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Voorwoord

Geachte relatie,

In dit technisch bulletin informeren we u over technische  
oplossingen die Vaillant de installatiebranche biedt.  

We geven advies met betrekking tot het demonteren van de 
bovendeksel van de aluminium wisselaar, het belang van goed 
onderhoud aan de warmtepompboiler, een  product wijziging, 
een nieuwe accessoire om de VR 921 verder van het toestel 
te monteren en het toepassen van de juiste kabel bij eBUS 
aansluiting.

Wellicht goed om te weten dat Vaillant sinds januari 2021 is 
geaccrediteerd om Vakmanschap CO examens af te mogen 
nemen. Naast een gasketel training is het ook mogelijk om het 
Vakmanschap CO examen service onderhoud 2 en 3/4 in kleine 
groepjes van maximaal zes personen te doen. Mocht u hier 
vragen over hebben dan kunt u deze richten naar:  
aanmeldingen.co@vaillant-group.com.

Verder wensen wij u veel leesplezier met het lezen van dit 
technisch bulletin. 
 
Gunduz Yilmaz
Manager Service Buiten

mailto:aanmeldingen.co%40vaillant-group.com?subject=
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Afgebeelde aluminium warmtewisselaar wordt sinds 
2015 toegepast in onze AWB ThermoMaster C-XV en 
sinds 2019 in de Vaillant ecoFIT pro.

Tijdens het uitvoeren van onderhoud en bij het losnemen 
van de bovendeksel zijn we in de loop der jaren te weten 
gekomen dat het wel eens voor kan komen dat met name 
het rechter boutje aan de voorzijde moeilijk los te nemen 
is, bij niet volledig afgekoelde wisselaars. Bij het uitvoeren 
van krachten van meer dan 7 Nm bestaat de kans dat de 
bout afbreekt met alle nare gevolgen van dien.

Advies
Ons advies is om in dit geval de wisselaar eerst af te 
laten koelen waarna - hebben wij uit ervaring geleerd 
- nagenoeg in alle gevallen het boutje er wel normaal 
uitgedraaid kan worden. Sporadisch wordt ook kruipolie 
of iets soortgelijks gebruikt om dit nog soepeler te laten 
verlopen.
 

Belangrijk: na het onderhoud en het wegnemen van de 
deksel tijdens inspectie, dient er tussen de deksel en de 
warmtewisselaar een nieuwe pakkingset te worden  
gemonteerd. Om de borgfunctie van de bouten en moeren 
zeker te stellen en eventueel vastzitten van de bouten 
in het materiaal van de wisselaar te voorkomen, is het 
noodzakelijk om de bijgeleverde bouten en moeren te  
gebruiken ter vervanging van de oude. 

Het demonteren van de bovendeksel  
van de wisselaar

Technische informatie

Onderhoud aroSTOR warmtepompboiler,  
verwijder kalkaanslaag
Voor een goede werking gedurende de levensduur is het voor veel  
apparaten van belang dat er onderhoud wordt gepleegd. Dit is ook het 
geval voor de aroSTOR warmtepompboiler. Een van de aandachtspunten 
bij het onderhoud is de controle op kalkaanslag in de warmwaterboiler 
en op het verwarmingselement. 

Het verwarmingselement zorgt wekelijks voor het opwarmen van de 
warmwaterboiler op een hogere temperatuur om Legionellavorming te 
voorkomen. Het is mogelijk dat daardoor kalkaanslag ontstaat op dit 
verwarmingselement, mede afhankelijk van de hardheid van het water 
(hoeveelheid calcium en magnesium vaak uitgedrukt als °dH). 

Deze kalkaanslag dient te worden verwijderd tijdens het onderhoud 
om de goede werking en levensduur van het verwarmingselement te 
waarborgen. 

Voorbeeld van kalkaanslag op en rond het verwarmingselement >
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In veel Vaillant toestellen is een drukoverstort ingebouwd. Zowel 
de hefboom, het scharnier en het deksel zijn uitgevoerd in rood 
kunststof. Door een tekort aan dit rood kunststof is besloten om het 
zwaarste rode deel, het deksel, uit te gaan voeren in de kleur zwart. 
Het scharnier en de hefboom blijven rood.

We hebben een nieuwe accessoire in het assortiment: 0020284732 - Verlengkabel 2,5 m 
voor VR921 montage onder ketel (0020260965). Prijs: euro 51,10 excl. BTW* 

In het productportfolio van de Vaillant thermostaten zijn enkele producten uitgefaseerd.  
De reden is dat wij keuzes moeten maken in het portfolio in verband met de beschikbaarheid 
van microprocessoren en alternatieve producten.

Hieronder treft u een overzicht met vermelding van een alternatief product.

Wijziging drukoverstort

Nieuwe accessoire:  
Verlengkabel 2,5 m voor VR921

Vaillant thermostaten uitgefaseerd

Technische informatie

Het kan namelijk dat het wifi-ontvangst 
onder de ketel waar de VR921 bij de  
nieuwe ketels wordt geklikt onvoldoende 

is. Met behulp van deze kabel kan de VR921 beter gepositioneerd 
worden. De kabellengte is 2,5 m.

* Prijs per 01-10-2022, prijswijzigingen voorbehouden

Thermostaat uitgefaseerd artikelnummer Thermostaat alternatief artikelnummer

 calorMATIC VRC350f  0020116903 sensoHOME VRT380f  002060953

 calorMATIC VRC450  0020116901 sensoCOMFORT VRC720  002060913

 calorMATIC VRC450f  0020116902 sensoCOMFORT VRC720f  002060929
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In de praktijk ontstaan lastige kwesties of problemen met de eBUS  
bekabeling. Deze handreiking is bedoeld om verduidelijk te geven 
omtrent de eisen voor de netwerkopbouw van alle eBUS toestellen  
en de omgevinsgomstandigheden. Hieronder worden enkele  
aandachtspunten beschreven.

eBUS leiding aansluiten 
Waar moet u op letten wanneer u een netwerkopbouw van eBUS toestellen maakt:

• Gebruik altijd een 2 polige eBUS leiding met een aderdoor snede van minimaal 0,75 mm² 
en maximaal 1,5 mm².

• Bij het aansluiten op de eBUS toestellen verkorten we de elektrische 
leiding. Houd hierbij altijd maximaal 30mm speling.

• Houd rekening met de polariteit. De eBUS aansluitingen zijn wel degelijk polariteit gevoelig 
en zijn dan ook voorzien van een +/- teken. Alle eBUS aansluitingen die anders gekleurd 
zijn (groen of zwart) maakt de polariteit niet uit. Het advies is wel de plus op de plus en de 
min op de min te plaatsen om rekening te houden met de polariteit.

• Het doorlussen in een eBUS netwerkopbouw gaat als volgt: zorg dat de plus op de plus en 
de min op de min zit. Verbind de eBUS niet van toestel naar toestel, maar van eBUS naar 
eBUS.

• Het doorverbinden van de eBUS bekabeling kan het beste met bijvoorbeeld  
verbindingsklemmen met hendels. Houd hierbij altijd maximaal 30mm speling. Op  
de achterzijde van de meeste verbindingsklemmen is een uitsparing gemaakt, dit  
is de lengte waar de kabels dient gestript te worden.

• De VR38 toepassen indien nodig. De VR38 adapter wordt gebruikt wanneer er meerdere 
verwarmingselementen worden aangesloten die geen eBUS signaal geven, waardoor het 
eBUS signaal wordt verzwakt. Denk aan cascade installaties met de VR70, meerdere  
thermostaten of de communicatiemodule VR 920/921. 

Toepassing eBUS bekabeling
Technische informatie

De VR 38 adapter
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Welke kabeltypes mogen worden gebruikt? 
Er moeten standaard (flexibele/stijve) kabels worden gebruikt, zoals NYM of H05VV met een 
aderdikte van minimaal 0,75 mm² en maximaal 1,5 mm². 

Toepassing NYM kabel

• Verkrijgbaar als NYM-J (met aardinggeleider) of NYM-O (zonder aardinggeleider). Zoals vele 
kabels voor vaste bedrading, heeft deze kabel een massieve koperen geleider van klasse 1 of 
klasse 2 met strengen.

• Verkrijgbaar in enkel en meerpolige versies en configuraties tot 12 geleiders. Het wordt vaak 
gespecificeerd in bouw- en constructieprojecten in heel Europa. Tevens wordt het gebruikt 
in huishoudelijke, commerciële en industriële toepassingen of voor installatie in beton.

• Uitgerust met PVC omhulsel en isolatie, heeft deze kabel een voltage van 300/500V. De 
PVC isolatie legt een maximale bedrijfstemperatuur van de geleider op van +70 °C, maar 
maakt het mogelijk de kabel te installeren bij temperaturen tot -35 °C.

• De NYM kabel is niet geschikt voor installatie in direct zonlicht zonder extra  
UV bescherming. NYM kabel kan in kabelgoten, kanalen of muren gelegd worden 
in overeenstemming met de relevante bouwvoorschriften.

Toepassing H05VV kabel 

• De H05VV kabel is een flexibele kabel en geschikt voor middelgrote mechanische spanningen. 
Deze kabel is uitermate geschikt voor te buigen en verdraaien.

• Speciaal geschikt voor toepassing in huishouden, keukens en kantoren in droge 
en vochtige ruimtes. Voorwaarden voor het aansluiten is dat de kabel wordt 
aangepast aan de specificaties van het apparaat.

• Geschikt voor hete apparaten, mits de kabel niet direct contact heeft met hete 
delen van het apparaat en/of wordt blootgesteld aan hittestraling.

Welke kabels mogen niet worden toegepast?

Gebruik geen getwiste, afgeschermde of gedraaide kabels zoals netwerkkabels 
van computersof telefoondraad. Deze zijn niet geschikt voor het gebruik van 
een eBUS netwerkopbouw enkunnen storingen veroorzaken.

Hoe lang mag een eBUS kabel zijn?

Bij het bepalen van de lengte van de eBUS kabels is de som van alle secties niet doorslaggevend. 
Het kritieke pad wordt bepaald door de afstand tussen de 2 eBUS toestellen die het verst van 
elkaar verwijderd zijn (deze afstand mag maximaal 125 meter zijn).

Lengte ( L1 = A -> B) = 10M

Lengte ( L2 = B -> C) = 5M

Lengte ( L3 = B -> D) = 7M

Het langste stuk van A tot D is dus 17 m

(vervolg) Toepassing eBUS bekabeling
Technische informatie

NYM kabel

H05VV kabel

< Getwiste, afgeschermde of gedraaide kabels van computers of telefoondraad niet toepassen!

De maximale kabellengte tussen de twee verste BUS-apparaten moet 
niet groter zijn dan 125 meter.
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Bent u al voorbereid? Wanneer u 
vanaf 1 januari 2023 een cv-ketel 
plaatst of er onderhoud aan verleent, 
bent u door de wet verplicht in het bezit 
te zijn van een Vakmanschap CO certificaat.  
 
U kunt deze behalen bij Vaillant te Amsterdam. Boek 
vandaag alvast uw examen op vakmanschapco.nl

Voordat u bij ons deel kunt nemen aan het praktijkexamen, dient u het theorie examen positief afgerond te hebben. 
Vaillant biedt de praktijkexamens aan voor het profiel Service en Onderhoud, niveau 2 en 3 / 4. Kijk voor meer 
informatie op vaillant.nl/professioneel/trainingen/vakmanschap-co.

Vanuit overheid 
verplicht  

certificaat per  
01-01-2023

Vakmanschap CO 
certificaat

Academy

Aan welke omliggende factoren moet u rekening houden met de eBUS? 

• eBUS leidingen mogen niet parallel aan netleidingen worden gelegd, bijvoorbeeld in lege 
buizen. Als dit niet mogelijk is, dan moet de afstand zo groot mogelijk worden gehouden.

• eBUS kabels mogen niet in de buurt van sterke elektrische verbruikers gelegd worden.

• Het is mogelijk de eBUS kabels door te verbinden (2 kabels per aansluitschroef), maar een 
stevige verbinding is vereist.

• Het geen display hebben op de regelingen in een nieuw systeem komt vaak door de eBUS 
kabels. Dit gebeurd met name door foutieve aansluitingen of boven genoemde factoren. 
Recent bij de sensoCOMFORT VRC720 geeft dit problemen met de VWZAI module, VR70 of 
de VRC720 regeling zelf.

(vervolg) Toepassing eBUS bekabeling
Technische informatie

http://www.vakmanschapco.nl
http://www.vaillant.nl/professioneel/trainingen/vakmanschap-co
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Het Technisch Bulletin is een periodieke uitgave van Vaillant. Hiermee informeren we 
installateurs over ontwikkelingen rondom onze producten, technische aspecten van de 
toestellen en adviseren we over installatie, onderhoud en reparatie.

Colofon

Vaillant
Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam

Tel: 020 565 9200 
Email: info@vaillant.nl
www.vaillant.nl

UItgave augustus 2022 - Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Typ- en drukfouten voorbehouden.
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