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1. Marketing
1.1 A drainback elv alapvető jellemzői
•
•
•
•

Nyomásmentes szolár körökkel és kényszeráramlással működő rendszerek napenergiával támogatott használati melegvíz-készítésre és / vagy fűtésrásegítésre.
Nincs stagnálás, illetve gőz a szolár körben, ha kevesebb energiára van szükség, mint
amit a kollektorok rendelkezésre bocsátanak, mert ebben az esetben a szolár kör felső
része leürül.
Feltétlenül szükséges a drainback tartály, amit a szolár tágulási, illetve előtét tartály helyett használunk.
Ez a technológia ma még nem annyira elterjedt, de a stagnációs problémák miatt egyre
keresettebb.

Összehasonlítás a nyomás alatti szolár rendszerekkel:
• A stagnálás elkerülésével együtt folyamatosan van szolár hozam (a nyomás alatti szolár
rendszereknél, a nyári erős besugárzás során gyakran már dél előtt beáll a nyugalmi állapot és aznap nem is indul újra (különösen Dél-Európában). Ha eközben újból
hőszükséglet lép fel, akkor a kiegészítő fűtés indul el, holott még süt a nap).
A drainback technológia sajátosságai:
• Korlátozások a maximális csőhosszúságok, valamint azok telepítése miatt (a csővezetékeknek mindig lejtéssel kell elhelyezkedniük a szolár állomás felé).
• Kissé nagyobb a szivattyúk áramfelvétele.
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1.2 Miért auroFLOW plus?
1.2.1 Meggyőző: tökéletesen kialakított, mivel …
… még meggyőzőbb:
•
•
•
•
•

Nincs stagnálás
Nincs túlhevülés
Nincs gőz a szolár körben
Kisebb a szolár kör alkotóelemeinek termikus terhelése
A napenergia mindig rendelkezésre áll

… még hatékonyabb
• Magasabb szolár nyereség és / vagy redukált puffertároló méret lehetséges
• Elkerülhető az utánfűtő hőtermelő felesleges indulása
• Kisebb a gáz-, illetve az egyéb energiahordozók felhasználása
… mindig készenlétben áll
• A szolár kör szivattyúja utánfűtési igény esetén azonnal elindul
• A szolár kör sohasem áll meg stagnálás vagy a gőz miatt
• Automatikus illeszkedés az energiafogyasztáshoz, amellyel a jelentős energiaigénnyel
rendelkező energia-fogyasztás esetén ideális
A magasabb hatékonyságú rendszerekhez kifejlesztett szolár berendezések folyamatosan képesek arra, hogy csökkentsék a Végfelhasználó energiaszámláit.

1.2.2 Intuitív: egyszerű és nem komplikált, mert …
… egyszerű tervezni:
• Csak kétféle modul-típus
• Egyértelmű tervezési adatok
• Lehetőség van két kollektor-sor párhuzamos kötésére
• Világos telepítési szabályok
• Kombinációs lehetőség az allSTOR rendszerrel
• Lehetőség van a más tárolókkal együtt kialakított kombinációkra
… egyszerű telepíteni:
• Csatlakozásra kész, előszerelt alapmodul
• Opcionális bővítő egység csatlakozó elemekkel az egyszerűbb bővítéshez
• Kevesebb alkotóelem
• Integrált kezelő- és kijelző egységgel biztosított szabályozás
• Szolár szabályozó opcionális csatlakoztatása eBUS rendszerben
… rugalmasan telepíthető:
• A tető alatt vagy a legfelső emeleten
• Nincs szükség a háztartási helyiségben külön helyre
• Kisebb kollektor felületek esetén is lehetőség van a hosszabb csővezetékek fektetésére
… még egyszerűbb kezelni:
• Előre definiált szabályozó beállítások
• Fogyasztó-specifikus beállítási lehetőségek
• Lehetőség van önálló üzemre is
• Kijeleztethető a szolár hozam
Standardizált és előszerelt modulok integrált szabályozással
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1.2.3 Progresszív: ötletes, tartós és szemléletes, mert …
… innovatív:
• Új megoldás a közepes, illetve a nagyobb szolár rendszerek számára
• Moduláris alkalmazás
• Kiérlelt technológián alapul
… megoldott problémák:
• Nincs stagnálás
• Nincsenek reklamációk
• Nem kell azt biztosítani, hogy elvezessük a felesleges napenergiát
• Jövőbe mutató tulajdonságokkal és megoldásokkal ellátott rendszer
… egyszerű drainback:
• A szolár kör csak akkor töltött, ha ez éppen szükséges …
• Nem kell a szolár kört fáradságos munkával kilégteleníteni
• Kész megoldás a sok követelményt felvonultató nagyobb rendszerek számára is

1.3 Jogi alapok
Rendeltetésszerű használat
Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a felhasználó vagy harmadik személy testi épségét és életét fenyegető veszély állhat fenn, illetve megsérülhet a termék, vagy
más anyagi károk is keletkezhetnek
Ez a termék szolár rendszerekben történő alkalmazásra készült. A Vaillant szolárrendszer a
fűtés napenergiával történő támogatására vagy melegvíz-készítésére használható. Ezt a szolár
állomást a szolár körben csak készre kevert Vaillant szolár folyadékkal szabad üzemeltetni. Az
auroFLOW plus VPM .. D egységet speciálisan a Vaillant auroTHERM VFK 135 VD napkollektorhoz fejlesztettük ki.
A rendeltetésszerű használat a következőket jelenti:
–
–

a Vaillant termék és a rendszer további komponenseinek üzemeltetési, telepítési és karbantartási útmutatóinak figyelembe vétele
az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása.

A termék járművekben, pl. mobilházakban vagy lakókocsikban történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem minősülnek járműnek azok az egységek, amelyeket tartósan és helyhez kötötten telepítettek (úgynevezett helyhez kötött telepítés).
Ha a terméket olyan helyen állítják fel, ahol nedvességnek vagy fröccsenő víznek van kitéve, az
nem rendeltetésszerű használatnak minősül.
A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az azt meghaladó használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő használat tilos.
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1.4 A végfelhasználói igények áttekintése
1.4.1 Alacsony üzemeltetési költségek
Termékjellemző
Magasabb szolár lefedettség a kollektor-mező
túlméretezése miatt, amely télen is lehetőséget
biztosít a fűtésrásegítésre
Kevesebb munkafolyamat és újabb karbantartási lépések
A csekélyebb termikus igénybevétel miatt
hosszabb a szolár hőhordozó folyadék élettartama

Előny
A nyomás alatt működő rendszerekhez képest
itt a túlméretezett kollektor-mező nem okoz
problémát, ami a fűtési időszak alatt több
energia megtakarítást jelent
Csekélyebb karbantartási költségek
A szolár hőhordozó folyadék tovább maradhat
a rendszerben

1.4.2 Felelősség a környezet védelmében
Termékjellemző
A túlméretezett kollektor felületek magasabb
szolár hozamot biztosítanak
Széles rugalmasság az alkalmas puffertároló
kiválasztása során, csökkenthető a puffertároló
űrtartalma
Az energiatakarékos szivattyúknál a szivattyúüzem számára beállítható a térfogatáram

Előny
A szolár hozam mindig rendelkezésre áll, azaz
nagyobb a fosszilis energiahordozó megtakarítás és csekélyebb a CO2 kibocsátás
A kisebb puffertároló csekélyebb forrásokat
(hely és költség) igényel
A mérséklet áramfogyasztás növeli a szolár
lefedettség / energia-megtakarítás relatív értékét

1.4.3 Alkalmas az állami támogatások kihasználására, illetve az előírások teljesítésére
Termékjellemző
A szolár rendszer alkalmas az összes
lefedettségi ráta teljesítésére
A megújuló energiaforrások előírt részaránya a
stagnálás problémája nélkül érhető el
Jelentősebb kockázat nélkül, rugalmasan
kombinálható egymással a kollektor-felület és
a tároló űrtartalom

Előny
A támogatási követelmények és előírások teljesítése
Az adott épület esetén egyszerűbb az új követelmények teljesítése
A támogatás előírásainak vagy azok követelményeinek egyszerűbb teljesítése, illeszkedve
az épület specifikus jellemzőihez

1.4.4 Hosszú élettartam
Termékjellemző
Ez a szolár rendszer csekélyebb termikus
hőterhelést okoz a szolár rendszer alkotóelemein
Nem kell attól tartani, hogy a hibásan méretezett szolár tágulási tartály miatt leáll a rendszer
Minőségi, Németországban készülő termék

Előny
A szolár kör alkotóelemeinek hosszabb élettartama
Nem kell a szolár kör alkotóelemeinek károsodásával vagy rövidebb élettartamával számolni
Az elismert és minősített gyártó termékével
szemben magasabb a termék elvárt élettartama is
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1.4.5 Készülék-biztonság
Termékjellemző
Ez a szolár rendszer csekélyebb termikus
hőterhelést okoz a szolár rendszer alkotóelemein
A drainback tartály közel van a kollektor mezőhöz

Nyomásmentes szolár kör
Szolár hőhordozó folyadék használata

Előny
A teljes rendszer hosszabb élettartama

A kevesebb csatlakozás, a kisebb visszafolyó
tartály és a csekélyebb szolár hőhordozó folyadék miatt mérsékeltebb a hibalehetőségek
száma
Nem kell attól tartani, hogy levegő szorul a
szolár körbe
Fagyvédelem szempontjából a szolár hőhordozó közeg jobb, mint a víz, azaz nem kell
fagyásból származó károktól tartani, ha a felső
szolár kör nem tud teljesen leürülni. Nincs
korróziós veszély sem, mert a hőhordozó közeg inhibitorokat is tartalmaz

1.4.6 Egyszerűbb a kezelés
Termékjellemző
Az előre rögzített gyári beállítások miatt gyorsabb és egyszerűbb az üzembe helyezés, a
teljes rendszer pedig a Szakember szinten
optimalizálható
A világos és egyértelmű kijelzések az új, standard ecoTEC kezelési koncepción alapulnak
Az aktuális szolár hozam (napi jelentés) mindig
látható a képernyőn
A havi, illetve az éves napenergia hozam egy
gombnyomással elérhető
Protokolált üzembe-helyezési folyamat

Előny
Könnyű elindítani
Egyszerű a rendszer sajátosságait figyelembe
vevő optimalizálás
Könnyen érthető, illetve kezelhető
A szolár rendszer egyszerű ellenőrzése

Egyszerű és biztos beüzemelés
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2. Bevezetés
2.1 Napenergia – a jövő energiaforrása

1. ábra: Napenergia, a „kézenfekvő” megoldás

A Nap 5 milliárd éve látja el energiával a Földet, de ez még hosszú évszázadokon át így lesz. Mi
is lehet kézenfekvőbb, mint ezt az energiát hasznosítani. A Föld teljes felületét érő 8 perces
napsugárzás képes a világ jelenlegi, egész éves energiaigényét lefedni. Ehhez képest könnyen
összehasonlítható az is, mennyire csekély mértékű a rendelkezésre álló atom- és fosszilis energiamennyiség.

2.1.1 Besugárzási értékek
A Nap sugárzási teljesítményét, amely a Föld felszínének valamekkora felületét éri, globális
sugárzásnak nevezzük. A közvetlen és a diffúz sugárzás nagysága, illetve hányada nagymértékben függ az évszakoktól, a földrajzi fekvéstől valamint a helyi, időjárási viszonyoktól. A diffúz
sugárzás a felhőkön és a levegőben található részecskéken bekövetkező szóródás, visszaverődés és törés révén keletkezik. Nem szabad azonban ezt sem figyelmen kívül hagyni, mert a
szolár rendszereken ez a fény még hasznosítható. Egy 80%-nál nagyobb diffúz sugárzási hányadú, borús napon még mindig 300 W/m2 napsugárzás mérhető.

2. ábra: A direkt, illetve a diffúz sugárzás is hasznosítható
© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Az adott földrajzi helyre érvényes átlagos besugárzás értéke a besugárzási térkép (lásd lent)
alapján határozható meg. Ökölszabályként a legtöbbször kb. 1.500 kWh/m2év értékkel lehet
számolni, amely 150 liter fűtőolaj energiatartalmának felel meg. A fentiektől függetlenül azonban
minden esetben érvényes, hogy a Nap ereje mindig elegendő sugárzási energiát szolgáltat a
használati melegvíz-készítéshez.
A besugárzás mértéke mellett a kollektor-felület kialakítása az alábbi szempontoktól is függ:
- az épület használati melegvíz-szükséglete,
- a kívánt szolár fedezeti fok,
- a kiválasztott tároló fűtőfelületének nagysága
- és a tető tájolása valamint annak dőlésszöge.
Természetesen a fő cél az, hogy kellő méretű kollektor-felülettel lehessen magas szolár fedezeti
fokot biztosítani.

3. ábra: A kollektor-mező kialakítása a telepítési hely földrajzi elhelyezkedése alapján
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2.1.2 Napenergia hasznosítás, a jövő egyik csúcstechnikája
A napenergiával támogatott melegvíz-készítő berendezés – működése közben – nem termel
közvetlenül károsanyagot, takarékosan bánik a rendelkezésre álló fosszilis energiahordozókkal
és ennek köszönhetően kíméli a környezetet.
A folyamatosan növekvő energiaköltségek mellett ma már viszonylag egyszerűen lehet aktívan
hozzájárulni a környezet védelméhez és közben az anyagi kiadásokat is csökkenteni. A mai,
modern szolárrendszer tökéletesen illeszkedik az épület külleméhez, az energiatakarékos
melegvíz-készítés pedig a felhasználónak nap, mint nap forintosítható megtakarítást eredményez.
A napenergiával támogatott melegvíz-készítés csekély karbantartást igénylő, a gazdasági válságtól független és könnyen tervezhető olyan jellegű beruházás, amely a jövőre épít, de már ma
is használható.

2.1.3 auroFLOW plus – Vaillant rendszer napenergiával támogatott használati
melegvíz-készítésre és fűtésrásegítésre

4. ábra: auroFLOW plus – alap és bővítő modul

A Vaillant patinás, tradicionális márka, amely mindig a jövőbe tekint és a leghatékonyabb műszaki megoldásokra törekszik. Az auroFLOW plus rendszer ezért ésszerű döntés a napenergia
felhasználására.
Az auroFLOW plus szolár rendszer puffertárolóval ellátott melegvíz-készítő berendezések
hőtermelője.
Erre a fűtési rendszerre gyakran több, különböző működésű hőtermelő csatlakozik, hogy az
alapterhelést, illetve a hőszükséglet adott esetben előforduló csúcsidőszakait bármikor lefedhessük (pl.: hőszivattyúval, gázmotorral vagy gázkészülékkel). Ezekben a rendszerekben a használati melegvíz-készítést puffertárolóval lehet kombinálni.
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Az auroFLOW plus szolár rendszer kollektor-mezőből, az auroFLOW plus szolár állomásból,
puffertárolóból, valamint a szolár és fűtővíz vezetékekből áll. A fűtési rendszer összes komponensének működtetéséhez kiegészítésként rendszerszabályozót (pl.: auroMATIC 620/3) lehet
használni.
Érvek az auroFLOW plus rendszer mellett:
– Környezetkímélő, mert takarékosan bánik a rendelkezésre álló erőforrásokkal és segít a
CO2 kibocsátás csökkentésében
– Költségtakarékos, mert használatával kevesebb gáz, illetve elektromos áram szükséges
– Beépítésével az adott ingatlan is értékesebb lesz
– Teljes azonosulás a napenergiás rendszerekkel
– Jelentősen javítható a fosszilis energiahordozóktól való függetlenség
– Minimális karbantartási igény
– A működtetési költségeket csekély mértékben befolyásolja az áremelkedés

2.2 A drainback rendszerek alapjai
A napenergiával támogatott melegvíz-készítő berendezések alapvetően háromféle módon működhetnek:
- gravitációs rendszerek (termoszifon-elv)
- nyomás alatti szivattyús rendszerek (hagyományos szolár rendszerek) és
- drainback-rendszerek
A gravitációs termoszifon rendszerek nem rendelkeznek saját szabályozással és túlnyomórészt
csak olyan területeken alkalmazhatók, ahol nagyon magas a napenergia-besugárzás mértéke.
A termoszifon-elven működő berendezések így csak Európa déli, mediterrán területein alkalmazhatók eredményesen. A nyomás alatti és szivattyúval ellátott szolár rendszerek Európa öszszes országában használhatók. Az ilyen jellegű berendezések a gyakorlatban kollektorból, szabályozóból és tárolóból állnak. Ezeken a területeken a szolár rendszerek kialakítása egy olyan
kompromisszum következménye, ahol a magas teljesítmény és az évközben – főleg a nyári
hónapokban – fellépő túlhevülés mértéke összhangban van egymással.
A nyomás alatti szolár berendezésekhez képest azonban a drainback rendszerek kibővítik a
napenergiával támogatott szolár rendszerek teljesítménykorlátait. Nyáron nem lép fel túlhevülés,
mert a szolár kör automatikusan leürül. Így lehetővé válik az, hogy a túlméretezett rendszerek is
magasabb fedezeti fokkal működhetnek úgy, hogy a túlhevülés nem okoz problémát és az átmeneti időszak sem megy a teljesítmény rovására.
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2.2.1 A működés módja
Az auroFLOW plus szolár rendszer működési módja különbözik a sok többi szolár rendszertől.
Az auroFLOW plus szolár rendszer nincs teljesen feltöltve a szolár hőhordozó folyadékkal, illetve nem áll nyomás alatt sem. Ebből az okból kifolyólag ennél a szolár rendszernél elmaradnak
azok az elemek (pl.: tágulási tartály, nyomásmérő, szolár légtelenítő), amelyeket egyébként más
szolár rendszereknél minden esetben alkalmaznánk.

5. ábra: A szolár hőhordozó folyadék eloszlása a szolár szivattyú üzemszünete esetén

A szolár szivattyúk üzemszünete esetén a szolár hőhordozó folyadék az előtét tartályban gyűlik
össze. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a kollektor-mezőt és az összes szolár vezetéket úgy telepítsük, hogy a szolár hőhordozó folyadék a szolár állomás felé keletkező lejtés miatt
visszafolyhasson. Nyugalmi állapotban a szolár vezetékek, illetve a kollektorok levegővel töltöttek. Szolár hőhordozó folyadékként a Vaillant készre kevert víz/glikol keveréke szolgál, amit a
telepítés során kell az előtét tartályba tölteni.

6. ábra: A szolár hőhordozó folyadék eloszlása a szolár szivattyú működése esetén
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Abban az esetben, ha a szolár szabályozó bekapcsolja a szolár szivattyút, akkor a szolár szivattyú a hőhordozó folyadékot az előtét tartályból a visszatérő ágon keresztül a kollektor mezőbe
juttatja. A szolár hőhordozó folyadék itt felmelegszik, majd az előremenő vezetéken keresztül
visszajut az állomásba.
-

-

A kollektor-mező, valamint a szolár vezetékek előírt telepítése, különösen a vezetékek
lejtése a szolár rendszer tökéletes működésének alapvető feltétele.
A kollektor-mező és a szolár vezetékek folyadéktartalmát pontosan össze kell hangolni a
szolár rendszerrel. Ebből az okból kifolyólag nem szabad a szolár vezetékek legkisebb,
valamint legnagyobb hosszúságait átlépni, nem használható változó belső csőkeresztmetszet, illetve nem változtatható meg a kollektorok darabszáma és építési módja.
A rendszer hibamentes üzeméhez hozzátartozik a szolár hőhordozó folyadék fizikai állaga is. Ennek alapján a szolár hőhordozó folyadék cseréje során csak eredeti Vaillant
szolár folyadék tölthető a rendszerbe – kiegészítő adalékok hozzákeverése nélkül.

A napenergiát a szolár állomáson belül hőcserélő adja át a fűtési víz felé. A felmelegített fűtővizet a szolár állomásba integrált töltőszivattyú juttatja el a fűtési puffertárolóba.

2.3 Értékesítési érvek az auroFLOW plus rendszer mellett
Az auroFLOW plus rendszer előnyei
Érvek
Nincs stagnálás a szolár rendszerben, napenergiával támogatott fűtésrásegítés esetén is
A kollektor-mező túlméretezésével magas szolár
fedezeti fok érhető el. Ennek köszönhetően télen
is hatékonyabb a fűtésrásegítés
A szolár kör keringtetése nem szakad meg a
stagnálás miatt
A kollektor-mező túlméretezésével a nagyobb
szolár hozam is hasznosítható
Áramszünet esetén sincs fagyveszély
Nincs szükség a gyakran körülményes légtelenítési folyamat elvégzésére
Egyszerűen kombinálható más készülékekkel is,
pl.: ecoTEC plus (rendszerszabályozóval vagy az
önálló üzemű auroFLOW plus modullal)

Fogyasztói előnyök
Nem csak a kisebb energia-szükséglet, hanem a
kollektor-mező túlméretezése során sem lép fel
stagnálás
A hagyományos (nyomás alatt működő) szolár
rendszerekhez képest itt nem lép fel probléma a
kollektor-mező túlméretezése miatt. Ennek köszönhetően főleg télen takarítható meg energia
A kollektor-mező mindig „rendelkezésre áll”, azaz
csekélyebb a fosszilis energia-igény és alacsonyabb a károsanyag kibocsátás
Csekélyebb a fosszilis energia-igény és alacsonyabb környezet-szennyezés
Hosszabb élettartam, biztosabb üzem
Nem kell a nem megfelelő légtelenítéstől tartani.
Gyors és egyszerű üzembe helyezés
Egyszerű kezelés
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3. A rendszer bemutatása
3.1 Útmutatás a rendszerhez
3.1.1. A rendszer tervezése
Annak érdekében, hogy a sokféle lehetőség közül megtalálhassuk az adott objektum számára
optimális megoldást, feltétlenül szükség van a pontos tervezésre. Ehhez a kialakításhoz elengedhetetlenül fontos a szükséges értékek (használati melegvíz-igény, fűtési hőszükséglet, stb.)
mellett figyelembe kell venni az Ügyfél szolár rendszerrel kapcsolatos elvárásait is.
A következő információk abban segítenek, hogy bekorlátozzuk a lehetséges rendszermegoldások közül azt, amelyik a legjobban megfelel az adott objektum tulajdonságainak és egyben egy
előzetes választásként is szolgál. A következő fejezetekben részletes információk találhatók az
adott kialakításhoz, illetve minden egyes rendszerelemről és komponensről.
Az adott feladatra alkalmas auroFLOW plus rendszer kiválasztásához feltétlenül szükség van a
következő tervezési adatokra és információkra:
–
–
–
–

Új építésű vagy felújított épület
Az épület funkciója
Fűtési hőszükséglet (a fűtési rendszer adatai és a rendszerhőmérsékletek)
A rendszerkomponensek helyiség, illetve helyszükséglete

3.1.1.1 Rendszerek a napenergiával támogatott használati melegvíz-készítéshez
A következő oldalakon található alkalmazási példák azoknak a lehetőségeknek a sokféleségét
illusztrálják, amelyeket a Vaillant auroFLOW plus rendszer nyújt arra, hogy a szolár rendszer
optimálisan illeszkedjen az adott objektumhoz.
Az alkalmazási példákban használt Vaillant rendszerelemek a készülék-specifikus fejezetekben
részletesen megismerhetők. Ott – többek között – megtalálhatók a tervezési és telepítési tudnivalókkal kapcsolatos műszaki adatok is.
A referenciaként szolgáló rendszerséma áttekintő táblázata alapján gyorsan az 5. fejezet megfelelő rendszerkapcsolásához lehet eljutni, hogy a részletes tervezéshez további adatokhoz jussunk.
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3.1.2 Alkalmazási példák

3.1.2.1 Alkalmazási példa 1: Családi vagy kisebb társasház szolár fűtésrásegítése
– maximum 5 lakóegységig

A rendszer leírása
Ez az alkalmazási példa családi vagy kisebb társasházak szolár fűtésrásegítésére használható
kizárólag alacsony hőmérsékletű fűtési körök esetén (maximum 5 lakóegységig).
Az összes szolár rendszer az önállóan működő recoVAIR hővisszanyerős szellőzetetővel
szabadon kombinálható. További információk a recoVAIR tervezési segédletében (hazai
bevezetés 2014 tavasza).
Tudnivaló
- A tervezési segédlet megfelelő fejezetében vegye figyelembe a használati melegvízkészítéssel kapcsolatos tudnivalókat.
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Hőforrás

Használati
melegvízkészítés
frissvizes
állomással

Rendszerséma

geoTHERM
VWS ..1/3

geoTHERM
VWW ..1/3

VPM .. W
frissvizes
állomással és
az allSTOR
multifunkciós
puffertárolóval

VPM .. W
frissvizes
állomással és
az allSTOR
multifunkciós
puffertárolóval

VFK 135 VD
kollektor
VPM .. D
szolár állomással és az
allSTOR
multifunkciós
puffertárolóval
VFK 135 VD
kollektor
VPM .. D
szolár állomással és az
allSTOR
multifunkciós
puffertárolóval
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auroFLOW plus
integrált, mikroprocesszorral
vezérlet szolár
szabályozóval
geoTHERM integrált energiamérleg
időjáráskövető
szabályozóval
auroFLOW plus
integrált, mikroprocesszorral
vezérlet szolár
szabályozóval
geoTHERM integrált energiamérleg
időjáráskövető
szabályozóval

Passzív
hűtési
funkció

6

Passzív
hűtési
funkció

6
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3.1.3 Alkalmazási példák

3.1.3.1 Alkalmazási példa 2: Többlakásos társasházak és közületek szolár fűtésrásegítése

A rendszer leírása
Ez az alkalmazási példa társasházak (maximum 7 lakóegység) vagy közületek szolár
fűtésrásegítésére használható kizárólag alacsony hőmérsékletű fűtési körök esetén.
© Vaillant Saunier Duval Kft.
21 / 119. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

Az összes szolár rendszer az önállóan működő recoVAIR hővisszanyerős szellőzetetővel
szabadon kombinálható. További információk a recoVAIR tervezési segédletében (hazai
bevezetés 2014 tavasza).
Tudnivaló
- A tervezési segédlet megfelelő fejezetében vegye figyelembe a használati melegvízkészítéssel kapcsolatos tudnivalókat.
- Opcióként lehetőség van napenergiával támogatott úszómedence fűtésre is.
Rendszerelőnyök
Hőtermelés és használati melegvíz-készítés
Központi
rendszermegoldások

Szolár fűtésrásegítés
multifunkciós tárolóval
és gázüzemű fali
készülékkel
- A kompakt méretű
kondenzációs készülék szinte bárhol
elhelyezhető (tetőtér, lépcsőház)
- A széles teljesítmény-tartomány
mindig a legmagasabb komfortot
nyújtja
- A külön rendelhető
tartozék programnak köszönhetően
egyszerű és gyors
szerelés
- Intuitív kezelés
- A kívánt komfortnak
megfelelő melegvíztároló

Gázüzemű
VPM .. W
kondenzációs frissvizes állomás
fali készülék
- ecoTEC

VFK 135 VD
kollektor
VPM .. D szolár
állomással és
az allSTOR
multifunkciós
puffertárolóval
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Rendszerséma

calorMATIC
630/3 típusú
időjáráskövető
szabályozó

Opció
recoVAIR ../4
szellőzető
készülék

1, 2, 3, 4, 5, 7,
8
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3.1.4 Alkalmazási példák

3.1.4.1 Alkalmazási példa 3: Családi és ikerházak napenergiával támogatott használati melegvíz-készítése

A rendszer leírása
A példában szereplő rendszer gázüzemű fali készülék (pl.: ecoTEC kondenzációs hőtermelő) és
az auroSTOR VIH S szolár használati melegvíz-tároló esetén alkalmazható.
Az összes szolár rendszer az önállóan működő recoVAIR hővisszanyerős szellőzetetővel
szabadon kombinálható. További információk a recoVAIR tervezési segédletében (hazai
bevezetés 2014 tavasza).
Tudnivaló
- A tervezési segédlet megfelelő fejezetében vegye figyelembe a használati melegvízkészítéssel kapcsolatos tudnivalókat.
- A szolár rendszer kizárólag önálló üzemben működhet, így nem szabad azt az eBUS
csatornán keresztül az időjáráskövető szabályozóval összekötni.
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Rendszerelőnyök
Hőtermelés és használati melegvíz-készítés
Központi
rendszermegoldások

Komfort és design
- A kompakt méretű
kondenzációs készülék szinte bárhol
elhelyezhető (tetőtér, lépcsőház)
- A széles teljesítmény-tartomány
mindig a legmagasabb komfortot
nyújtja
- A külön rendelhető
tartozék programnak köszönhetően
egyszerű és gyors
szerelés
- Intuitív kezelés
- A kívánt komfortnak
megfelelő melegvíztároló
Kombináció
monovalens és
bivalens használati
melegvíz tárolóval
- Családi és ikerházak
hagyományos
melegvíz-készítő
berendezése szolár
támogatással
- Már meglévő rendszerek esetén is
beköthető
- Komfortos kezelési
koncepció

Rendszerséma

Gázüzemű
kondenzációs
fali készülék
- ecoTEC

auroSTOR VIH
S 300-500
bivalens
használati
melegvíz-tároló

VFK 135 VD
kollektor

calorMATIC
630/3 típusú
időjáráskövető
szabályozó
calorMATIC
470(f) típusú
időjáráskövető
szabályozó VR
61/2 bővítő
modullal

Opció
recoVAIR ../4
szellőzető
készülék

9

-

auroSTOR VIH
S 300-500
bivalens
használati
melegvíz-tároló

VFK 135 VD
kollektor

calorMATIC
630/3 típusú
időjáráskövető
szabályozó
calorMATIC
470(f) típusú
időjáráskövető
szabályozó VR
61/2 bővítő
modullal

Opció
recoVAIR ../4
szellőzető
készülék

9
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4. A készülék bemutatása
4.1 Az auroFLOW plus termék jellemzői

7. ábra: auroFLOW plus

4.1.1 Felszereltség
Az auroFLOW plus rendszer lényegében a következő elemekből áll:
– auroFLOW plus VPM 15 D vagy VPM 30 D szolár állomás
– Maximum 6 db VFK 135 VD kollektorból álló kollektor-mező a VPM 15 D vagy maximum
12 db-ból álló VFK 135 VD mező a VPM 30 D állomással
– allSTOR VPS/3 puffertároló
– valamint a szolár és fűtővíz vezetékek
Alternatív esetben a rendszerhez még a következő készülékek tartozhatnak:
– Rendszerszabályozó (pl.: auroMATIC 620/3) a fűtési rendszer összes komponensének
vezérlésére
– Utánfűtő készülék a Vaillant programból
– auroSTOR VIH S 300-500 használati melegvíz-tároló
– VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W vagy VPM 40/45/2 W frissvizes állomás
Nagyobb rendszerek esetén maximum 4 db, VPM 30 D szolár állomás (alapmodul és bővítő
egység) köthető egymással kaszkádba. Ilyenkor a kollektor-mező maximum 48 db kollektorból
állhat. Természetesen az ekkora méretű mezők esetén már a fűtési puffertárolókat is célszerű
kaszkádba kötni (maximum 6000 liter), ezen kívül lehetőség van több frissvizes állomás kaszkád
kapcsolására is.
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4.1.2 Alkalmazási lehetőségek
Az auroFLOW plus rendszerek a kollektorok darabszámának és a tároló nagyságának függvényében a kisebb objektumoktól (családi házak) kezdve egészen a nagyobb méretű épületekig
(pl.: szállodák) biztosítanak napenergiával támogatott használati melegvíz-készítést. Ez a rendszer szinte az összes Vaillant fűtőkészülékkel kombinálható azokban az országokban, ahol magas a napsütés éves intenzitása (a drainback elvnek köszönhetően itt nyáron megakadályozhatók a stagnálásból adódó problémák).
Megnevezés
VPM 15 D alapmodul
VPM 30 D
Bővítő egység*

Rendelési szám
0010013148
0010013158
0020133196

* Az auroFLOW VPM 30 D (VPM 15 D + bővítő egység) együttes rendelési száma: 0010013158
(azaz 0010013158 = 1 db 0010013148 + 1 db 0020133196)

4.1.3 Műszaki adatok
Műszaki adatok
VPM 15 D alapmodul

A lemezes hőcserélő teljesítménye
A szolár szivattyú teljesítménye
A tároló-töltő szivattyú teljesítménye
Az előtét tartály űrtartalma
A termék magassága
A termék szélessége
A termék mélysége
Kollektor-felület
Kollektorok száma

16 kW
≤ 65 W
≤ 65 W
20 liter
750 mm
450 mm
340 mm
2
≤ 15 m
≤6
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VPM 15 D alapmodul a
VPM 30 D bővítő egységgel
16 kW
≤ 130 W
≤ 65 W
40 liter
750 mm
900 mm
340 mm
2
≤ 30 m
≤ 12
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4.1.4 Befoglaló, illetve csatlakozó méretek

Az alap, illetve a bővítő modul azonos befoglaló méretekkel rendelkezik, ezen kívül csak egymás mellé
építhetők.
A magasság-eltolás nem engedélyezett.
A tároló bekötéséhez szükséges
hidraulikus csatlakozások az alapmodul alján, a szolár csonkok felül
helyezkednek el.

8. ábra: A VPM W modul befoglaló méretei

Figyelem! A karbantartó csapok külön rendelhető tartozékok.
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4.1.5 Integrált szabályozó
Felszereltség
– Integrált, mikroprocesszor által vezérelt szolár szabályozó az auroFLOW plus szolár
rendszer számára
– A puffertároló töltését a tároló hőmérsékletének, valamint az aktuális besugárzás intenzitásának függvényében vezérli
– Szimbólumokkal és magyarázó szövegekkel ellátott, háttérvilágított képernyő
– 5 db kezelő gomb
– Információk a szolár állomás üzemállapotairól, valamint az esetleges hibákról
– A kiegészítő rendszerszabályozó (pl.: auroMATIC 620/3) segítségével összhangba hozható a fűtési rendszer hőtermelőjével
– Védelmi funkciók: a szolár tároló túlfűtés elleni védelme (maximális tároló-hőmérséklet), a
szolár és tároló-töltő szivattyú letapadás elleni védelme
A szolár állomás két kezelő szinttel rendelkezik:
–
–

Kezelői szint az üzemeltető számára
Kezelői szint a szakember számára

A szakember szintet csak megfelelő képesítésekkel rendelkező személy kezelheti, ezért ez a
szint kóddal védett.
A DIA rendszer kezelőelemei

9. ábra: A VPM D állomás DIA rendszerének kezelőelemei

1
2
3
4
5
6

A jobb oldali kiválasztó gomb jelentésének kijelzése
Értékek növelése/csökkentése a DIA rendszerben
Szolár állomás reset
Bal és jobb oldali kiválasztó gomb
A bal oldali kiválasztó gomb jelentésének kijelzése
Képernyő
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4.2 Az allSTOR VPS/3 puffertároló bemutatása

9. ábra: allSTOR VPS 300/3 – 2000/3 rétegtöltésű puffertároló (auroFLOW exclusiv VPM …W állomással)

4.2.1 Kialakítás
Az allSTOR exclusive VPS 300/3-7 – 2000/3-7 felszereltsége
–
–
–
–

–
–
–
–

Álló, minőségi acélból készült egyfalú, kivülről védőzománccal ellátott puffertároló
Hatféle űrtartalom (300 és 2000 liter között) a hőtermelők, illetve a hőszükséglethez
illeszkedő puffertároló optimális kiválasztásához
Az allSTOR exclusive közvetlenül bővíthető a külön tartozékként rendelhető aguaFLOW
exclusive frissvizes állomással és/vagy az auroFLOW exclusive szolár töltőállomással
15 db csatlakozás a töltéshez, illetve az elvételhez. A tároló különböző zónáihoz ezek
egyértelműen hozzá vannak rendelve (pl.: szolár töltőállomás, fűtőkészülékek, fűtési
körök, frissvizes állomás), ennek köszönhetően a szerelési útmutató átolvasása esetén
elkerülhetők a hibás csatlakoztatások
A beépített belső alkotóelemek az optimális rétegződést biztosítják
A 8 db, felhegesztett érzékelő zseb a rendszerkörnyezet függvényében fogadja a
szükséges érzékelőket
1 db csonk a légtelenítő számára
A kiváló minőségű hőszigetelés csökkenti az üzemeltetési költségeket, valamint
minimalizálja a készenléti energiaveszteséget (vastagsága: 140 mm a VPS 1000/3-ig;
200 mm a VPS 1500/3-tól)

Figyelem! A rendszer sajátosságainak, illetve az energetikai igényeknek megfelelően „exclusiv”
és „plus” típusú puffertárolókat kínálunk (300 – 2000 liter közötti) űrtartalomban.
Ezzel kapcsolatban további információk az allSTOR VPS/3 rétegtöltésű puffertároló tervezési
segédletében találhatók.
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Az allSTOR plus VPS 300/3-5 – 2000/3-5 felszereltsége
–
–
–

–
–

–
–
–

Álló, minőségi acélból készült egyfalú, kivülről védőzománccal ellátott puffertároló
Hatféle űrtartalom (300 és 2000 liter között) a hőtermelők, illetve a hőszükséglethez
illeszkedő puffertároló optimális kiválasztásához
Az allSTOR plus egy egyszerű (elülső csatlakozások és belső elválasztó lemez nélküli)
fűtési puffertároló, amely alternatív esetben szolár, illetve frissvizes állomással bővíthető
(fali tartókonzol szükséges hozzá)
Az allSTOR plus tárolóból maximum 3 db kaszkádolható egymással
11 db csatlakozás a töltéshez, illetve az elvételhez. A tároló különböző zónáihoz ezek
egyértelműen hozzá vannak rendelve (pl.: fűtőkészülékek, fűtési körök), ennek
köszönhetően a szerelési útmutató átolvasása esetén elkerülhetők a hibás
csatlakoztatások
A 8 db, felhegesztett érzékelő zseb a rendszerkörnyezet függvényében fogadja a
szükséges érzékelőket
1 db csonk a légtelenítő számára
A kiváló minőségű hőszigetelés csökkenti az üzemeltetési költségeket, valamint
minimalizálja a készenléti energiaveszteséget (vastagsága: 140 mm a VPS 1000/3-ig;
200 mm a VPS 1500/3-tól)

10. ábra: allSTOR VPS/3 plus
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4.2.2 Alkalmazási lehetőségek
A puffertárolót különböző hőtermelők és/vagy szolár állomás tölti. A fűtővíz puffertárolója a
különböző fogyasztók, mint pl.: frissvizes állomások, fűtési körök, úszómedence, stb. számára
biztosít hőenergiát.
Készülék-jelölés
VPS exclusiv 300/3-7
VPS exclusiv 500/3-7
VPS exclusiv 800/3-7
VPS exclusiv 1000/3-7
VPS exclusiv 1500/3-7
VPS exclusiv 2000/3-7
VPS plus 300/3-5
VPS plus 500/3-5
VPS plus 800/3-5
VPS plus 1000/3-5
VPS plus 1500/3-5
VPS plus 2000/3-5

Rendelési szám
0010015124
0010015125
0010015126
0010015127
0010015128
0010015129
0010015130
0010015131
0010015132
0010015133
0010015134
0010015135

4.2.3 Műszaki adatok
Megnevezés
Tároló űrtartalom
Megengedett üzemi nyomás
Fűtővíz hőmérséklet
Külső átmérő
(szigetelés nélkül)
Külső átmérő
(szigeteléssel)
Mélység (szigeteléssel és a
csatlakozásokkal)
Magasság (légtelenítővel és
a felállító gyűrűvel)
Magasság
(szigeteléssel)
Szállítási tömeg
Üzemkész tömeg
Billentési méret
Készenléti energiafogyasztás

Egység

Tűrés

l
bar
°C
mm

±2
±2

mm

VPS
300/3
303

VPS
500/3
491

VPS
800/3
778

VPS
1000/3
962

VPS
1500/3
1505

VPS
2000/3
1917

3
93
500

650

790

790

1000

1100

± 10

780

930

1070

1070

1400

1500

mm

± 10

828

978

1118

1118

1448

1548

mm

± 10

1735

1715

1846

2226

2205

2330

kg

± 10

1833

1813

1944

2324

2362

2485

kg
mm
mm
kWh/24 h

± 10
± 10
± 20
-

70
373
1734
< 1,7

90
581
1730
< 2,0

130
908
1870
< 2,4

145
1107
2243
< 2,5

210
1715
2253
< 2,9

240
2157
2394
< 3,3
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4.2.4 A csatlakozó csonkok kiosztása

11. ábra: allSTOR VPS/3 – csatlakozó csonkok

Méret

Egység

VPS
VPS
300/3
500/3
1
mm
1720
1700
2
mm
1617
1570
3
mm
1210
1230
4
mm
920
930
5
mm
744
750
6
mm
574
579
7
mm
365
394
8
mm
130
190
*)
9
mm
130
190
*)
10
mm
480
540
*)
11
mm
580
640
*)
12
mm
900
960
*)
13
mm
1350
1410
14
mm
Ø 500
Ø 650
*)
csak az exclusive modellek esetén

VPS
800/3
1832
1670
1330
1020
820
636
421
231
231
581
681
1001
1451
Ø 790
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VPS
1000/3
2212
2051
1598
1220
1020
822
451
231
231
581
681
1001
1451
Ø 790

VPS
1500/3
2190
1973
1573
1227
1000
797
521
291
291
641
741
1061
1511
Ø 1000

VPS
2000/3
2313
2080
1656
1201
1008
803
551
298
298
648
748
1068
1518
Ø 1100
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4.3 Az auroSTOR VIH S szolár használati melegvíz-tároló bemutatása

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

4.3.1 Kialakítás
Az auroSTOR VIH S 300-500 típusú szolár használati melegvíz-tároló levehető, 75 mm vastagságú hőszigeteléssel rendelkezik. A telepítés könnyű kezelhetősége mellett (igény esetén a tároló hőszigetelését csak a bekötő csővezetékek csatlakoztatása után kell feltenni) a tároló a készenléti energiafogyasztást kb. 1,9 kWh/nap értékre csökkenti.
A csekély tárolási veszteségek növelik a szolár hasznot és csökkentik a hagyományos
hőtermelővel történő utánfűtési igényt, mivel az eltárolt napenergia feleslegesen nem vész el.

4.3.1.1 Hőmérsékleti rétegződés
A szolár csőkígyó a tároló alsó részén helyezkedik el, így a tároló teljes űrtartalma napenergiával
fűthető át. Abban az esetben, ha a tárolóból használati meleg vizet vételezünk, a hideg víz automatikusan a tároló alsó részébe jut, ennek következtében valós hőmérsékleti rétegződés keletkezik. Ezt a folyamatot a tároló karcsú építési formája is támogatja.

4.3.1.2 Utánfűtés
A kívánt hőmérséklet alatt egy másik hőtermelővel elindul a felső tároló rész utánfűtése. Ez a
hőtermelő csak a tároló készenléti űrtartalmát melegíti fel, az alsó űrtartalom a szolár hőmennyiség számára szolgál. Ennek köszönhetően lehetőség van a felhasználó megbízható használati
melegvíz-ellátására. A napenergia ezzel együtt a legjobb lehetőségeket adja a legmagasabb
fokú energia-termeléshez.
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4.3.1.3 Főbb jellemzők
-

Álló kialakítású, acélból készült egyfalú használati melegvíz-tároló
A tároló, valamint mindkét belső csőkígyó ivóviz oldalon zománcozott és kiegészítő
magnézium anóddal védett
Levehető műanyag burkolat
75 mm vastag, levehető hőszigetelő elemek
2 db érzékelő merülőhüvely
Elektromos fűtőpatron csatlakoztatási lehetőség
Integrált, sima falú csőkígyók (2 db)
Tisztító nyílás
Állítható lábazat

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

Tudnivaló
Külön rendelhető tartozékként a Vaillant szolár melegvíz-tárolókhoz aktív elektromos
védőanód is rendelkezésre áll (rendelési szám: 302042). Ennek az anódnak korlátlan az
élettartama (nem fogy el), így ezért nem igényel karbantartást.
A szolár melegvíz-tárolók a gyakorlatban kb. 80°C fokra fűthetők fel. Erős mésztartalmú víz
esetén nem javasoljuk a tároló 60°C fok fölé történ ő felfűtését, hogy a jelentősebb vízkövesedés
valamint az ahhoz kapcsolódó gyakoribb karbantartási igény elkerülhető legyen.
Készülék-jelölés
VIH S 300
VIH S 400
VIH S 500

Rendelési szám
0010003497
0010003498
0010003564

4.3.3 A fűtési csőkígyók nyomásveszteségei
auroSTOR VIH S 300
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auroSTOR VIH S 400

auroSTOR VIH S 500
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4.3.4 Műszaki adatok
Műszaki adatok
Egység VIH S 300
VIH S 400
VIH S 500
Tároló űrtartalom
liter
300
400
500
Kimenő melegvíz-teljesítmény
l/10 perc 195
251
288
(85/65°C fokos f űtővíz hőmérséklet mellett)
Készenléti energiafogyasztás
kWh/24h 1,9
2,1
2,3
Megengedett üzemi nyomás (meleg víz)
bar
10
10
10
Megengedett üzemi nyomás (fűtés)
bar
10
10
10
2
A szolár csőkígyó fűtőfelülete
m
1,6
1,5
2,1
A szolár csőkígyó űrtartalma
l
10,7
9,9
14,2
A szolár csőspirál nyomásvesztesége
mbar
10
10
10
2
A fűtési csőkígyó fűtőfelülete
m
0,7
0,7
1
A fűtési csőkígyó űrtartalma
l
4,7
4,5
6,6
A fűtési csőspirál nyomásvesztesége
mbar
140
140
196
1)
Tartós melegvíz-teljesítmény (85/65°C)
kW
24
27
34
2)
Tartós melegvíz-teljesítmény (85/65°C)
l/óra
590
664
840
Maximális fűtővíz hőmérséklet
°C
110
110
110
Maximális tároló-hőmérséklet
°C
85
85
85
NL-szám
2,0
3,5
4,7
Előremenő- és visszatérő csatlakozó
coll
R1
R1
R1
Hideg- és melegvíz-csatlakozó
coll
R1
R1
R1
Cirkulációs csatlakozó
coll
R 3/4
R 3/4
R¾
Magasság
mm
1775
1470
1775
Átmérő (hőszigeteléssel)
mm
660
810
810
Tömeg (üres)
kg
150
169
198
Tömeg (feltöltött)
kg
439
567
682
1)
45°C fokos kevert használati melegvíz-h őmérséklet és 60°C fokos tároló-h őmérséklet esetén
2)
45°C fokos használati melegvíz-h őmérséklet esetén
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4.3.5 A csatlakozó csonkok kiosztása

* Vegye figyelembe, ha nem aktív védőanódot épít be

1
2
3
4
5
6

Melegvíz-csatlakozó (R 1)
Fűtési előremenő (R 1)
Felső hőcserélő merülőhüvely (Ø12 mm)
Fűtési visszatérő (R 1)
Cirkulációs csatlakozó (R 3/4)
Szolár előremenő (R 1)

Tároló
VIH S 300
VIH S 400
VIH S 500

A
1775
1470
1775

B
1086
863
1062

C
279
308
308

ØD
500
650
650

E
1894
1683
1952

F
1781
1552
1829

G
1632
1301
1601

7
8
9
10
11
12

H
1546
1215
1215
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Alsó hőcserélő merülőhüvely
Szolár visszatérő (R 1)
Hidegvíz csatlakozó (R 1)
Fűtőpatron csatlakozó (G 1 ½)
Tisztító nyílás (Ø120 mm)
Magnézium védőanód (G 1)
I
1346
1065
1315

J
1196
965
1165

K
1086
962
1062

L
981
760
960

M
581
510
610

N
216
245
245

O
130
159
159

ØP
660
810
810

Q
725
875
875
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4.4 Az auroMATIC 620/3 szabályozó bemutatása

13. ábra: auroMATIC 620/3

4.4.1 Felszereltség
A szabályozó szett az alábbi alkotóelemekből áll:
– auroMATIC 620 szolár rendszerszabályozó
– Külső hőmérséklet-érzékelő (VRC 693)
– 1 db kollektor érzékelő VR 11
– 4 db standard-érzékelő VR 10

4.4.1.1 Különleges ismertetőjelek
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kombinált szolár és fűtési szabályozó (egy szabályozó az összes fűtési és szolár rendszerre)
A Vaillant által megszokott „nyomd & tekerd” kezelési komfort
ProE csatlakozók a gyors és biztonságos bekötésre
eBUS kommunikáció
Előremenő hőmérséklet-szabályozás
Padlószárítás funkció
Falra szerelhető szabályozó
A kezelőfelület kivehető és akár távvezérlőként is alkalmazható (VR 55 aljzattal)
Egy szolár és egy-egy direkt, illetve kevert kör vezérlése
Heti program (napi három időablak a fűtés, melegvíz-készítés és a cirkulációs szivattyú
üzemidejének programozására)
Különleges funkciók, mint takarék vagy party üzem, egyszeri tároló felfűtés
Szabadság program
Háttérvilágított grafikus kijelző (szolár hozam) magyarázó és szimbolikus elemekkel
Összesen 8 darab VR 90/3 távvezérlő csatlakoztatható
VR 60/3 modulokkal (maximum 6 db) akár 13 kevert körig bővíthető
Installációs asszisztens az egyszerűbb helyszíni szabályozó konfigurációhoz
Az intelligens allSTOR puffermenedzser támogatása
Kommunikáció az új, intelligens állomásokkal (VPM S és auroFLOW VMS 30 szolár, illetve VPM W frissvizes állomás)
Bidirekcionális adatcsere, a karbantartási igény, valamint a hőtermelő esetleges hibáinak
kijelzése
A szabályozott fűtési körök tetszés szerint állandóérték tartásra, visszatérő hőmérsékletemelésre vagy tároló-töltő körként konfigurálhatók
A csatlakoztatott érzékelők konfigurációjának, illetve hőmérséklet-értékeinek kijelzése
Az üzemállapotok és kapcsolási idők kijelzése
Távkapcsolási lehetőség
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–

A VR 32 buszcsatoló kártyával maximum 8 db, moduláló hőtermelő kaszkádkapcsolási
lehetősége (egy vagy kétfokozatú hőtermelők esetén a VR 31 csatolókártyát kell használni)

4.4.2 Alkalmazási lehetőségek
Napenergiával támogatott használati melegvíz-készítésre és kombi rendszereknél szolár fűtésrásegítésre használható.

4.4.3 Műszaki adatok
Műszaki adatok
Üzemi feszültség
A szabályozó elektromos teljesítmény felvétele
A kimeneti relé kapcsainak terhelése
Legrövidebb kapcsolási időköz
Üzemidő tartalék
Megengedett maximális környezeti hőmérséklet
Érzékelő üzemi feszültség
Az érzékelő vezetékek minimális keresztmetszete
Méretek fali telepítés esetén:
Magasság
Szélesség
Mélység
Elektromos védelem
Szabályozó elektromos védelmi osztály
Érzékelő elektromos védelmi osztály
Rendelési szám

Egység
V
W
max. A
perc
óra
ºC
V
2
mm

auroMATIC 620/3
230
8
2
15
40
40
5
0,75

mm
mm
mm
-

292
272
75
IP 20
II
III
0020092431

4.4.4 Befoglaló méretek

14. ábra: auroMATIC 620/3 – befoglaló méretek
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Az auroMATIC 620/3 bővítő moduljai
VR 30/2 moduláló buszcsatoló
A VR 30/2 moduláló buszcsatoló segítségével összesen 8 db, olyan Vaillant fűtőkészülék integrálható a rendszerbe, amelyek eBUS kommunikáció nélküli kapocsléccel rendelkeznek.
VR 32 moduláló buszcsatoló
A VR 32 moduláló buszcsatoló segítségével összesen 8 db olyan Vaillant fűtőkészülék integrálható a rendszerbe, amelyek eBUS kommunikációval rendelkeznek.
VR 31 kapcsoló buszcsatoló
Azoknál a korábbi hőtermelőknél, amelyek még nem rendelkeznek egyetlen központi vezérlőpanellel, eBUS kapocsléccel (VK /7, GP 210, ...) vagy idegen gyártmányú berendezések, a VR
31 típusú kapcsoló buszcsatolót kell használni, ha egy vagy ennél több készüléket kell (maximum 6 db) a rendszerhez csatlakoztatni.

VR 60/3 keverőköri modul
A keverőköri modul két keverőszelepes kör csatlakoztatását teszi lehetővé, melyekből az
auroMATIC 620/3 szabályozóhoz 6 db-ot lehet kötni, így a központi vezérlés – a bővítő modulok
által – maximum 14 fűtési kör (13 db keverőszelepes kör) működtetésére képes.
A kevert körök programozása a központi vezérlőn vagy a hozzájuk kapcsolódó távvezérlőn lehetséges.
VR 55 fali aljzat
A szabályozó teljes kezelőfelülete kivehető és áthelyezhető (felhasználói felület), de a lakótérben történő telepítéséhez feltétlenül szükség van a VR 55 fali aljzatra.
VR 90/3 távvezérlő
A komfortosabb vezérlés támogatására összesen 8 db távvezérlő készüléket lehet az első nyolc
fűtési körre csatlakoztatni, azonban ezek kizárólag egy fűtési kört képesek kezelni. A VR 80
(Magyarországon nem kapható) és VR 90 távvezérlő készülékek egy rendszeren belül szabadon kombinálhatók.

15. ábra: VR 90/3
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4.5 Az auroTHERM síkkollektor bemutatása

16. ábra: Az auroTHERM drainback síkkollektor

4.5.1 Főbb jellemzők – auroTHERM VFK 135 VD
–
–
–
–
–
–

2,51 m2 bruttó felülettel rendelkező kollektor
Strukturált biztonsági üveg - 3,2 mm (edzett szolár biztonsági üveg)
Napenergiával támogatott melegvíz-készítés
A kollektorok telepíthetők: tetőre; tetőbe és lapos tetőre valamint homlokzatra és erkélyre, illetve kiemelő kerettel, az ideálistól eltérő hajlásszögű ferdetető esetén is
VFK 135 VD a függőleges szerelésre
Feketére eloxált alumínium keret

4.5.2 Felépítés
–
–
–
–

Nagyszelektivitású bevonattal ellátott szerpentincsöves alumínium-réz abszorber
Csekély mélység
Kis tömeg
Kiszállítási állapotában napvédő fóliával van ellátva, amely a szerelés közben esetleg
fellépő sérülésektől is óv

Tudnivaló
Csak az eredeti Vaillant szolár folyadék alkalmazható! Ellenkező esetben érvényét veszti
a Vaillant garanciavállalása.
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4.5.3 Műszaki adatok
Megnevezés
Felület (bruttó/nettó)
Abszorber típusa
Abszorber űrtartalom
Réz csőcsatlakozás
Hőszigetelés
Hőszigetelés hőveszteségi tényező (k1)
Sűrűség
Oldalsó szigetelés
Max. üzemi nyomás
Fényáteresztés
Abszorber abszorpció
Abszorber emisszió
Szolár merülőhüvely
Nyugalmi hőmérséklet
Hatásfok
Hőkapacitás
Hőveszteségi tényező (k1)
Hőveszteségi tényező (k2)
Maximális szélterhelés
Maximális hóterhelés
A kollektor méretei
Magasság
Szélesség
Mélység
Tömeg
Szerelési szög – tetőre
Szerelési szög – lapos tető

Egység
2
m
l
mm
mm
2
W/m K
3
kg/m
bar
%
%
%
mm
ºC
%
2
Ws/m K
2
W/m K
2 2
W/m K
2
kN/m
2
kN/m

VFK 135/2 VD
2,51/2,35
Függőleges szerpentin
1,46
10 (roppantó gyűrűs)
40
λ = 0,035
ρ = 55
nincs
10
91
95
5
6
189
78,5
5730
3,643
0,016
1,6
5,0

mm
mm
mm
kg
-

2033
1233
80
37,5
15 – 75
30, 45, 60
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4.5.4 Befoglaló méretek

17. ábra: Az auroTHERM drainback síkkollektor befoglaló méretei

4.6 Az auroTHERM VFK 135 VD síkkollektor telepítési lehetőségei
A beépítési adottságok függvényében a kollektorok telepítése háztetőn, tetőbe integrálva vagy
bármilyen szabad, síkfelületen elvégezhető. A Vaillant auroFLOW plus rendszerében a függőleges kialakítású kollektoroknál mind a három telepítési mód megvalósítható.
Ferde tetőknél a felszerelés történhet tetőre, illetve tetőbe. Lapos tetők esetén a szabad felállítási mód kínál könnyen alkalmazható megoldást. A Vaillant mind a három telepítési módra teljeskörű tartozékprogramot kínál.
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4.6.1 Tetőre szerelés

Tetőre szerelés estén a kollektorok speciális tartókkal (úgynevezett tetőhorgokkal) kerülnek fel a
tetőfedésre, amelyek a cserepek között bújnak ki és a szarufákon vagy a tetőlécen rögzíthetők.
A csatlakozó vezetékek rézcsőből és UV, valamint időjárásálló hőszigetelésből állnak. Ezek a
szellőző cserepeken keresztül jutnak be a tetőtérbe. A héjazatot nem kell megbontani, mert a
kollektorok a cserepek felett fekszenek. A hőveszteség csekély mértékben nagyobb csupán,
mint a tetőbe történő telepítéskor.
A Vaillant tetőre szerelő készlet különleges jellemzői:
– Gyors, egyszerű szerelés
– Háromféle tetőhorog mindenfajta cserépfedéshez
– Tőcsavaros tetőhorog a különleges tetőfedésekhez
– Az előre gyártott kollektor sínek és tetőhorgok rövid szerelési időt garantálnak
– Csekély hajlásszöggel rendelkező tetők esetén is alkalmazható
– Legkisebb dőlésszög > 15°
– Függőleges szerelésre alkalmazható

4.6.2 Tetőbe építés

A tetőbe történő szerelés esetén a kollektor a tetőcserepek helyett közvetlenül a tetőlécekre
kerül és előre gyártott, korrózióálló lemezekkel telepíthető a tetőbe, a cserepekkel egy síkba.
Az összekötő csővezetékek az időjárástól védve, a felső lemezréteg alatt helyezkednek el.
© Vaillant Saunier Duval Kft.
44 / 119. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

A hőveszteség valamivel kevesebb, mint a tetőre szerelés esetén. A telepítés időszükséglete
nagyobb, mert a rendszert a beázás ellen védve kell beépíteni, de emellett egy teljesen egységes összkép is keletkezik.
A Vaillant tetőbeszerelő készlet különleges jellemzői:
– A tetőfelülethez optikailag tökéletesen illeszkedő telepítés
– A gyorsabb szerelést egyszerűen és optimálisan összeállított beépítő keretek segítik
– Nincs szükség tetőhorog készletre
– Függőleges kollektorok esetén két különböző verzió létezik (egy 15° és 22° között, illetve
egy 22° felett)

4.6.3 Szabadtéri felállítás vagy lapos tetős szerelés

A szabadtéri felállítás lapos tetőn vagy más, szabadon fekvő és síkfelületen történik.
Ennél a telepítési módnál a hőveszteség azonban a tetőre vagy tetőbe építéshez képest jóval
magasabb.
A Vaillant lapos tetős szerelőkészlet különleges jellemzői:
– Az előszerelt, összekapcsolható kereteknek köszönhetően a szerelés gyorsan és különleges szerszámok nélkül megoldható
– A keret hajlásszöge 30°, 45° és 60° között – az op timális hajlásszög biztosítása miatt –
szabadon megválasztható
– A kollektorok hidraulikus összekötése egyszerűen elvégezhető
– A telepítés szinte az összes tetőfelületen – károsodás nélkül – végrehajtható
– A szerelőkeretek az opcióként rendelhető teherhordozó lemezekkel terhelhetők, amellyel
a tető érintetlen marad
– A teherhordozó lemezek gyorsan és szerszámok nélkül telepíthetők
A telepítés során a tetőfelület eredeti állapotában maradhat, ha teherhordozó lemezeket (külön
rendelhető Vaillant tartozék) használnak a háromszög keretek rögzítésére.
A teherhordozó lemezek alá nem feltétlenül szükséges védőszőnyeget helyezni.
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4.6.4 Homlokzati telepítés

Abban az esetben, ha a kollektorok telepítésére a tetőn nem áll rendelkezésre hely, alternatívaként a homlokzati szerelés is alkalmazható. Ennek köszönhetően meredekebb hajlásszöggel
lehet több napsugarat reggel és este – alacsonyabb napállás során – begyűjteni.
A homlokzattal párhuzamos telepítés esetén a homlokzati rögzítő-elemek felszerelése közvetlenül a falon történik. Ha a kollektorok szerelőkerete a fal síkjától eláll, akkor háromféle keretszerkezet közül lehet választani, hogy biztosítható legyen a kollektorok ideális hajlásszöge.
A Vaillant homlokzati és erkélyre történő szerelőkészletének főbb jellemzői:
– A szerelés a homlokzattal párhuzamosan elvégezhető
– Homlokzati szerelésnél a keret hajlásszöge 15°, 30 ° és 45° között – az optimális hajlásszög biztosítása miatt – szabadon megválasztható
– Egységes megjelenés a kollektorok közé szerelhető takaróléceknek köszönhetően
– Nincs szükség a tetőn semmilyen művelet elvégzésére

4.6.5 Kiemelő keret ferde tetőknél
Alapvetően a kiemelő keretekre a gyakorlatban akkor van szükség, ha a tetőre történő telepítés
során a kollektorok hajlásszögét még 20° vagy 30°-k al kell egy külső tartószerkezet segítségével megemelni. Ennek köszönhetően csekélyebb hajlásszögű tetők esetén is lehetővé válik az
optimálisabb besugárzási szög elérése. Ez a szerelőrendszer bármely Vaillant síkkollektor esetén alkalmazható.
A Vaillant tetőkiemelő készlet főbb jellemzői:
– Hajlásszög-állítás 20° és 30°-al, hogy a csekély f erdeségű tetőkön is elérhető legyen a
magasabb hozam
– Kétféle tetőhorog készlet minden tetőcserép típusra
– Tőcsavaros tetőhorgok a különleges esetekre
– Függőleges szerelés
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5. Tervezési követelmények
5.1 A rendszer kialakításának követelményei
A rendszer tervezése során feltétlenül szükség van az alábbi adatok ismeretére:
–
–
–
–
–
–

a pontos meleg víz- és fűtési hőszükséglet
az épület geográfiai elhelyezkedése és a tető tájolása
az épület hasznos tetőfelületei (ami potenciálisan a maximális kollektor-felület)
a tető hajlásszöge
a megvalósítani kívánt szolár fedezeti fok
be lesz építve utánfűtő hőtermelő?

5.1.1 A kívánt szolár fedezeti fok
A szolár fedezeti fok a melegvíz-igénynek azt a hányadát írja le, amelyet a szolárrendszernek
kell fedeznie.
A termikus szolár rendszereket – hozzávetőleges nagyságuk alapján – alapvetően két csoportra
oszthatjuk: kisebb rendszereknél a családi és ikerházak maximum 20 m2 nagyságú, míg nagyobb rendszerek alatt a társasházak vagy közületi alkalmazások 20 m2 feletti kollektor felületeit
értjük. Az idők során a nagy rendszerek területe még tovább, az úgynevezett közepes méretű
rendszerekre – 20 és 50 m2 között – tagolódott.
A fedezeti fok igénye szerint megtervezett szolár rendszereket még további három részre oszthatjuk: „magas”, „közepes” és „alacsony”. A magas fedezeti fok arról gondoskodik, hogy nyáron
ne legyen szükség az utánfűtő hőtermelőre (közepes fedezet esetén ez már csak részben vagy
egyáltalán nem teljesül).
Kis rendszerek esetén, mint pl.: a családi és ikerházak a melegvíz-készítés fedezeti foka kb.
60%-kos.
A nagy rendszereket, mint pl.: társasházak, kempingek, sportcsarnokok vagy közületi alkalmazások a gyakorlatban közepes fedezeti fokra (30 – 50%) méretezik, de természetesen ennél
magasabb fedezeti igények is előfordulhatnak.
A több mint 30 – 40 m2 kollektor felülettel rendelkező nagy rendszerek esetén a fedezeti fok 20%
alatt van. Általában itt úgynevezett előmelegítő rendszerekről beszélünk.
A drainback rendszerek előnye a magas fedezeti fokot biztosító, célzott méretezés.

5.1.2 Utánfűtő készülékek
Utánfűtő hőtermelőként különböző típusú Vaillant hőtermelők alkalmazhatók.
A kompatibilis Vaillant készülékek részletes áttekintése a következő oldalakon található.
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5.1.3 A rendszer tervezésének folyamata
Az auroFLOW plus szolár rendszer kialakítása az alábbi tervezési lépések alapján történik:
1. A melegvíz-igény és az épület fűtési hőszükségletének meghatározása. Ennek alapján
választható meg a hőtermelő és a melegvíz-tároló.
2. A szolár rendszer kialakítása és szolár melegvíz-készítéshez és/vagy fűtésrásegítéshez
feltétlenül szükséges puffertároló-űrtartalom meghatározása az adott esetben aktuális
támogatási programok figyelembe vételével.
3. A kollektor-telepítési mód kiválasztása és a keretfeltételek felülvizsgálata.

Az egyes tervezési lépéseket a következő fejezetek részletesen ismertetik.
A hőszükséglet megadás áttekintése

18. ábra: A hőszükséglet megadás áttekintése
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5.1.4 Keretfeltételek
Az auroFLOW plus szolár állomás keretfeltételei
- Vegye figyelembe a helyigényt a felállítási helyiségben
- A termék zajterhelése 51 dB, így adott esetben gondosodjon a felállítási helyiség hangszigetelésről az épület többi részétől
- Biztosítson folyamatos légáramot a szolár állomás felé, hogy semmiképpen se tudjon a
hő feltorlódni. A felállítási hely hőmérséklete nyáron sem lehet lényegesen magasabb,
mint a külső léghőmérséklet
- A felállítási hely száraz és portól, valamint fagytól védett, illetve a korróziót okozó és gyúlékony gázoktól mentes legyen
- A fix elektromos bekötést egy legalább 3 mm érintkező nyitású leválasztó berendezéssel
(pl.: megszakítók), valamint életvédelmi relével kell elkészíteni
- A VPM 30 D bővítő egység alkalmazása esetén az alapmodul előtét tartályát össze kell
kötni a bővítő egység visszafolyó tartályával, valamint be kell építeni a második szolár
szivattyút is (lásd szerelési és karbantartási útmutató)

A kollektorokra érvényes keretfeltételek
- Legkisebb hajlásszög: 15°
- A kollektor-mező szimmetrikus felosztása
- Lapos- és nyeregtetős telepítés esetén legalább 4%-os vezeték-lejtés
- Minimális kollektor-szám: 3 db

A szolár vezetékekkel szemben támasztott követelmények
- Maximális geodetikus magasság: 6 m
- Minimum 4% lejtés
- Csak sima felületű rézcsövek használhatók (nemesacél gégecső nem!)
- Vegye figyelembe a vezetékek maximális hosszait (a kialakítás alapján)
A tárolóra érvényes keretfeltételek
- Vegye figyelembe a helyigényt a felállítási helyiségben
- Vegye figyelembe az épületen belüli mozgatás és a szerelés helyigényét (pl.: ajtók magassága)

A tároló-bekötő vezetékekkel szemben támasztott követelmények
- Vegye figyelembe a maximális nyomásveszteségeket
- A vezetékeket fagyvédelemt is nyújtó szigeteléssel vezesse
- Vegye figyelembe a megengedett vízkeménységet (lásd tároló szerelési útmutató)
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5.2 Tervezési lépés 1 – a hőszükséglet meghatározása
5.2.1 Az épület szabványos hőszükségletének meghatározása
A rendszer kialakításának első lépése az épület fűtési hőszükségletének kiszámítása.
Egy épület fűtési hőszükséglete különböző módon és eltérő pontossággal határozható meg.
A szükséges értékek viszonylag pontos kalkulációját a DIN EN 12831 („Épületek hőszükséglet
számításának szabályai”) szabvány szolgálja. Ezen kívül a számítás a DIN 4701-8 szerint is
elvégezhető.
Az ajánlatadás fázisában vagy a már meglévő rendszer tervezése során a fűtendő
négyzetméterre vontakoztatott, hozzávetőlegesen megbecsült teljesítmény adatokkal is
dolgozhatunk. Az energiatakarékossági rendelet (EnEV - Németország) értelmében az
energetikai tanúsítvány egy adott épület éves fűtési hőszükségletét (kWh/m2a) adja meg.
A megadott melegvíz-igénnyel (adott esetben szükség van egy teljesítmény-tényezőre is) együtt
ez a megfelelően kiválasztott hőtermelő és a helyesen méretezett puffertároló alapja.

5.2.2 A melegvíz-igény meghatározása
A használati melegvíz-igény a háztartásban élő személyek számához, illetve a használati
melegvíz-készítés igényéhez igazodik.
A napenergia a melegvíz-igényhez képest időben fordítva áll rendelkezésre. Az igény a
gyakorlatban reggel és este a legnagyobb, amikor a legkevesebb szolár energia áll
rendelkezésre. Ezért a szolár rendszerekben használt melegvíz-tárolóknak készenléti funkciót is
el kell látniuk, hogy a meleg víz azokban az időszakokban is rendelkezésre álljon, ha a
napenergia nem elegendő arra, hogy a tárolót felmelegítsük.
Ebből, illetve a napi melegvíz-szükségletből kiindulva úgy kell a tároló nagyságát megválasztani,
hogy az a tényleges szükséglet 1,5-szerese legyen.
Abban az esetben, ha ismert a személyek száma, relatív könnyű – személyenként 1 – 1,5 m2
kollektor-felülettel számolva – a rendszer lehetséges nagyságának becslését végrehajtani.
Ha csak a lakások száma ismert, nem pedig azok kihasználtsága, akkor lehetőség van arra,
hogy lakóegységenként átlagosan 2,5 személlyel, illetve lakásonként NL értékkel számoljunk.
A melegvíz-igénnyel párhuzamosan el kell végezni a használati melegvíz-igény kalkulációját is.
A központi rendszerek használati melegvíz-készítésének egységes számítási alapjait a DIN
4708-2 („Központi melegvíz-készítő berendezések”) szabvány tartalmazza.
A melegvíz-igény meghatározásához manapság inkább abból az „N” igényszámból indulnak ki,
amelyet a puffertárolónak a frissvizes állomással és az ahhoz csatlakoztatott fűtőkészülékkel kell
elérni.
Az igényszám a személyek és a lakásokban használt csaptelepek számától és típusától függ.
Normál esetben lakásonként 3,5 személlyel, egy fürdőkáddal és további 2 csapteleppel
számolnak. Ez N=1 értéknek felel meg (normál lakás).
N = a szabványos igényszám (DIN 4708 szabvány 2. része szerint)
NL = a mért teljesítmény jelzőszám (DIN 4708 szabvány 3. része szerint)
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5.3 Tervezési lépés 2 – a szolár rendszer kialakítása
5.3.1 A szolár rendszer kialakítása
A következő lépés a kollektor-típus, a kollektor-felület és az ahhoz illeszkedő szolár állomás
kiválasztása. A szolár rendszer elnagyolt kialakítása az alábbi ökölszabályok szerint történhet.
A „Szolár melegvíz-készítés”, a „Szolár fűtésrásegítés” és a „Hulladékhők” fejezetek alapvető
információkkal szolgálnak a kollektor-mező kialakításához.
A szolár rendszer kialakításával kapcsolatos további információk a Vaillant auroTHERM szolár
rendszerek tervezési segédletében találhatók.

5.3.2 Szolár melegvíz-készítés
Családi és ikerházak: személyenként 1 – 1,5 m2 kollektor-felület
Többlakásos társasházak: lakóegységenként 1 m2 kollektor-felület
25%-os szolár fedezethez személyenként 50 liter, 60°C-os melegvíz-szükséglet esetén 0,5 m 2
kollektor-felületet, 50%-os szolár fedezethez pedig 50 liter melegvíz-szükséglet (60°C) mellett 1
m2 kollektor-felületet kell betervezni.

5.3.3 Fűtésrásegítés napenergiával
A kollektor-felület meghatározása és optimalizálása csak szimulációs eszközök segítségével
lehetséges. A kollektor-felület nagyságának közelítő becsléséhez azonban az alábbi két
ökölszabály használható:
-

A magas szolár fedezeti fokra meghatározott melegvíz-igény kollektor felületének
kétszerese
1 m2 kolletor-felület 10 m2 fűtött lakófelületre

5.3.4 Hulladékhő
Az ipari alkalmazások hőszükségletének kb. 30%-ka 100°C foknál alacsonyabb hőmérsékletű,
így ez az érték az auroFLOW plus VPM D modullal előállítható (pl.: mosodák, tisztító üzemek
vizének vagy adalékanyagainak előmelegítése).
Mivel a hulladékhő részben változó adottságokkal rendelkezik (nincs hétvégi üzem, változó
igények), így ebben a helyzetben a drainback elvnek a stagnálás megakadályozásával döntő
előnye van.

5.3.5 A puffertároló kiválasztásának ökölszabálya
A puffertárolók méretezése a melegvíz-igényhez és fogyasztási szokásokhoz igazodik.
Szolár melegvíz-készítés:
Családi és ikerházak: űrtartalom = a napi melegvíz-igény 1,5 – 2 szeres mennyisége, de
legalább 50 liter minden egyes kollektor m2-re
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Társasház: 1 m2 kollektor-felületre 30 – 80 liter tároló űrtartalom
Napenergiával támogatott fűtésrásegítés:
1 m2 kollektor-felületre 50 – 80 liter tároló űrtartalom
25%-os szolár lefedettség esetén a szükséges tárolo-űrtartalom 30 – 50 l/kollektor-mező-m2,
50%-os lefedettség mellett pedig 50 – 70 l/m2.
Többemeletes lakóépületekben 60°C esetén napi 70 l/ lakóegység melegvíz-igényből lehet
kiindulni, így lakóegységenként kb. 1 m2 kollektor-felületet veszünk fel, és 35-45% lefedettséget
érünk el.

5.3.6 Törvényi kötelezettségek és támogatási programok
Országonként változó, így ez a piaci viszonyoktól és támogatási programoktól függ.

5.3.7 Optimális kialakítás és emelt komfort
Az alábbiakban leírt szabályokkal optimális kialakítás érhető el:
A magasabb komfort számára telepítsen kiegészítő kollektor-mezőt vagy valamivel kisebb
puffert válasszon:
-

A kiegészítő kollektor többletköltsége csekélyebb, ha azt a teljes rendszer
összköltségéhez viszonyítjuk
Abban az esetben, ha a felállítási hely a tároló számára kicsi (pl.: csekély a
belmagasság), akkor kisebb befoglaló méretekkel rendelkező puffer is választható.

Amennyiben a felállítási helyiség méreteinek korlátozása tehát ezt indokolja, lehetőség van kisebb űrtartalmú puffertároló kiválasztására is. Ha ez a választás sem ad megfelelő megoldást,
akkor érdemes visszaellenőrizni a kollektorok m2/darabszám arányát és szükség szerint azt is
csökkenteni kell.
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5.4 Tervezési lépés 3 – a kollektorok telepítési módja, a csőhálózat kialakítása
5.4.1 A kollektorok telepítési módjának kiválasztása
A helyi, építészeti adottságok függvényében a kollektorok különböző szerelési módok szerint
telepíthetők. Az összes variáció esetén azonban csak a függőleges kialakítású drainback kollektor (auroTHERM VFK 135 VD) alkalmazható.
Ferdetető

Tetőre szerelés

Lapos tető
/szabadtéri
felállítás
Tetőbe építés

Tetőre építés
kiemeléssel

Erkély/homlokzat

Párhuzamos

Kiemelés

5.4.2 Ferdetető
A ferde tetőre történő szerelés lehet:
- tetőre- tetőbe vagy
- tetőből történő kiemelés
A) Tetőre szerelés:
– Tetőre szerelés esetén a kollektorok speciális tartókkal (úgynevezett tetőhorgokkal) kerülnek fel a tetőfedésre.
– A héjazatot csak a tetőhorgoknál kell megbontani, mert a kollektorok a cserepek felett
fekszenek.
– A hőveszteség csekély mértékben nagyobb csupán, mint a tetőbe történő telepítéskor.
B) Tetőbe szerelés:
– A tetőbe szerelés esetén a kollektor a tetőcserepek helyett közvetlenül a tetőlécekre kerül.
– A hőveszteség valamivel kevesebb, mint a tetőre szerelés esetén.
– A telepítés időszükséglete nagyobb, mert a rendszert a beázás ellen védve kell
beépíteni.
C) Szerelés ferde tetőn, kiemelő kerettel:
– A kiemelő keret akkor szükséges, ha a tetőre történő telepítésnél a kollektorok hajlásszögét a tartószerkezet segítségével a normál tetőhajlásszöghöz képest még további
20° vagy 30°-kal meg kell emelni.
– Ennek köszönhetően lehetővé válik az optimális besugárzási szög elérése, csekélyebb
hajlásszögű tetők esetén is.
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A kollektor-mező hidraulikus kapcsolása

19. ábra: Hidraulikus kapcsolás tetőre szerelésnél

A kollektor-mező hidraulikus bekötése mindig sorba kötött, azonos számú kollektorokkal történik,
amelyeket egymással párhuzamosan kell kapcsolni.
Minden esetben ügyelni kell arra, hogy a kollektorok előremenő vezetékei lehetőleg azonos
hosszúságúak legyenek (Tichelmann kapcsolás), amelyekhez azonos számú iránytörést alkalmazhatunk, hogy biztosítható legyen a teljesen azonos átáramlás.
Az előremenő és visszatérő vezetékek azonos oldalon történő csatlakoztatása csak a sorba kötött és maximum három darabból álló kollektor mezők esetén engedélyezett.
A kollektor hőmérsékletérzékelőt mindig a legmagasabban fekvő kollektor sorba kell bekötni (ne
legyen árnyékolt felület).
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5.4.3 Szabad felállítás vagy lapos tetős szerelés
–
–
–

A szabad felállítás lapos tetőn vagy más, szabadon fekvő és síkfelületen történik.
A telepítés során a tetőfelület eredeti állapotában maradhat, ha a háromszög keretek
megfelelő rögzítő elemekhez csatlakoznak.
A hőveszteség a tetőre vagy tetőbe építéshez képest magasabb.

A kollektor-mező hidraulikus kapcsolása

20. ábra: Hidraulikus kapcsolás lapos tetőre szerelésnél

A kollektor-mező hidraulikus bekötése mindig sorba kötött, azonos számú kollektorokkal történik,
amelyeket egymással párhuzamosan kell kapcsolni.
Minden esetben ügyelni kell arra, hogy a kollektorok visszatérő vezetékei lehetőleg azonos
hosszúságúak legyenek (Tichelmann kapcsolás), amelyekhez azonos számú iránytörést alkalmazhatunk, hogy biztosítható legyen a teljesen azonos átáramlás.
Az előremenő és visszatérő vezetékek azonos oldalon történő csatlakoztatása csak a sorba kötött és maximum három darabból álló kollektor mezők esetén engedélyezett.

5.4.4 Homlokzatra és erkélyre szerelés
–
–

A tetőre szerelés egyik alternatívája
Abban az esetben, ha a szerelés hajlásszöge azt kívánja, hogy nyáron ne léphessen fel
túlhevülés, illetve ha a reggeli/esti – alacsonyabb napállás mellett – több sugarat kell begyűjteni, akkor ez az eljárás alkalmazható.
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A) Párhuzamos:
– A kollektorok rögzítése közvetlenül a homlokzaton történik
B) Kiemelés:
– Három különböző hajlásszög (15°, 30° vagy 45°), hogy biztosítható legyen a kollektorok
optimális elhelyezhetősége

5.4.5 A különböző keretfeltételek felülvizsgálata
VFK 135 VD
- Csak korlátozásokkal lehet erkélyre szerelni
- Egzakt horizontális elhelyezés szükséges
Rendszerdefiníció
A szerelési rendszert a kollektor telepítés fajtája szerint válasszuk ki:
-

T = Tetőre (ferdetető)
I = Tetőbe (ferdetető)
F = Lapos tető (vagy szabadtéri felállítás)
FP = Homlokzat/erkély (párhuzamos)
FE = Homlokzat/erkély (kiemelt)
TE = Tetőre telepítés kiemeléssel (ferdetető)

Az összes rendszer saját rendelési számmal rendelkezik
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5.4.6 Maximális rendszermagasságok

21. ábra: A maximális rendszermagasság és a vezetékek lejtése

A szolár állomás és a kollektor-mező legmagasabb pontja közötti távolság maximum 6 méter
(VPM 15 D), illetve 9 méter (VPM 30 D) lehet.
A kollektor és az állomás közötti összekötő vezetékek lejtése legalább 4% (4 cm/m) legyen,
hogy biztosítható legyen a szolár hőhordozó folyadék megfelelő átáramlása.
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5.4.7 Maximális kollektor-felület
A VPM 15 D (alapmodul) szolár állomás alkalmazása esetén maximum 6 db kollektort lehet csatlakoztatni. Ezek sorba kötve szerelhetők vagy 2 x 3, illetve 3 x 2 kialakítású kollektor-mezők telepíthetők.
A VPM 30 D bővítő modul használata esetén maximum 12 db kollektor csatlakoztatható. Ezeknél mindkét sorba maximum 6 db kollektor szerelhető vagy 3 x 4, illetve 4 x 3 és 6 x 2 kialakítású
kollektor-mezők telepíthetők.
Kaszkád kialakításnál (maximum 48 db kollektor köthető) saját hidraulikus sémaként kell az öszszes állomást kezelni és kialakítani.

5.4.8 A csőhálózat kialakítása
A kollektorok és a szolár állomás közötti összekötő vezetékek – a kollektorok darabszáma alapján – a „2 az 1-ben szolár rézcsővel” (TwinTube) vagy normál, a kereskedelemben kapható rézcsővel (15 x 1, 18 x 1 vagy 22 x 1) készíthetők el.
A „2 az 1-ben szolár rézcsőből” kettő, különböző méretű csatlakozó készlet kapható (10 méteres
hossz – rendelési szám: 302359 és 20 méteres hossz – rendelési szám: 302360). Maximum 3
db, sorba kötött kollektorig ez a csővezeték is használható, mi azoban inkább a réz csővezetékek alkalmazását javasoljuk (4 db kollektortól kezdve 15 x 1 – 22 x 1 réz csővezetékek használhatók).

„2 az 1-ben szolár rézcső”
Rendelési szám
Átmérő
Szigetelés
Csőanyag
Hőállóság
A szigetelés hővezető képessége

Egység
mm

°C
W/mK

10 méter
302359

20 méter
302360
10 x 0,8
Szolár EPDM
Cu-DHP EN 12449 szerint
- 40 és 175 között
< 0,040

Tudnivaló
Az összekötő vezetékek átmérőinek figyelmen kívül hagyása a szolár rendszer működési
zavarait okozhatják.

5.4.9 A szolár hőhordozó folyadék maximális mennyisége
Az auroFLOW plus VPM 15 D esetén maximum 20 liter szolár hőhordozó folyadékot lehet a
rendszerbe (szolár állomás, kollektorok, összekötő csővezetékek) tölteni. Ez a mennyiség az
auroFLOW plus VPM 30 D állomásnál maximum 40 liter.
Általánosságban: a csőhálózat kialakítása során vegye figyelembe, hogy …
• elegendő hőhordozó folyadék (6 liter/tartály) maradjon az előtét tartályban a szolár rendszer üzeme alatt, ezért ki kell számolni a csőhálózat és a kollektorok űrtartalmát.
• a csőhálózat nyomásvesztesége nem lehet magas, mert a töltés során a maximum 6
méteres magasság-különbséget is le kell győzni.
• High Flow üzemben a rendszer nyomásvesztesége nem lépheti át a megadott határokat.
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5.4.10 VPM D maradék emelőmagassága a szolár körben

22. ábra: A VPM D szolár körének felhasználható emelőmagassága

5.4.11 A VPM D maradék emelőmagassága a tároló-töltő körben

23. ábra: A VPM D tároló-töltő körének felhasználható emelőmagassága
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A háromutas váltószelep nyomásvesztesége (UV5)

Tudnivaló
Vegye figyelembe az UV5, illetve – adott esetben – az UV4 váltószelep hidraulikus ellenállásait (lásd az alábbi diagramot).

24. ábra: A háromutas váltószelep (UV5) nyomásvesztesége

A háromutas váltószelep (rendelési szám: 009462) nyomásvesztesége (UV5)
Számítási alapok
A rendszer maximálisan lehetséges csőhosszúságainak kiszámításához külön kell kezelni és
kalkulálni a tárolótöltő és a szolár kört is.

Tudnivaló
A nagyobb csőátmérő alkalmazása a maximálisan lehetséges teljes csőhosszt lényegesen nem emeli meg.
A számítási alapokat a következő oldal táblázataiból kell venni.
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5.4.12 Összefoglaló táblázatok

Tároló-töltő kör
Modul

Hidraulika

VPM 15 D
VPM 15 D
VPM 30 D

-

Kollektor
darabszám
2–6
2–6
7 – 12

Maximális térfogatáram
(liter/óra)
600
600
1200

Csőátmérő
(mm)
15 x 1 (réz)
18 x 1 (réz)
22 x 1 (réz)

Maximális vezetékhossz (összes - m)
40
60
40

Szolár kör
Szolárkör egysoros kollektor mezőknél
VPM .. D
15

Kollektor
darabszám
2–3

Kollektor-mező elrendezés

Max. térfogatáram
(liter/óra)
300

Csőátmérő
(mm)
Twin Tube

Maximális vezetékhossz (összes - m)
20

15

2–3

300

15 x 1 (réz)

40

15

4–6

600

15 x 1 (réz)

30

Max. térfogatáram
(liter/óra)
600

Csőátmérő
(mm)
15 x 1 (réz)

Maximális vezetékhossz (összes - m)
30

Szolárkör kétsoros kollektor mezőknél
VPM .. D
15

Kollektor
darabszám
6

Kollektor-mező elrendezés

30

8

800

18 x 1 (réz)

60

30

10

1000

22 x 1 (réz)

30

30

12

1200

18 x 1 (réz)
22 x 1 (réz)

35
20

Az áramlási sebességet a szolár körben 1 m/s alatt kell tartani.

© Vaillant Saunier Duval Kft.
61 / 119. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

Szolárkör háromsoros kollektor mezőknél
VPM .. D
30

Kollektor
darabszám
9

30

12

Kollektor-mező elrendezés

Max. térfogatáram
(liter/óra)
900

Csőátmérő
(mm)
18 x 1 (réz)

Maximális vezetékhossz (összes - m)
50

1200

18 x 1 (réz)
22 x 1 (réz)

35
20

Az áramlási sebességet a szolár körben 1 m/s alatt kell tartani.
Számpélda auroFLOW plus VPM 15 D állomással és 6 db kollektorral (2 x 3)
A kollektormező és a csővezetékek számításához az alábbi értékeket kell figyelembe venni:
- A szolár hőhordozó folyadék űrtartalma kollektoronként: 1,5 liter
- A szolár hőhordozó folyadék űrtartalma (csőhálózat/méter):
- Cu 15 x 1 = 0,13 liter
- Cu 18 x 1 = 0,2 liter
- Cu 22 x 1 = 0,31 liter
Számpélda:
- VPM 15 D: 14 liter (effektív)
- Két mező 3 db kollektorral: 6 x 1,5 liter = 9 liter
- A csőhálózat felhasználható űrtartalma: 14 liter – 9 liter = 5 liter
- Maximálisan lehetséges csőhosszúságok:
- Cu 15 x 1 esetén:
5 liter / 0,13 l/m = 38,5 m
- Cu 18 x 1 esetén:
5 liter / 0,2 l/m = 25 m
- Cu 22 x 1 esetén:
5 liter / 0,31 l/m = 16 m
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5.5 Tervezési lépés 4 – a puffertároló és/vagy az auroSTOR tároló kiválasztása
5.5.1 A tároló kiválasztása
Az alkalmazás módja szerint:
– Csak használati melegvíz-készítés
– Szolár fűtésrásegítés vagy
– Csatlakozás meglévő rendszerre (allSTOR/2, illetve idegen tároló*)
A 2. lépésben megadott tároló űrtartalomhoz szükséges tároló típus az alábbi táblázatból
olvasható ki.
* lásd a tároló tervezési segédletét is

Tudnivaló
Vegye figyelembe a légtelenítési lehetőségeket.

Az auroSTOR tároló alkalmazása esetén fűtési tágulási tartályt és biztonsági szelepet is be kell
tervezni. Vegye figyelembe az UV5 – és adott esetben az UV4 – hidraulikus ellenállásait is.
Szükséges tároló
űrtartalom (l)
300
400
500
800
1000
1500
2000
> 2000

Használat melegvíz-készítés
allSTOR /3-7 allSTOR /3-5
Igen
Igen
Csak a tárolók
kaszkád alkalIgen
mazásánál
Igen
(600 litertől)
Igen
-

auroSTOR
Igen
Igen
Igen
-

Szolár fűtésrásegítés
allSTOR /3-7
allSTOR /3-5
Igen
Igen
Csak a tárolók
kaszkád alkalIgen
mazásánál
Igen
(600 litertől)
Igen
-

Váltószelepek használata
A fűtővíz körbe 2 db, három utas váltószelepet lehet beépíteni.
1. UV4, amit az auroMATIC 620/3 szabályozóba kell bekötni:
Elsődleges prioritás: az allSTOR felfűtése
Másodlagos prioritás: úszómedence vagy egy másik melegvíz-tároló
2. UV5, amit a szolár töltőállomáson belül kell csatlakoztatni:
A jobb rétegződés miatt a fűtési, illetve a melegvíz-készítő kör között kapcsol.
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5.6 Külön rendelhető tartozékok
Tartozék

Megnevezés
“2 az 1-ben” összekötő cső - 10 méter
Drainback rendszerekhez használható speciális, gyárilag előre hőszigetelt előremenő/visszatérő cső (belső
átmérő: 8,4 mm) integrált érzékelő vezetékkel és rögzítő
bilincsekkel.

Rendelési szám
302359

“2 az 1-ben” összekötő cső - 20 méter

302360

Kollektor szállító segédeszköz
auroTHERM síkkollektorok könnyebb mozgatásához
alkalmazható szállítási segédeszköz (2 db).

0020039688

Készre kevert hőhordozó folyadék (20 l)
Szolár rendszerekben alkalmazható, fagyállóval készre
kevert hőhordozó folyadék -28˚C hőmérsékletig.
Űrtartalom: 20 liter
Figyelem!
Ez a hőhordozó folyadék csak Vaillant kollektorokból
összeállított szolár rendszerekben alkalmazható.
Háromutas váltószelep (Rp 1, 230 V)
Az auroFLOW plus drainback szolár állomás töltő körében alkalmazható külső, háromutas váltószelep.

302498

009462

VFK 135 VD csatlakozó készlet (alapmodul) 1 db kol- 0020165253
lektor függőleges/tetőbe vagy homlokzati szereléshez
- 2 db vakdugó
- 2 db 90°-os, roppantó gy űrűs csatlakozó idom (DN 15)
- 4 db biztosító klipsz
- VR 11 kollektor-érzékelő
- Szerelési útmutató
VFK 135 VD csatlakozó készlet (alapmodul) 1 db kollektor függőleges/tetőbe vagy homlokzati szereléséhez, 3 db kollektorig
- 2 db vakdugó
- 2 db 90°-os, roppantó gy űrűs csatlakozó idom (DN 10)
- 4 db biztosító klipsz
- VR 11 kollektor-érzékelő
- Szerelési útmutató
VFK 135 VD csatlakozó készlet (bővítő modul) továb- 0020165255
bi kollektor egymás mellé szereléséhez
- 2 db hidraulikus összekötő
- 4 db biztosító klipsz
- 2 db sínösszekötő (kiemelő keret, kiemelt homlokzati
szerelés, szabadtéri/lapos tetős telepítés esetén nem kell
használni.
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5.7 Utánfűtő készülékek
Az auroFLOW plus rendszer esetén az alábbi hőtermelők használhatók utánfűtő készülékként:
Vaillant készülék
Vaillant geoTHERM hőszivattyúk
geoTHERM VWS és VWW

Névleges teljesítmény
(kW)
6 – 24 kW között

Vaillant renerVIT pellet-kazán
(javasolt alternatívárét forduljon központunkhoz)

3,4 – 28,0 kW között

Vaillant kondenzációs hőtermelők
ecoTEC fali készülékek
ecoCRAFT állókazánok

4,9 – 160 kW között

Hagyományos működésű Vaillant készülékek
atmoTEC nyílt égésterű fali készülékek
turboTEC zárt égésterű fali készülékek
atmoVIT VK INT állókazánok (egyfokozatú)
atmoVIT VK exclusive állókazánok (kétfokozatú)
atmoCRAFT állókazánok (kétfokozatú)

8,6 – 160 kW között

1. táblázat: Vaillant fűtési hőtermelők
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5.8 Rendszerkapcsolási példák
5.8.1 A rendszersémák áttekintése

5.8.1.1 Rendszerséma 1

A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál.
A részletek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát.
Rendszerleírás
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható
–
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint a rétegtöltésű
allSTOR exclusive VPS /3-7 puffertárolóból áll

Mindkét fűtőkörre – az adott esetben magas hőmérsékletek miatt – keverőszelepet kell a rendszerbe építeni. Kielégítő napsütés esetén a szolár rendszer – függetlenül a VRS 620/3 szabályozótól – hőenergiát szállít a tároló felé – a hőmérsékleti viszonyok függvényében – a felső
vagy az alsó zónába.
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5.8.1.2 Rendszerséma 2

A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál.
A részletek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát.
Rendszerleírás
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható
–
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint a rétegtöltésű
allSTOR exclusive VPS /3-7 puffertárolóból áll

Ennél az alkalmazásnál az 1-es rendszersémához képest az utánfűtő hőtermelő fűtési visszatérő vezetékének csatlakozása az allSTOR tárolón feljebb került, hogy a nagyobb térfogatáramok
(az utánfűtő hőtermelő szivattyúja miatt) és a második fűtőkör magasabb hőmérséklete miatt ne
kelljen a puffertároló teljes alsó űrtartalmát magas hőmérsékleten tartani. Ez visszafékező hatással lenne a szolár rendszer üzemére, vagyis a csatlakoztatott fűtési körök tervezési hőfoklépcsőjétől függ, hogy az allSTOR tároló fűtési zónájában milyen magasra helyezzük az SP2 érzékelőt (a teljes rendszer energetikai hatékonyságát ez döntő mértékben befolyásolja).
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.1.3 Rendszerséma 3

A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál.
A részletek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát.
Rendszerleírás
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható
–
–
–
–
–

–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint a rétegtöltésű
allSTOR exclusive VPS /3-7 puffertárolóból áll
Szolár úszómedence fűtés külső hőcserélő segítségével

Ennek a kapcsolásnak a különlegessége, hogy az utánfűtő hőtermelő visszatérő ágának csatlakozása itt is felül helyezkedik el, hogy magasabb hőmérsékletű fűtési körök esetén is elkerülhető legyen a puffertároló alsó részének felesleges felfűtése.

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.1.4 Rendszerséma 4

A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál.
A részletek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát.
Rendszerleírás
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható
–
–
–
–
–

–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint a rétegtöltésű
allSTOR exclusive VPS /3-7 puffertárolóból áll
Szolár úszómedence fűtés külső hőcserélő segítségével
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
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5.8.1.5 Rendszerséma 5

A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál.
A részletek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát.
Rendszerleírás
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható
–
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés falra szerelt VPM .. W/2 frissvizes állomásokkal
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint sorba kötött, rétegtöltésű allSTOR plus VPS /3-5 puffertárolókból áll
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2. kiadás

5.8.1.6 Rendszerséma 6

A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál.
A részletek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát.

Rendszerleírás
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható
–
–
–
–
–

geoTHERM fűtési hőszivattyú
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása a geoTHERM hőszivattyú időjáráskövető energiamérleg
szabályozójával történik
Használati melegvíz-készítés falra szerelt VPM .. W/2 frissvizes állomásokkal
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint sorba kötött, rétegtöltésű allSTOR plus VPS /3-5 puffertárolókból áll
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5.8.1.7 Rendszerséma 7

A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál.
A részletek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát.
Rendszerleírás
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható
–
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés falra szerelt VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint sorba kötött, rétegtöltésű allSTOR plus VPS /3-5 puffertárolókból áll
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5.8.1.8 Rendszerséma 8

A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál.
A részletek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát.
Rendszerleírás
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható
–
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés falra szerelt VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 30 D szolár állomásból, valamint sorba kötött, rétegtöltésű allSTOR plus VPS /3-5 puffertárolókból áll
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2. kiadás

5.8.1.9 Rendszerséma 9

A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál.
A részletek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát.
Rendszerleírás
Ez a rendszerséma két fűtési körből álló rendszerek esetén alkalmazható
–
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
1 db direkt és 1 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető calorMATIC 470 szabályozóval történik
(a VR 61/2 modullal együtt)
Használati melegvíz-készítés auroSTOR VIH S bivalens melegvíz-tárolóval
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint az auroSTOR VIH S
típusú használati melegvíz-tárolóból áll

Minden esetben csak 1 db szolár töltőállomás és 1 db szolár melegvíz-tároló kombinálható.
A szolár rendszer teljesen önállóan működik és a szolár melegvíz-tárolót egészen a beállított
maximális hőmérsékletig fűti. Az utánfűtő hőtermelő az időkapcsoló óra, valamint a programozható melegvíz-hőmérséklet függvényében szállít hőt a szolár melegvíz-tárolóba. A szolár töltőállomás ennél a rendszerkialakításnál nem igényel eBUS kapcsolatot.
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
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5.8.1.10 Rendszerséma 10

A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál.
A részletek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát.
Rendszerleírás
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható
–
–
–
–
–

renerVIT pellet-tüzelésű kazán
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az integrált pellet rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint a rétegtöltésű
allSTOR exclusive VPS /3-7 puffertárolóból áll
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5.8.2 Rendszerséma 1

5.8.2.1 Rendszerséma

Figyelem!
Ez az elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges összes elzáró- és
biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező munkáját
sem. Minden esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat!
A rendszer leírása
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható:
–
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint a rétegtöltésű
allSTOR exclusive VPS /3-7 puffertárolóból áll
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Tervezési tudnivalók
– Fűtési rendszer alacsony hőmérsékletű fűtési körökkel
– A szabályozott fűtési körök rendszerhőmérséklete és a felfűtési idők minden egyes körre
külön-külön beállíthatók
– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 60/3 kiegészítő modul segítségével további,
kevert fűtési körökkel bővíthető
– Vegye figyelembe a maximális rendszermagasságot (6 m)!

Tétel
1
2
4
10
13
13a
13b
16
19
26b
26c
30
31
32
33b
42a
42b
42c
43
52
58
63

Megnevezés
Gázüzemű fali hőtermelő
A hőtermelő beépített keringtető szivattyúja
allSTOR exclusive VPS /3-7 rétegtöltésű puffertároló
Termosztatikus szelep
auroMATIC 620/3 időjáráskövető szolár rendszerszabályozó
Távvezérlő készülék (VR 90/3)
Keverő modul (VR 60/3)
Külső érzékelő
Hőmérséklet határoló termosztát VRC 9642
Frissvizes állomás VPM .. W/2
auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomás
Visszacsapó szelep
Beszabályozó szelep
Vétlen elzárás ellen biztosított szelep
Szennyfogó szűrő
Biztonsági szelep (fűtés)
Biztonsági szelep (HMV)
Membrános fűtési táglási tartály
Szaniter membrános tágulási tartály
Hidegvíz oldali biztonsági szerelvénycsoport
Egyedi helyiséghőmérséklet-szabályozó szelep
Töltő- és ürítő csap
VFK 135 VD síkkollektor

Db
1
1
1
x 1)
1
2
1
1
1
1
1
x 1)
x 1)
2
3
1
1
2
1
1
x 1)
x 1)
x 1)

HKa-P
HKb-P

Fűtőköri szivattyú vagy
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport

2

HKa
HKb

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

2

LP/UV1
Tároló-töltő váltószelep
SP1
Tároló hőmérséklet-érzékelő
SP2
T5
Kollektor hőmérséklet-érzékelő VR 11
T6
Tároló hőmérséklet-érzékelő VR 10
TD2
Hőmérséklet-érzékelő
UV5
Váltószelep
VFa
Hőmérséklet-érzékelő VR 10
VFb
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint

2
2

Rend. szám / Tudnivaló
Termékkatalógus szerint
Az 1-es tétel része
Termékkatalógus szerint
Idegen termék
0020092431
0020040080
306782
A 13-as tétel része
009642
Termékkatalógus szerint
0010013148
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
A 43-as tétel része
Idegen termék
Idegen termék
0020060434
Idegen termék
Idegen termék
A rendeléssel kapcsolatos
információ:
Vaillant Termékkatalógus
Idegen termék
Választható: a rendeléssel
és kiválasztással
kapcsolatos információ:
„Tartozékok” fejezet
Idegen termék
Keverőszeleppel ellátott
szivattyúcsoport esetén
nem kell
Idegen termék
A 13-as tétel része

1
1
1
1
2

306788
A 26c tétel része
A 13-as tétel része
009462
A 13b tétel része

A puffertároló melegvíz-zónájának hőmérsékletét a beállított használati melegvíz-hőmérséklet +
a frissvizes állomás beállítható ofszet görbéje határozza meg. A meleg vizes űrtartalom alsó
részének felfűtését elsősorban a szolár rendszer végzi, majd a 4 órás késleltetési idő letelte
után az utánfűtő hőtermelő (jelen esetben az ecoTEC készülék). Az allSTOR VPS/3 multifunkcionális tároló fűtési űrtartalmát a fűtési körök kívánt hőmérséklete alatt az utánfűtő hőtermelő fűti
közvetlenül, ezzel párhuzamosan a hőigény a szolár állomás szabályozója felé is eljut, hogy –
adott esetben – ezt a zónát a napenergia segítségével is fűtsük.
© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.2.2 Elektromos kapcsolási rajz
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5.8.3 Rendszerséma 2

5.8.3.1 Rendszerséma

Figyelem!
Ez az elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges összes elzáró- és
biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező munkáját
sem. Minden esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat!
A rendszer leírása
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható:
–
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint a rétegtöltésű
allSTOR exclusive VPS /3-7 puffertárolóból áll
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Tervezési tudnivalók
– Fűtési rendszer magas hőmérsékletű fűtési körökkel
– A szabályozott fűtési körök rendszerhőmérséklete és a felfűtési idők minden egyes körre
külön-külön beállíthatók
– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 60/3 kiegészítő modul segítségével további,
kevert fűtési körökkel bővíthető
– Vegye figyelembe a maximális rendszermagasságot (6 m)!

Tétel
1
2
4
10
13
13a
13b
16
26b
26c
30
31
32
33b
42a
42b
42c
43
58
63

Megnevezés
Gázüzemű fali hőtermelő
A hőtermelő beépített keringtető szivattyúja
allSTOR exclusive VPS /3-7 rétegtöltésű puffertároló
Termosztatikus szelep
auroMATIC 620/3 időjáráskövető szolár rendszerszabályozó
Távvezérlő készülék (VR 90/3)
Keverő modul (VR 60/3)
Külső érzékelő
Frissvizes állomás VPM .. W/2
auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomás
Visszacsapó szelep
Beszabályozó szelep
Vétlen elzárás ellen biztosított szelep
Szennyfogó szűrő
Biztonsági szelep (fűtés)
Biztonsági szelep (HMV)
Membrános fűtési táglási tartály
Szaniter membrános tágulási tartály
Hidegvíz oldali biztonsági szerelvénycsoport
Töltő- és ürítő csap
VFK 135 VD síkkollektor

Db
1
1
1
x 1)
1
2
1
1
1
1
x 1)
x 1)
2
3
1
1
2
1
1
x 1)
x 1)

HKa-P
HKb-P

Fűtőköri szivattyú vagy
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport

2

HKa
HKb

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

2

LP/UV1
Tároló-töltő váltószelep
SP1
Tároló hőmérséklet-érzékelő
SP2
T5
Kollektor hőmérséklet-érzékelő VR 11
T6
Tároló hőmérséklet-érzékelő VR 10
TD2
Hőmérséklet-érzékelő
UV5
Váltószelep
VFa
Hőmérséklet-érzékelő VR 10
VFb
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint

2
2

Rend. szám / Tudnivaló
Termékkatalógus szerint
Az 1-es tétel része
Termékkatalógus szerint
Idegen termék
0020092431
0020040080
306782
A 13-as tétel része
Termékkatalógus szerint
0010013148
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
A 43-as tétel része
Idegen termék
Idegen termék
0020060434
Idegen termék
A rendeléssel kapcsolatos
információ:
Vaillant Termékkatalógus
Idegen termék
Választható: a rendeléssel
és kiválasztással
kapcsolatos információ:
„Tartozékok” fejezet
Idegen termék
Keverőszeleppel ellátott
szivattyúcsoport esetén
nem kell
Idegen termék
A 13-as tétel része

1
1
1
1
2

306788
A 26c tétel része
A 13-as tétel része
009462
A 13b tétel része

Ennél az alkalmazásnál az utánfűtő hőtermelő fűtési visszatérő vezetékének csatlakozása az
allSTOR tárolón feljebb került, hogy nagyobb térfogatáramok (az utánfűtő hőtermelő szivattyúja
miatt) és a második fűtőkör magasabb hőmérséklete miatt ne kelljen a puffertároló teljes alsó
űrtartalmát magas hőmérsékleten tartani. Ez visszafékező hatással lenne a szolár rendszer
üzemére, vagyis a csatlakoztatott fűtési körök tervezési hőfoklépcsőjétől függ, hogy az allSTOR
tároló fűtési zónájában milyen magasra helyezzük az SP2 érzékelőt (a teljes rendszer energetikai hatékonyságát ez döntő mértékben befolyásolja).
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80 / 119. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.3.2 Elektromos kapcsolási rajz
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.4 Rendszerséma 3

5.8.4.1 Rendszerséma

Figyelem!
Ez az elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges összes elzáró- és
biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező munkáját
sem. Minden esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat!
A rendszer leírása
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható:
–
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

–

rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint a rétegtöltésű
allSTOR exclusive VPS /3-7 puffertárolóból áll
Szolár úszómedence fűtés külső hőcserélő segítségével

Tervezési tudnivalók
– Fűtési rendszer magas hőmérsékletű fűtési körökkel
– A szabályozott fűtési körök rendszerhőmérséklete és a felfűtési idők minden egyes körre
külön-külön beállíthatók
– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 60/3 kiegészítő modul segítségével további,
kevert fűtési körökkel bővíthető
– Vegye figyelembe a maximális rendszermagasságot (6 m)!

Tétel
1
2
2a
4
10
13
13a
13b
14
16

Megnevezés
Gázüzemű fali hőtermelő
A hőtermelő beépített keringtető szivattyúja
Úszómedence keringtető szivattyú
allSTOR exclusive VPS /3-7 rétegtöltésű puffertároló
Termosztatikus szelep
auroMATIC 620/3 időjáráskövető szolár rendszerszabályozó
Távvezérlő készülék (VR 90/3)
Keverő modul (VR 60/3)
Uszodatöltés vezérlő
Külső érzékelő

Db
1
1
1
1
x 1)
1
2
1
1
1

19
22
26b
26c
30
31
32
33b
40
42a
42b
42c
43
52
58
63

Hőmérséklet határoló termosztát VRC 9642
Leválasztó relé
Frissvizes állomás VPM .. W/2
auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomás
Visszacsapó szelep
Beszabályozó szelep
Vétlen elzárás ellen biztosított szelep
Szennyfogó szűrő
Hőcserélő
Biztonsági szelep (fűtés)
Biztonsági szelep (HMV)
Membrános fűtési táglási tartály
Szaniter membrános tágulási tartály
Hidegvíz oldali biztonsági szerelvénycsoport
Egyedi helyiséghőmérséklet-szabályozó szelep
Töltő- és ürítő csap
VFK 135 VD síkkollektor

1
1
1
1
x 1)
x 1)
2
3
2
1
1
2
1
1
x 1)
x 1)
x 1)

84
HKa-P
HKb-P

Úszómedence
Fűtőköri szivattyú vagy
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport

1
2

HKa
HKb

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

2

LP/UV1
LP/UV3

Tároló-töltő váltószelep
Uszodatöltő szivattyú

2
1
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Rend. szám / Tudnivaló
Termékkatalógus szerint
Az 1-es tétel része
Idegen termék
Termékkatalógus szerint
Idegen termék
0020092431
0020040080
306782
Idegen termék
A 13-as tétel része

009642
Idegen termék
Termékkatalógus szerint
0010013148
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
A 43-as tétel része
Idegen termék
Idegen termék
0020060434
Idegen termék
Idegen termék
A rendeléssel kapcsolatos
információ:
Vaillant Termékkatalógus
Idegen termék
Választható: a rendeléssel
és kiválasztással
kapcsolatos információ:
„Tartozékok” fejezet
Idegen termék
Keverőszeleppel ellátott
szivattyúcsoport esetén
nem kell
Idegen termék
Idegen termék

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

Tétel
Megnevezés
SP1
Tároló hőmérséklet-érzékelő
SP2
SP3
Úszómedence hőmérséklet-érzékelő
T5
Kollektor hőmérséklet-érzékelő VR 11
T6
Tároló hőmérséklet-érzékelő VR 10
TD2
Hőmérséklet-érzékelő
UV4
Váltószelep
UV5
Váltószelep
VFa
Hőmérséklet-érzékelő VR 10
VFb
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint

Db
2

Rend. szám / Tudnivaló
A 13-as tétel része

1
1
1
1
1
1
2

A 13-as tétel része
306788
A 26c tétel része
A 13-as tétel része
009462
009462
A 13b tétel része

5.8.4.2 Elektromos kapcsolási rajz
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.5 Rendszerséma 4

5.8.5.1 Rendszerséma

Figyelem!
Ez az elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges összes elzáró- és
biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező munkáját
sem. Minden esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat!
A rendszer leírása
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható:
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés VPM .. W/2 frissvizes állomással
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

–

–

A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint a rétegtöltésű
allSTOR exclusive VPS /3-7 puffertárolóból áll
Szolár úszómedence fűtés külső hőcserélő segítségével

Tervezési tudnivalók
– Fűtési rendszer alacsony hőmérsékletű fűtési körökkel
– A szabályozott fűtési körök rendszerhőmérséklete és a felfűtési idők minden egyes körre
külön-külön beállíthatók
– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 60/3 kiegészítő modul segítségével további,
kevert fűtési körökkel bővíthető
– Vegye figyelembe a maximális rendszermagasságot (6 m)!

Tétel
1
2
2a
4
10
13
13a
13b
14
16

22
26b
26c
30
31
32
33b
40
42a

Megnevezés
Gázüzemű fali hőtermelő
A hőtermelő beépített keringtető szivattyúja
Úszómedence keringtető szivattyú
allSTOR exclusive VPS /3-7 rétegtöltésű puffertároló
Termosztatikus szelep
auroMATIC 620/3 időjáráskövető szolár rendszerszabályozó
Távvezérlő készülék (VR 90/3)
Keverő modul (VR 60/3)
Uszodatöltés vezérlő
Külső érzékelő

Db
1
1
1
1
x 1)
1
2
1
1
1

Leválasztó relé

1

42b
42c
43
58
63

Frissvizes állomás VPM .. W/2
auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomás
Visszacsapó szelep
Beszabályozó szelep
Vétlen elzárás ellen biztosított szelep
Szennyfogó szűrő
Hőcserélő
Biztonsági szelep (fűtés)
Biztonsági szelep (HMV)
Membrános fűtési táglási tartály
Szaniter membrános tágulási tartály
Hidegvíz oldali biztonsági szerelvénycsoport
Töltő- és ürítő csap
VFK 135 VD síkkollektor

1
1
x 1)
x 1)
2
3
2
1
1
2
1
1
x 1)
x 1)

84
HKa-P
HKb-P

Úszómedence
Fűtőköri szivattyú vagy
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport

1
2

HKa
HKb

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

2

LP/UV1
LP/UV3

Tároló-töltő váltószelep
Uszodatöltő szivattyú

2
1
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Rend. szám / Tudnivaló
Termékkatalógus szerint
Az 1-es tétel része
Idegen termék
Termékkatalógus szerint
Idegen termék
0020092431
0020040080
306782
Idegen termék
A 13-as tétel része
Idegen termék
Termékkatalógus szerint
0010013148
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
A 43-as tétel része
Idegen termék
Idegen termék
0020060434
Idegen termék
A rendeléssel kapcsolatos
információ:
Vaillant Termékkatalógus
Idegen termék
Választható: a rendeléssel
és kiválasztással
kapcsolatos információ:
„Tartozékok” fejezet
Idegen termék
Keverőszeleppel ellátott
szivattyúcsoport esetén
nem kell
Idegen termék
Idegen termék

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

Tétel
Megnevezés
SP1
Tároló hőmérséklet-érzékelő
SP2
SP3
Úszómedence hőmérséklet-érzékelő
T5
Kollektor hőmérséklet-érzékelő VR 11
T6
Tároló hőmérséklet-érzékelő VR 10
TD2
Hőmérséklet-érzékelő
UV4
Váltószelep
UV5
Váltószelep
VFa
Hőmérséklet-érzékelő VR 10
VFb
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint

Db
2

Rend. szám / Tudnivaló
A 13-as tétel része

1
1
1
1
1
1
2

A 13-as tétel része
306788
A 26c tétel része
A 13-as tétel része
009462
009462
A 13b tétel része

5.8.5.2 Elektromos kapcsolási rajz
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.6 Rendszerséma 5

5.8.6.1 Rendszerséma
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

Figyelem!
Az előző oldalon található elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges öszszes elzáró- és biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező
munkáját sem. Minden esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat!
A rendszer leírása
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható:
–
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés falra szerelt VPM .. W/2 frissvizes állomásokkal
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint sorba kötött, rétegtöltésű allSTOR plus VPS /3-5 puffertárolókból áll

Tervezési tudnivalók
– Kaszkád kialakítás magas fűtési és melegvíz-igény esetén
– Fűtési rendszer alacsony hőmérsékletű fűtési körökkel
– A szabályozott fűtési körök rendszerhőmérséklete és a felfűtési idők minden egyes körre
külön-külön beállíthatók
– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 60/3 kiegészítő modul segítségével további,
kevert fűtési körökkel bővíthető
– Vegye figyelembe a maximális rendszermagasságot (6 m)!

Tétel
1
2
4
10
13
13a
13b
16
19
26b
26c
30
31
32
33b
42a
42b
42c
43
52
58
63

Megnevezés
Gázüzemű fali hőtermelő
A hőtermelő beépített keringtető szivattyúja
allSTOR plus VPS /3-5 rétegtöltésű puffertároló
Termosztatikus szelep
auroMATIC 620/3 időjáráskövető szolár rendszerszabályozó
Távvezérlő készülék (VR 90/3)
Keverő modul (VR 60/3)
Külső érzékelő
Hőmérséklet határoló termosztát VRC 9642
Frissvizes állomás VPM .. W/2
auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomás
Visszacsapó szelep
Beszabályozó szelep
Vétlen elzárás ellen biztosított szelep
Szennyfogó szűrő
Biztonsági szelep (fűtés)
Biztonsági szelep (HMV)
Membrános fűtési táglási tartály
Szaniter membrános tágulási tartály
Hidegvíz oldali biztonsági szerelvénycsoport
Egyedi helyiséghőmérséklet-szabályozó szelep
Töltő- és ürítő csap
VFK 135 VD síkkollektor
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Db
1
1
3
x 1)
1
2
1
1
1
2
4
x 1)
x 1)
2
3
1
1
2
1
1
x 1)
x 1)
x 1)

Rend. szám / Tudnivaló
Termékkatalógus szerint
Az 1-es tétel része
Termékkatalógus szerint
Idegen termék
0020092431
0020040080
306782
A 13-as tétel része
009642
Termékkatalógus szerint
0010013148
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
A 43-as tétel része
Idegen termék
Idegen termék
0020060434
Idegen termék
Idegen termék
A rendeléssel kapcsolatos
információ:
Vaillant Termékkatalógus

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

Tétel
HKa-P
HKb-P

Megnevezés
Fűtőköri szivattyú vagy
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport

Db
2

HKa
HKb

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

2

LP/UV1
Tároló-töltő váltószelep
SP1
Tároló hőmérséklet-érzékelő
SP2
T5
Kollektor hőmérséklet-érzékelő VR 11
T6
Tároló hőmérséklet-érzékelő VR 10
TD2
Hőmérséklet-érzékelő
UV5
Váltószelep
KV1
Kaszkád szelep
KV2
VFa
Hőmérséklet-érzékelő VR 10
VFb
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint
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2
2
4
1
1
4
1
1
2

Rend. szám / Tudnivaló
Idegen termék
Választható: a rendeléssel
és kiválasztással
kapcsolatos információ:
„Tartozékok” fejezet
Idegen termék
Keverőszeleppel ellátott
szivattyúcsoport esetén
nem kell
Idegen termék
A 13-as tétel része
306788
A 26c tétel része
A 13-as tétel része
009462
Termékkatalógus szerint
A 13b tétel része

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.6.2 Elektromos kapcsolási rajz
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.7 Rendszerséma 6

5.8.7.1 Rendszerséma

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

A rendszer leírása
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható:
–
–
–
–
–

geoTHERM fűtési hőszivattyú
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása a geoTHERM hőszivattyú időjáráskövető energiamérleg
szabályozójával történik
Használati melegvíz-készítés falra szerelt VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint sorba kötött, rétegtöltésű allSTOR plus VPS /3-5 puffertárolókból áll

Tervezési tudnivalók
– Kaszkád kialakítás magas fűtési és melegvíz-igény esetén
– Fűtési rendszer alacsony hőmérsékletű fűtési körökkel
– A szabályozott fűtési körök rendszerhőmérséklete és a felfűtési idők minden egyes körre
külön-külön beállíthatók
– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 60/3 kiegészítő modul segítségével további,
kevert fűtési körökkel bővíthető
– Vegye figyelembe a maximális rendszermagasságot (6 m)!

Tétel
3
4
10
13
13b
16
19
26b
26c
30
31
32
33b
42a
42b

Megnevezés
geoTHERM VWS fűtési hőszivattyú
allSTOR plus VPS /3-5 rétegtöltésű puffertároló
Termosztatikus szelep
Időjáráskövető energiamérleg szabályozó
Keverő modul (VR 60/3)
Külső érzékelő
Hőmérséklet határoló termosztát VRC 9642
Frissvizes állomás VPM .. W/2
auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomás
Visszacsapó szelep
Beszabályozó szelep
Vétlen elzárás ellen biztosított szelep
Szennyfogó szűrő
Biztonsági szelep (fűtés)
Biztonsági szelep (HMV)
Membrános fűtési táglási tartály

Db
1
2
x 1)
1
1
1
2
1
4
x 1)
x 1)
1
2
1
1
2

Rend. szám / Tudnivaló
Termékkatalógus szerint
Termékkatalógus szerint
Idegen termék
0020092431
306782
A 3-as tétel része
009642
Termékkatalógus szerint
0010013148
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
A 43-as tétel része
Idegen termék

42c
43
52
56
57
58
63

Szaniter membrános tágulási tartály
Hidegvíz oldali biztonsági szerelvénycsoport
Egyedi helyiséghőmérséklet-szabályozó szelep
Talajkör töltőállomás
Talajkör kiegyenlítő tartály
Töltő- és ürítő csap
VFK 135 VD síkkollektor

1
1
x 1)
1
1
x 1)
x 1)

Idegen termék
0020060434
Idegen termék

65

Felfogató tartály

1

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

A 3-as tétel része
Idegen termék
A rendeléssel kapcsolatos
információ:
Vaillant Termékkatalógus

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

Tétel
HKa-P
HK2-P

Megnevezés
Fűtőköri szivattyú vagy
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport

Db
2

HKa
HK2

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

2

LP/UV1
Tároló-töltő váltószelep
RF1
Visszatérő hőmérséklet-érzékelő
SP
Tároló hőmérséklet-érzékelő
T5
Kollektor hőmérséklet-érzékelő VR 11
T6
Tároló hőmérséklet-érzékelő VR 10
UV5
Váltószelep
VFa
Hőmérséklet-érzékelő VR 10
VF2
VF1
Előremenő hőmérséklet-érzékelő VR 10
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

1
1
1
4
1
4
2

Rend. szám / Tudnivaló
Idegen termék
Választható: a rendeléssel
és kiválasztással
kapcsolatos információ:
„Tartozékok” fejezet
Idegen termék
Keverőszeleppel ellátott
szivattyúcsoport esetén
nem kell
0020036743
A 13-as tétel része
A 13-as tétel része
306788
A 26c tétel része
009462
A 13b tétel része

1

A 13-as tétel része

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.7.2 Elektromos kapcsolási rajz

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.8 Rendszerséma 7

5.8.8.1 Rendszerséma

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

Figyelem!
Az előző oldalon található elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges öszszes elzáró- és biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező
munkáját sem. Minden esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat!
A rendszer leírása
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható:
–
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés falra szerelt VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint sorba kötött, rétegtöltésű allSTOR plus VPS /3-5 puffertárolókból áll

Tervezési tudnivalók
– Kaszkád kialakítás magas fűtési és melegvíz-igény esetén
– Fűtési rendszer alacsony hőmérsékletű fűtési körökkel
– A szabályozott fűtési körök rendszerhőmérséklete és a felfűtési idők minden egyes körre
külön-külön beállíthatók
– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 60/3 kiegészítő modul segítségével további,
kevert fűtési körökkel bővíthető
– Vegye figyelembe a maximális rendszermagasságot (6 m)!

Tétel
1
2
4
10
13
13a
13b
16
19
26b
26c
30
31
32
33b
42a
42b
42c
43
52
58
63

Megnevezés
Gázüzemű fali hőtermelő
A hőtermelő beépített keringtető szivattyúja
allSTOR plus VPS /3-5 rétegtöltésű puffertároló
Termosztatikus szelep
Időjáráskövető energiamérleg szabályozó
Távvezérlő készülék (VR 90/3)
Keverő modul (VR 60/3)
Külső érzékelő
Hőmérséklet határoló termosztát VRC 9642
Frissvizes állomás VPM .. W/2
auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomás
Visszacsapó szelep
Beszabályozó szelep
Vétlen elzárás ellen biztosított szelep
Szennyfogó szűrő
Biztonsági szelep (fűtés)
Biztonsági szelep (HMV)
Membrános fűtési táglási tartály
Szaniter membrános tágulási tartály
Hidegvíz oldali biztonsági szerelvénycsoport
Egyedi helyiséghőmérséklet-szabályozó szelep
Töltő- és ürítő csap
VFK 135 VD síkkollektor

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Db
1
1
2
x 1)
1
2
1
1
1
1
4
x 1)
x 1)
2
3
1
1
2
1
1
x 1)
x 1)
x 1)

Rend. szám / Tudnivaló
Termékkatalógus szerint
Az 1-es tétel része
Termékkatalógus szerint
Idegen termék
0020092431
0020040080
306782
A 13-as tétel része
009642
Termékkatalógus szerint
0010013148
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
A 43-as tétel része
Idegen termék
Idegen termék
0020060434
Idegen termék
Idegen termék
A rendeléssel kapcsolatos
információ:
Vaillant Termékkatalógus

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

Tétel
HKa-P
HKb-P

Megnevezés
Fűtőköri szivattyú vagy
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport

Db
2

HKa
HKb

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

2

LP/UV1
Tároló-töltő váltószelep
SP1
Tároló hőmérséklet-érzékelő
SP2
T5
Kollektor hőmérséklet-érzékelő VR 11
T6
Tároló hőmérséklet-érzékelő VR 10
TD2
Hőmérséklet-érzékelő
UV5
Váltószelep
VFa
Hőmérséklet-érzékelő VR 10
VFb
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint

Rend. szám / Tudnivaló
Idegen termék
Választható: a rendeléssel
és kiválasztással
kapcsolatos információ:
„Tartozékok” fejezet
Idegen termék
Keverőszeleppel ellátott
szivattyúcsoport esetén
nem kell

2
2

Idegen termék
A 13-as tétel része

4
1
1
4
2

306788
A 26c tétel része
A 13-as tétel része
009462
A 13b tétel része

5.8.8.2 Elektromos kapcsolási rajz

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.9 Rendszerséma 8

5.8.9.1 Rendszerséma

Figyelem!
Ez az elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges összes elzáró- és biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező munkáját sem. Minden
esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat!
© Vaillant Saunier Duval Kft.
99 / 119. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

A rendszer leírása
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható:
–
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés falra szerelt VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 30 D szolár állomásból, valamint sorba kötött, rétegtöltésű allSTOR plus VPS /3-5 puffertárolókból áll

Tervezési tudnivalók
– Fűtési rendszer alacsony hőmérsékletű fűtési körökkel
– A szabályozott fűtési körök rendszerhőmérséklete és a felfűtési idők minden egyes körre
külön-külön beállíthatók
– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 60/3 kiegészítő modul segítségével további,
kevert fűtési körökkel bővíthető
– Vegye figyelembe a maximális rendszermagasságot (6 m)!

Tétel
1
2
4
10
13
13a
13b
16
19
26b
26d
30
31
32
33b
42a
42b
42c
43
52
58
63

Megnevezés
Gázüzemű fali hőtermelő
A hőtermelő beépített keringtető szivattyúja
allSTOR plus VPS /3-5 rétegtöltésű puffertároló
Termosztatikus szelep
Időjáráskövető energiamérleg szabályozó
Távvezérlő készülék (VR 90/3)
Keverő modul (VR 60/3)
Külső érzékelő
Hőmérséklet határoló termosztát VRC 9642
Frissvizes állomás VPM .. W/2
auroFLOW plus VPM 30 D szolár állomás
Visszacsapó szelep
Beszabályozó szelep
Vétlen elzárás ellen biztosított szelep
Szennyfogó szűrő
Biztonsági szelep (fűtés)
Biztonsági szelep (HMV)
Membrános fűtési táglási tartály
Szaniter membrános tágulási tartály
Hidegvíz oldali biztonsági szerelvénycsoport
Egyedi helyiséghőmérséklet-szabályozó szelep
Töltő- és ürítő csap
VFK 135 VD síkkollektor

Db
1
1
3
x 1)
1
2
1
1
1
1
1
x 1)
x 1)
2
3
1
1
2
1
1
x 1)
x 1)
x 1)

HKa-P
HKb-P

Fűtőköri szivattyú vagy
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport

2

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Rend. szám / Tudnivaló
Termékkatalógus szerint
Az 1-es tétel része
Termékkatalógus szerint
Idegen termék
0020092431
0020040080
306782
A 13-as tétel része
009642
Termékkatalógus szerint
0010013158
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
A 43-as tétel része
Idegen termék
Idegen termék
0020060434
Idegen termék
Idegen termék
A rendeléssel kapcsolatos
információ:
Vaillant Termékkatalógus
Idegen termék
Választható: a rendeléssel
és kiválasztással
kapcsolatos információ:
„Tartozékok” fejezet

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

Tétel
HKa
HKb

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

LP/UV1
Tároló-töltő váltószelep
SP1
Tároló hőmérséklet-érzékelő
SP2
T5
Kollektor hőmérséklet-érzékelő VR 11
T6
Tároló hőmérséklet-érzékelő VR 10
TD2
Hőmérséklet-érzékelő
UV5
Váltószelep
VFa
Hőmérséklet-érzékelő VR 10
VFb
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Db
2

2
2

Rend. szám / Tudnivaló
Idegen termék
Keverőszeleppel ellátott
szivattyúcsoport esetén
nem kell
Idegen termék
A 13-as tétel része

1
1
1
1
2

306788
A 26c tétel része
A 13-as tétel része
009462
A 13b tétel része

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.9.2 Elektromos kapcsolási rajz

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.10 Rendszerséma 9

5.8.10.1 Rendszerséma

Figyelem!
Ez az elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges összes elzáró- és biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező munkáját sem.
Minden esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat!
A rendszer leírása
Ez a rendszerséma két fűtési körből álló rendszerek esetén alkalmazható:
–
–
–
–

Atmoszférikus vagy kondenzációs működésű fali hőtermelő
1 db direkt és 1 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető calorMATIC 470 szabályozóval történik
(a VR 61/2 modullal együtt)
Használati melegvíz-készítés auroSTOR VIH S bivalens melegvíz-tárolóval

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

–

A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint az auroSTOR VIH S
típusú használati melegvíz-tárolóból áll

Tervezési tudnivalók
– A szabályozott fűtési körök rendszerhőmérséklete és a felfűtési idők minden egyes körre
külön-külön beállíthatók
– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 61/2 bővítő modul segítségével egy kiegészítő
kevert fűtési körrel bővíthető
– Vegye figyelembe a maximális rendszermagasságot (6 m)!

Tétel
1
2
8
10
13
13a
13b
16
19
26c
30
31
32
33b
39
42a

Megnevezés
Gázüzemű fali hőtermelő
A hőtermelő beépített keringtető szivattyúja
allSTOR VIH S szolár melegvíz-tároló
Termosztatikus szelep
calorMATIC 470 (f) időjáráskövető szabályozó
Távvezérlő (VR 81/2)
Keverő modul (VR 61/2)
Külső érzékelő
Hőmérséklet határoló termosztát VRC 9642
auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomás
Visszacsapó szelep
Beszabályozó szelep
Vétlen elzárás ellen biztosított szelep
Szennyfogó szűrő
Termosztatikus szelep
Biztonsági szelep (fűtés)
Biztonsági szelep (szolár)
Biztonsági szelep (HMV)
Membrános fűtési táglási tartály
Szaniter membrános tágulási tartály
Hidegvíz oldali biztonsági szerelvénycsoport
Hidraulikus váltó
Egyedi helyiséghőmérséklet-szabályozó szelep
Töltő- és ürítő csap
VFK 135 VD síkkollektor

Db
1
1
1
x 1)
1
1
1
1
1
1
x 1)
x 1)
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
x 1)
x 1)
x 1)

HK1-P

Fűtőköri szivattyú vagy
keverőszelep nélküli szivattyúcsoport

1

HK2-P

Fűtőköri szivattyú vagy
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport

1

HK2

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

1

42b
42c
43
45
52
58
63

RF
Gyűjtő hőmérséklet-érzékelő
SP
Tároló hőmérséklet-érzékelő VR 10
T5
Kollektor hőmérséklet-érzékelő VR 11
T6
Tároló hőmérséklet-érzékelő VR 10
VF2
Hőmérséklet-érzékelő VR 10
ZP
Cirkulációs szivattyú
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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1
1
1
1
1
1

Rend. szám / Tudnivaló
Termékkatalógus szerint
Az 1-es tétel része
Termékkatalógus szerint
Idegen termék
0020092431
0020129324
0020129328
A 13-as tétel része
009642
0010013148
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
302040
Idegen termék
A 26c tétel része
A 43-as tétel része
Idegen termék
Idegen termék
305827
Termékkatalógus szerint
Idegen termék
Idegen termék
A rendeléssel kapcsolatos
információ:
Vaillant Termékkatalógus
Idegen termék
Választható: a rendeléssel
és kiválasztással
kapcsolatos információ:
„Tartozékok” fejezet
Idegen termék
Választható: a rendeléssel
és kiválasztással
kapcsolatos információ:
„Tartozékok” fejezet
Idegen termék
Keverőszeleppel ellátott
szivattyúcsoport esetén
nem kell
A 45-ös tétel tartozéka
306264
306788
A 26c tétel része
A 13b tétel része
Idegen termék

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.10.2 Elektromos kapcsolási rajz

© Vaillant Saunier Duval Kft.
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Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.11 Rendszerséma 10

5.8.11.1 Rendszerséma

Figyelem!
Ez az elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges összes elzáró- és biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező munkáját sem. Minden
esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat!
A rendszer leírása
Ez a rendszerséma 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszerek esetén alkalmazható:
–
–
–
–
–

renerVIT pellet-tüzelésű kazán
2 db szabályozott fűtőkör
A fűtési rendszer szabályozása az integrált pellet rendszerszabályozóval történik
Használati melegvíz-készítés VPM .. W/2 frissvizes állomással
A melegvíz-készítést a VFK 135 VD típusú szolár kollektorok támogatják, ahol a szolár
rendszer az auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomásból, valamint a rétegtöltésű
allSTOR exclusive VPS /3-7 puffertárolóból áll

Tervezési tudnivalók
– Fűtési rendszer alacsony hőmérsékletű fűtési körökkel
– A szabályozott fűtési körök rendszerhőmérséklete és a felfűtési idők minden egyes körre
külön-külön beállíthatók
– Vegye figyelembe a maximális rendszermagasságot (6 m)!
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Tétel
1
2
4
12
16
19
26b
26c
30
31
32
33b
34
42a
42b
42c
43
52
58
63

Megnevezés
renerVIT pellet-tüzelésű hőtermelő
A hőtermelő fűtési keringtető szivattyúja
allSTOR exclusive VPS /3-7 rétegtöltésű puffertároló
Pellet rendszerszabályozó
Külső érzékelő
Hőmérséklet határoló termosztát VRC 9642
Frissvizes állomás VPM .. W/2
auroFLOW plus VPM 15 D szolár állomás
Visszacsapó szelep
Beszabályozó szelep
Vétlen elzárás ellen biztosított szelep
Szennyfogó szűrő
Termosztatikus visszakeverő szelep
Biztonsági szelep (fűtés)
Biztonsági szelep (HMV)
Membrános fűtési táglási tartály
Szaniter membrános tágulási tartály
Hidegvíz oldali biztonsági szerelvénycsoport
Egyedi helyiséghőmérséklet-szabályozó szelep
Töltő- és ürítő csap
VFK 135 VD síkkollektor

Db
1
1
1
1
1
2
1
1
x 1)
x 1)
2
3
1
2
1
2
1
1
x 1)
x 1)
x 1)

HK1-P
HK2-P

Fűtőköri szivattyú vagy
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport

2

HK1
HK2

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

2

RF0
Visszatérő hőmérséklet-érzékelő
SP1
Tároló hőmérséklet-érzékelő
SPo
Puffertároló bővítő-modul a pellet rendszerszabályozó
SPm
kiegészítésére, 3 db érzékelővel együtt
SPu
T5
Kollektor hőmérséklet-érzékelő VR 11
T6
Tároló hőmérséklet-érzékelő VR 10
UV5
Váltószelep
VF1
Hőmérséklet-érzékelő VR 10
VF2
A további fűtőkör bővítő modulja
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint
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1
1
1

Rend. szám / Tudnivaló
Termékkatalógus szerint
Az 1-es tétel része
Termékkatalógus szerint
Az 1-es tétel része
Az 1-es tétel része
009642
Termékkatalógus szerint
0010013148
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Idegen termék
Termékkatalógus szerint
Idegen termék
A 43-as tétel része
Idegen termék
Idegen termék
0020060434
Idegen termék
Idegen termék
A rendeléssel kapcsolatos
információ:
Vaillant Termékkatalógus
Idegen termék
Választható: a rendeléssel
és kiválasztással
kapcsolatos információ:
„Tartozékok” fejezet
Idegen termék
Keverőszeleppel ellátott
szivattyúcsoport esetén
nem kell
Az 1-es tétel része
Az 1-es tétel része
0010004299

1
1
1
1
1

306788
A 26c tétel része
009462
Az 1-es tétel része
0010004296

Vaillant auroFLOW plus tervezési segédlet
2. kiadás

5.8.11.2 Elektromos kapcsolási rajz
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5.9 A telepítés helye
5.9.1 Minimális távolságok / szerelési helyszükséglet

25. ábra: Javasolt minimális távolságok és szerelési helyszükségletek

Jelmagyarázat:
A 150 mm (350 mm jobb)
B 150 mm

C
D

200 mm
450 mm

A termék felett, illetve alatt legalább 150 mm távolságot kell tartani.
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a karbantartási munkálatokat, 350 mm-es távolságot javaslunk.
A készülék alkotóelemeit nem kell az éghető anyagoktól biztonsági védőtávolságra elhelyezni,
mert még a készülék legnagyobb névleges teljesítménye mellett sem lép fel a maximálisan
megengedett 85ºC fokos hőmérséklet.

5.10 A hőelosztás és a fűtőkörök csatlakoztatásának tervezése
A fűtési körök hőtermelőhöz történő csatlakoztatásához a következő oldalakon bemutatott, külön
rendelhető szivattyús állomások állnak rendelkezésre.
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Előszerelt szivattyús egység energiatakarékos szivattyúval direkt fűtési körre, rendelési
szám: 0020153852

a
b
c
d

Energiatakarékos szivattyú
Az előremenő ág hőmérője
A visszatérő ág hőmérője
Visszacsapó szeleppel ellátott
golyós elzárócsap (piros)
e Golyós elzárócsap visszacsapó szelep
nélkül (kék)
f Hőszigetelő elem

Nyomásveszteség (mbar)

26. ábra: A szivattyús egység alkotóelemei

Térfogatáram (liter/óra)
27. ábra: A teljes nyomásveszteség
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28. ábra: Szivattyú diagramok a beállított üzemállapot függvényében
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Előszerelt szivattyús egység energiatakarékos szivattyúval kevert fűtési körre, rendelési
szám: 0020153853, 0020153854, 0020153855

a
b
c
d

Energiatakarékos szivattyú
Az előremenő ág hőmérője
A visszatérő ág hőmérője
Visszacsapó szeleppel ellátott
golyós elzárócsap (piros)
e Golyós elzárócsap visszacsapó szelep
nélkül (kék)
f Hőszigetelő elem
h Motoros keverőszelep

0020153853
0020153854
0020153855

Keverőszelep
Rp 1
Rp 3/4
Rp 1/2

kvs
8,0
6,3
2,5

29. ábra: A szivattyús egység alkotóelemei

30. ábra: A teljes nyomásveszteség
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6. Tartozékok
Az alábbi táblázatban felsorolt tételek külön rendelhető tartozékként választhatók a kollektormező telepítéséhez. Egyéb rendszerelemek a Vaillant Termékkatalógus fejezeteiben találhatók.
Tartozék

Megnevezés
P típusú tetőhorog készlet (4 db)
auroTHERM síkkollektorhoz alkalmazható tetőhorog
készlet (4 db) ferde tetőre szereléshez. Csak egymás
mellé telepített kollektorok esetén alkalmazható. Ez a
tetőhorog készlet elsősorban hullámos tetőcserép fedéshez használható, a kollektormező telepítéséhez
azonban feltétlenül szükség van sínkészletre is.
P típusú tetőhorog készlet (2 db)
auroTHERM síkkollektorhoz alkalmazható tetőhorog
készlet (2 db) ferde tetőre szereléshez. Csak egymás
fölé telepített kollektorok esetén alkalmazható. Ez a
tetőhorog készlet elsősorban hullámos tetőcserép fedéshez használható, a kollektormező telepítéséhez
azonban feltétlenül szükség van sínkészletre is.
S1 típusú tetőhorog készlet (4 db)
auroTHERM síkkollektorhoz alkalmazható tetőhorog
készlet (4 db) ferde tetőre szereléshez. Ez a szett csak
egy kollektorhoz szükséges, egymás mellé telepített
kollektorok esetén. Az S1 típusú tetőhorog készlet elsősorban standard tetőcserép fedéshez használható, a
kollektormező telepítéséhez azonban feltétlenül szükség
van sínkészletre is.

Rendelési szám
0020055174

S1 típusú tetőhorog készlet (2 db)
auroTHERM síkkollektorhoz alkalmazható tetőhorog
készlet (2 db) ferde tetőre szereléshez. Ez a szett két
kollektorhoz elegendő, egymás fölé telepített kollektorok esetén. Az S1 típusú tetőhorog készlet elsősorban
standard tetőcserép fedéshez használható, a kollektormező telepítéséhez azonban feltétlenül szükség van
sínkészletre is.
S2 típusú tetőhorog készlet (4 db)
auroTHERM síkkollektorhoz alkalmazható tetőhorog
készlet (4 db) ferde tetőre szereléshez. Ez a szett csak
egy kollektorhoz szükséges, egymás mellé telepített
kollektorok esetén. Az S2 típusú tetőhorog készlet elsősorban hagyományos, húzott tetőcserép fedéshez
használható, a kollektormező telepítéséhez azonban
feltétlenül szükség van sínkészletre is.
S2 típusú tetőhorog készlet (2 db)
auroTHERM síkkollektorhoz alkalmazható tetőhorog
készlet (2 db) ferde tetőre szereléshez. Ez a szett két
kollektorhoz elegendő, egymás fölé telepített kollektorok esetén. Az S2 típusú tetőhorog készlet elsősorban
hagyományos, húzott tetőcserép fedéshez használható,
a kollektormező telepítéséhez azonban feltétlenül szükség van sínkészletre is.
Tőcsavaros tetőhorog készlet (4 db)
auroTHERM síkkollektorhoz alkalmazható tőcsavaros
tetőhorog készlet (4 db) ferde tetőre szereléshez.
Ez a szett egy kollektorhoz szükséges, egymás mellé
telepített kollektorok esetén. Univerzálisan alkalmazható 4 db tőcsavar rögzítő anyával és tartóval ellátott horog felsőrésszel. A kollektormező telepítéséhez feltétlenül szükség van sínkészletre is.

0020059895
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0020059896

0020055184

0020080144

0020080146

0020059897
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Tartozék

Megnevezés
Tőcsavaros tetőhorog készlet (2 db)
auroTHERM síkkollektorhoz alkalmazható tőcsavaros
tetőhorog készlet (2 db) ferde tetőre szereléshez.
Ez a szett két kollektorhoz elegendő, egymás felett
telepített kollektorok esetén. Univerzálisan alkalmazható 2 db tőcsavar rögzítő anyával és tartóval ellátott horog felsőrésszel. A kollektormező telepítéséhez feltétlenül szükség van sínkészletre is.
Tetőhorog készlet (P-típus) kiemelő kerethez
auroTHERM kollektor kiemelő kerettel történő telepítése
során alkalmazható P-típusú tetőhorog készlet. A szett
segítségével 1 db kiemelő keret hullámos tetőcserép
esetén ad biztos rögzítést a szarufa és a keret között,
amelynek tartalma: 2 db tetőhorog; 6 db csavar és
a sínösszekötő kapcsok.
Tudnivaló:
Alkalmazásához sínkészlet (rend. szám:0020092558)
szükséges. Az első kollektorhoz 2, minden más további
kollektorhoz pedig 1 db tetőhorog készlet kell.
Tőcsavaros tetőhorog készlet kiemelő kerethez
auroTHERM kollektor kiemelő kerettel történő telepítése
során alkalmazható tőcsavaros tetőhorog készlet.
A szett segítségével 1 db kiemelő keret bármilyen tetőfedés esetén biztos rögzítést ad a szarufa és a keret
között, amelynek tartalma: 2 db, univerzálisan használható tőcsavar és a sínösszekötő kapcsok.
Tudnivaló:
Alkalmazásához sínkészlet (rend. szám: 0020092558)
szükséges. Az első kollektorhoz 2, minden más további
kollektorhoz pedig 1 db tetőhorog készlet kell.
Sínkészlet VFK VD kollektorhoz
auroTHERM VFK VD típusú síkkollektor tetőre szereléséhez használható, feketére eloxált alumínium sínpár
Alapmodul tetősíkba építéshez (2 x VFK VD)
Két darab, egymás mellé helyezett függőleges
kialakítású auroTHERM VFK VD kollektor tetősíkba
építéséhez használható alapkészlet, fedőlemezekkel
együtt.

Rendelési szám
0020087854

0020094870

0020094872

0020059899

0020055196

Figyelem!
Ez a készlet nem tartalmazza a hidraulikus bekötés
elemeit.
Bővítőmodul tetősíkba építéshez (VFK VD)
Több, egymás mellé helyezett függőleges kialakítású
auroTHERM VFK VD kollektor tetősíkba építéséhez
használható bővítőkészlet, fedőlemezekkel együtt,
amelyet a 3. kollektortól kezdve kell alkalmazni.
Figyelem!
Ez a készlet nem tartalmazza a hidraulikus bekötés elemeit.
Háromszög állvány VFK VD kollektorhoz
auroTHERM VFK VD függőleges síkkollektor lapostetőn
történő telepítéséhez használható háromszög állvány
szabadon beállítható hajlásszöggel (30, 45 és 60˚).
Alumínium keret előszerelt tartóval és sínösszekötővel.
Tudnivaló:
Sorba kötött kollektorok esetén az első kollektorhoz 2,
minden további elemhez pedig 1 db háromszög keret
szükséges. A rögzítő csavarzat nem tartozik bele a keret szállítási terjedelmébe.
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Tartozék

Megnevezés
Sínkészlet lapostetős/szabadtéri telepítéshez
auroTHERM VFK VD típusú függőleges síkkollektor
lapostetős/szabadtéri telepítéséhez használható
alumínium sínpár.
Kiemelő keret VFK VD kollektorhoz
Csekély hajlásszögű (10–30˚) tető esetén alkalmazható
kiemelő keret (1 db) auroTHERM VFK VD típusú
síkkollektorhoz. A keret 20 vagy 30˚ fokos szögben állítható a 10–30˚-os hajlásszöggel rendelkező tetőfedéseknél.
Tudnivaló:
Alkalmazásához sínkészlet (rend. szám: 0020092558)
szükséges. Az első kollektorhoz 2, minden más további
síkkollektorhoz pedig 1 db kiemelő keret kell.
Homlokzati kiemelő keret VFK VD kollektorhoz
auroTHERM VFK VD típusú síkkollektorok esetén alkalmazható homlokzati alumínium kiemelő keret, szabadon beállítható 15˚, 30˚ és 45˚-os hajlásszöggel, sínösszekötővel, de rögzítő csavarok nélkül.
Tudnivaló:
Alkalmazásához sínkészlet (rend. szám: 0020092558)
szükséges. Az első kollektorhoz 2, minden más további
síkkollektorhoz pedig 1 db kiemelő keret kell.
Optikai takaróléc VFK VD kollektorhoz
auroTHERM VFK VD típusú síkkollektorok homlokzati
telepítése esetén alkalmazható optikai takaróléc (1 db)
a kollektorok közötti rés lefedésére.
Homlokzati rögzítő VFK VD kollektorhoz
auroTHERM VFK VD típusú síkkollektorok homlokzattal
párhuzamos telepítése esetén alkalmazható
rögzítőelem (2 db), rögzítő csavarok nélkül.
Tudnivaló:
Minden egyes kollektorhoz 1 db homlokzati rögzítő
készlet szükséges. A kollektorok közötti rések lezárására optikai takarólécet (rendelési szám: 0020092563)
javaslunk.
Termosztatikus keverőszelep (HMV)
Szolár használati melegvíz-tárolókhoz forrázás elleni
védelemként, 60˚C fok felett alkalmazható termosztatikus keverőszelep. Beállítási tartomány: 30 és 70˚C fok
között komplett kialakítással, roppantó gyűrűs
csavarzattal (22 mm).
Tudnivaló:
Maximum 5 lakóegység és 3 db zuhanyzó egyidejű
ellátására használható.
Refraktométer
Refraktométer Vaillant szolárrendszerek hőhordozó
folyadékának gyors és pontos ellenőrzéséhez.

Rendelési szám
0020092558

Kollektor szállító segédeszköz
auroTHERM síkkollektorok könnyebb mozgatásához
alkalmazható szállítási segédeszköz (2 db).

0020039688
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0020092552

0020092563
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Függelék
A fűtéstechnikában alkalmazott csőméretek

Ivóvíz és fűtés
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
DN
6
8
10
15
20
25
32
40

B
Réz*
8x1
10 x 1
12 x 1
18 x 1
22 x 1
18 x 1,5
35 x 1,5
42 x 1,5

* Réz (a cső külső átmérője és a falvastagság – mm-ben)
Ivóvíz és fűtés
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
DN
6
8
10
15
20
25
32
40

B
coll
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

DN – Ivóvíz és fűtés
Névleges átmérő
Hozzávetőleges belső csőátmérő (mm-ben)
Például: DN 15
PE (kemény): Dbelső = 16 mm
Réz: Dbelső = 16 mm
PE (puha): Dbelső = 16,6 mm
Menetes cső: Dbelső = 14,8 mm
Szennyvíz
1

A
DN

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

30
40
50
56
60
70
80
90
100
125

B
Legkisebb belső csőátmérő (mm-ben)
26
34
44
49
56
68
75
79
96
113

DN - Szennyvíz
A névleges átmérő a hozzávetőleges külső csőtátmérő (mm-ben)
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Jegyzeteim:
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A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a tervezési segédletben közölt információkban, termékképekben és a
műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges.
A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a tervezési segédletben
szereplő termékek bármely részletét és színét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a
tervezési segédletben közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben sem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedő partnereinknél vagy képviseletünknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt.
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