomag (2 felhasználó + távátkapcsolás)

 • Évente egyszer díjmenetes karbantartást vehet igénybe a 3 

éves szolgáltatás megrendelését követően.

 • Alapszolgáltatások:

 • Hibakijelzés-értesítés

 • Hálózati áramszolgáltatás figyelése és áramszünet esetén 

értesítés

 • Választható extra funkciók:

 • Lakásriasztó-jelzés

 • Gázveszély-érzékelés, és a gázkészülék azonnali   

lekapcsolása****

 • Fűtés ki/be kapcsolása - távkapcsolás.

A szolgáltatásról bővebben tájékozódhat a www.vaillant.hu oldalon, illetve a +36 (1) 464-7808 telefonszámon. 

**** CO-szenzor által érzékelt jel alapján
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Érvényes: 2011.01.20-tól visszavonásig

Prospektus neve: Vaillant- ecoCRAFT tervezési segédlet-2011/1

Prospektus cikkszáma: V 01 04 11 FSBc 0120

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a prospektusban közölt információkban, termékképekben és műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges. A gyártó fenn-

tartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a prospektusban szereplő termékek bármely részletét, színét és méretét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak 

érdekében, hogy a katalógusban közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben nem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Vásárlóinknak azt 

tanácsoljuk, hogy vásárlás előtt minden esetben tájékozódjanak a terméket forgalmazó kereskedő-partnereinknél vagy képviseletünknél.


