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Aanwijzingen bij de documentatie 1

1

Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de
volledige documentatie.

1.4

Geldigheid van de handleiding

Deze montagehandleiding geldt uitsluitend voor vlakkeplaatcollectoren met de volgende artikelnummers:
Collectortype

1.1

Artikelnummer

Aanvullend geldende documenten
auroTHERM

Raadpleeg bij het monteren van vlakkeplaatcollectoren
alle installatiehandleidingen van constructiedelen en
componenten van het zonnesysteem, evenals de materiaalstaten van de inbouwsets. Deze installatiehandleidingen worden meegeleverd met de betreffende constructiedelen van het systeem en aanvullende componenten.
Voor schade, ontstaan door het niet opvolgen van
deze handleidingen, kan Vaillant niet aansprakelijk
worden gesteld.

1.2

0010004457, 0010008899

VFK 145 V

0010004455, 0010008898

auroTHERM plus
VFK 150 H

0010006285, 0010008902

VFK 150 V

0010006283, 0010008901

Tabel 1.1 Collectortypen en artikelnummers

> Het artikelnummer van de vlakkeplaatcollector vindt
u op het typeplaatje, dat is aangebracht op de bovenkant van de collector.

Bewaren van de documenten

U moet deze montagehandleiding en alle aanvullend geldende documenten en eventueel benodigde hulpmiddelen overhandigen aan de gebruiker van de installatie. Hij
bewaart deze, zodat de handleidingen en hulpmiddelen
zo nodig beschikbaar zijn.

1.3

VFK 145 H

Toegepaste pictogrammen

Raadpleeg bij het monteren van de collectoren de veiligheidsaanwijzingen in deze montagehandleiding.

a

Gevarenpictogram:
– Direct levensgevaar
– Gevaar voor ernstig persoonlijk letsel
– Gevaar voor licht letsel

e
b
i

Gevarenpictogram:
– Levensgevaar door elektrische
schokken

>

Gevarenpictogram:
– Kans op materiële schade
– Kans op milieuschade
Pictogram voor een nuttige tip en informatie

Pictogram voor een uit te voeren handeling
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Vlakkeplaatcollectoren van Vaillant zijn verkrijgbaar in
diverse uitvoeringen: een uitvoering voor horizontale
ligging van de collector (VFK H), en een uitvoering voor
verticale ligging van de collector (VFK V).
De handleiding is van toepassing op het monteren van
enkele rijen vlakkeplaatcollectoren van Vaillant in een
hellend dakvlak. Daarbij wordt een collectorveld in het
dak ingebouwd.
De collectoren worden boven en naast elkaar geplaatst:
– 2 tot 12 collectoren naast elkaar
– 2 of meer collectoren boven elkaar
(afhankelijk van de hoogte van het dak)
Bij het type VFK H is het bovendien mogelijk uitsluitend
twee collectoren boven elkaar te plaatsen.
De in deze handleiding beschreven montagestappen
en aanwijzingen gelden in het algemeen voor beide
collectorliggingen en voor alle veldrangschikkingen.
Als in bepaalde situaties de montagestappen van elkaar
afwijken, dan wordt hier expliciet op gewezen:

w Uitsluitend bij horizontale collectorligging
s Uitsluitend bij verticale collectorligging
Uitsluitend bij twee stuks VFK H boven elkaar
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2 Veiligheid

2

Veiligheid

2.1

2.2

Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

> Neem bij het monteren van vlakkeplaatcollectoren
goede nota van de algemene veiligheidsaanwijzingen
en waarschuwingen, welke bij elke handeling worden
gegeven.
2.1.1

Klassering van de waarschuwingen

De waarschuwingen zijn als volgt, door middel van waarschuwende tekens en signaalwoorden, aflopend geordend naar de ernst van het mogelijke gevaar.
Waarschuwing Signaalwoord

a
e
a
b

Toelichting

Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar
voor ernstig letsel

Gevaar!

Levensgevaar door
elektrische schokken

Waarschuwing!

Let op!

Gevaar voor licht
letsel

Kans op materiële
schade of milieuschade

Tabel 2.1 Betekenis van waarschuwingen en signaalwoorden

2.1.2

De 'auroTherm'-vlakkeplaatcollectoren van Vaillant zijn
geconstrueerd naar de laatste stand der techniek en de
erkende veiligheidstechnische voorschriften.
Toch kunnen er bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik
gevaren voor lijf en leven van de gebruiker of derden
resp. beschadigingen aan het toestel en andere voorwerpen ontstaan.
Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door mensen
(waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke vermogens of zonder ervaring en/of zonder kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor
hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van hem
instructies kregen hoe het toestel moet worden
gebruikt.
Kinderen mogen zich uitsluitend onder toezicht in de
buurt van het toestel ophouden om te voorkomen dat zij
met het toestel spelen.
De 'auroTherm'-vlakkeplaatcollectoren van Vaillant zijn
bedoeld voor het ondersteunen van de verwarming en
voor het bereiden van warm tapwater met behulp van
zonne-energie.
Vlakkeplaatcollectoren mogen uitsluitend worden
gebruikt met kant-en-klaar gemengd zonnecollectorvloeistof van Vaillant. Het direct laten doorstromen van
vlakkeplaatcollectoren met verwarmingswater of tapwater is niet toegestaan.
Elk ander of verdergaand gebruik geldt als niet-beoogd.
Voor de hieruit voortkomende schade kunt u de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk stellen. Uitsluitend
de gebruiker is hiervoor verantwoordelijk.
Tot het beoogde gebruik behoort eveneens het raadplegen en opvolgen van de montagehandleiding en alle
andere aanvullend toepasselijke documenten, evenals
het naleven van de inspectie- en onderhoudsvoorschriften.

Structuur van de waarschuwingen
2.3

Waarschuwingen herkent u aan een haarlijn boven en
onder. Deze zijn volgens het volgende basisprincipe
gestructureerd:

a

4

Beoogd gebruik

Signaalwoord!
Soort en bron van het gevaar!
Toelichting op soort en bron van het gevaar.
> Maatregelen om het gevaar af te wenden.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

> Neem tijdens het monteren goede nota van de volgende aanwijzingen.
Vermijd levensgevaar door omlaagvallende en
neervallende onderdelen
> Neem voor het werken op grote hoogten goede nota
van de geldende nationale voorschriften.
> Beveilig uzelf tegen vallen met behulp van de Vaillant-veiligheidsgordel (artikelnr. 302066).
> Zet het terrein in de valzone onder de werkplek voldoende ruim af, opdat omstanders geen letsel kunnen
oplopen door vallende voorwerpen.
> Markeer de werkplek conform de geldende nationale
voorschriften, bijvoorbeeld door waarschuwingen te
plaatsen.
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Veiligheid 2

Voorkom de kans op verbranden en verschroeien
Vlakkeplaatcollectoren bereiken door zonne-instraling in
hun inwendige temperaturen tot 200 °C.
> Verwijder de, in de fabriek aangebrachte, zonbeschermende folie pas na het inbedrijfnemen van het zonnesysteem.
> Vermijd het uitvoeren van monteer- en onderhoudswerkzaamheden bij felle zon.
> Dek vlakkeplaatcollectoren af voordat u aanvangt
met de werkzaamheden.
> Werk bij voorkeur in de morgenuren.
Voorkom schade door ondeskundig monteerwerk
Het monteren van vlakkeplaatcollectoren conform deze
montagehandleiding vereist vakkennis waarover uitsluitend een vakman met een voltooide beroepsopleiding
beschikt.
> Monteer uitsluitend zelf als u over dergelijke vakkennis beschikt.
> Gebruik de door Vaillant aangeboden bevestigingsystemen voor vlakkeplaatcollectoren.
> Monteer vlakkeplaatcollectoren zoals in deze handleiding is beschreven.
Vookom een onjuiste werking van het systeem door
luchtinsluitingen
> Gebruik de Vaillant-vultrolley
(artikelnr. 0020042548) voor het vullen van de
installatie om ingesloten luchtbellen te voorkomen.
> Gebruik de op het collectorveld aangebracht handontluchter.
> Monteer de Vaillant-snelontluchter voor zonnesystemen (artikelnr. 302019) op het hoogste punt van de
installatie resp. plaats de automatische luchtafscheider (artikelnr. 302418) in het zonnecircuit.
> Neem hiertoe goede nota van de bijbehorende handleiding voor het installeren en gebruiken.

2.5

a

Gevaar!
Gevaar voor persoonlijk letsel en materiële
schade door instorten van het dak!
Een dak met onvoldoend draagvermogen kan
instorten door de extra last van de vlakkeplaatcollectoren.
> Controleer - voorafgaand aan het monteren - de maximaal toegestane daklast!
> Monteer vlakkeplaatcollectoren uitsluitend
op daken met voldoende draagvermogen.
> Raadpleeg eventueel een vakman.

b

Let op!
Lekkage!
Bij dakhellingen van 22° kan hemelwater
zich op de dakplaat verzamelen en kunnen
lekken ontstaan.
> Realiseer een opstelling in een aantal rijen
op een hellend dakvlak uitsluitend uit als
de helling van het dak tussen de 22° en
75° ligt.

2.5.1

Maximale windbelasting

Vlakkeplaatcollectoren zijn geschikt voor een maximale
windbelasting van 1,6 kN/m2.

2.5.2

Maximale reguliere sneeuwbelasting

Vlakkeplaatcollectoren zijn geschikt voor een maximale
reguliere sneeuwbelasting van 5,0 kN/m2.

2.5.3
2.4

Toepassingsvoorwaarden

Dakhellingen

Combinatie met andere constructiedelen

U mag vlakkeplaatcollectoren van Vaillant uitsluitend
combineren met constructiedelen (bevestiging, aansluitingen en dergelijke) en systeemcomponenten van
Vaillant.
Het gebruik van andere constructiedelen of systeemcomponenten geldt als niet-beoogd gebruik. Hiervoor
kunt u Vaillant niet aansprakelijk stellen.
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> Realiseer een opstelling in een aantal rijen op een
helllend dakvlak uitsluitend uit als de helling van het
dak tussen de 22° en 75° ligt.

2.5.4 Randafstanden
> Houd een afstand tot de dakranden en tot de nok aan
van minstens 1 meter.
> Monteer de collectoren niet op een dakoverstek.
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2 Veiligheid
3 Aanwijzingen voor het vervoeren en monteren
2.6

CE-keurmerk

Het CE-keurmerk geeft aan dat de toestellen conform
het typeoverzicht voldoen aan de vereisten, zoals vastgelegd in de volgende richtlijnen:
– EU-richtlijn 97/23/EWG voor het harmoniseren van
de wetten van de lidstaten betreffende druktoestellen.

3
3.1

Aanwijzingen voor het vervoeren en hanteren

b

De 'auroTherm'-vlakkeplaatcollectoren zijn
geconstrueerd naar de laatste stand der
techniek en de erkende veiligheidstechnische voorschriften.
De conformiteit met de toepasselijke normen werd aangetoond.
De 'auroTherm'-vlakkeplaatcollectoren zijn
goedgekeurd volgens de regels en vereisten van het Solar Keymark.

Aanwijzingen voor het vervoeren en
monteren

Let op!
Schade aan de collector door verkeerde
opslag!
Bij een verkeerde wijze van opslag kan vocht
in de vlakkeplaatcollector binnendringen en
bij vorst tot schade leiden!
> Sla vlakkeplaatcollectoren altijd droog en
beschermd tegen weersinvloeden op.

> Vervoer vlakkeplaatcollectoren altijd liggend; dit om
een optimale bescherming te borgen.
> Een bouwkraan of autokraan vereenvoudigt het aanvoeren en (ver)plaatsen op het dak. Gebruik een
jacobsladder als er geen kraan beschikbaar is. Leid in
beide situaties de vlakkeplaatcollector beslist aan
beide zijden om zwaaien of zijdelings kantelen te
voorkomen.
> Hijs - bij het ontbreken van motorisch aangedreven
hulpmiddelen - vlakkeplaatcollectoren met behulp van
leunladders of metselplanken, welke als glijbaan dienen, op het dak.

3.2

Aanwijzingen voor het monteren

> Let op de maximaal toelaatbare belasting voor de
onderbouw en de vereiste afstand tot de dakrand
conform EN 1991.
> Bevestig vlakkeplaatcollectoren zorgvuldig zodat de
houders de trekbelastingen, veroorzaakt door storm
en onweer, veilig kunnen opnemen.
> Richt vlakkeplaatcollectoren zo goed mogelijk op het
zuiden.
> Verwijder de folie op de vlakkeplaatcollectoren, welke
het systeem tegen de zon beschermt, pas na het
inbedrijfnemen van het zonnesysteem.
> Werk in het zonnecircuit uitsluitend met hardgesoldeerde verbindingen, flenskoppelingen, geschroefde
klemringen of persfittingen, welke door fabrikant zijn
vrijgegeven voor toepassing in zonnecircuits en bij de
bijbehorende hoge temperaturen.
> Isoleer pijpleidingen thermisch conform de verwarmingsvoorschriften. Let op de bestandheid tegen
temperaturen (175 °C) en ultraviolet licht.
> Vul het zonnesysteem uitsluitend met kant-en-klaar
gemengd Vaillant-collectorvloeistof.
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Aanwijzingen voor het vervoeren en monteren 3

3.3

Regels der techniek

De wijze van monteren moet voldoen aan de bouwkundige vereisten, de plaatselijke voorschriften en de regels
der techniek.

3.4

3.7

Bescherming tegen overspanning

a

Gevaar!
Mogelijk levensgevaar door ondeskundig
installatiewerk!
Door ondeskundig installatiewerk of een
defecte elektriciteitskabel kunnen pijpleidingen onder netspanning komen te staan en letsel veroorzaken.
> Bevestig aardklemmen aan de pijpleidingen.
> Sluit de aardklemmen via een koperen
kabel met een aderdoorsnede van 16 mm2
aan op een potentiaalrail.

b

Let op!
Gevaar voor overspanning!
Overspanning kan schade toebrengen aan het
zonnesysteem.
> Aard het zonnecircuit als potentiaalvereffening en ter beveiliging tegen te hoge
spanning!
> Bevestig de aardklemmen aan de pijpleidingen van het zonnecircuit.
> Sluit de aardklemmen via een koperen
kabel met een aderdoorsnede van 16 mm2
aan op een potentiaalrail.

Voorschriften ter voorkoming van ongevallen

> Neem bij het monteren van de collectoren goede nota
van de nationale voorschriften voor het werken op
grote hoogten.
> Zorg voor de voorgeschreven valbeveiliging door bijvoorbeeld veiligheidssteigers of veiligheidswanden te
gebruiken.
> Als veiligheidssteigers of veiligheidswanden niet toepasbaar zijn, gebruik dan als valbeveiliging geschikt
veiligheidsgerei zoals de Vaillant-veiligheidsgordel
(artikelnummer 302066, niet in alle landen verkrijgbaar).
> Draag handschoenen om letsel door onderdelen met
scherpe kanten te voorkomen.
> Gebruik gereedschap en hulpmiddelen (zoals hefwerktuigen of leunladders) uitsluitend conform de voor u
geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen.
> Zet gebieden in de valzone onder de montageplaats
ruim af, zodat niemand letsel kan oplopen door vallende voorwerpen.
> Markeer de werkplek door bijvoorbeeld waarschuwingen te plaatsen conform de geldende voorschriften.
3.5

Bliksembescherming

b
3.6

Let op!
Kans op schade door blikseminslag!
Bij een montagehoogte van meer dan 20 m,
respectievelijk als de vlakkeplaatcollectoren
boven de nok uitsteken, kan blikseminslag
schade aan het systeem veroorzaken.
> Sluit de elektrisch geleidende onderdelen
aan op een bliksemafleiderinstallatie.

Vorstbescherming

b

Let op!
Kans op schade door bevriezing!
Resten water kunnen bij vorst de vlakkeplaatcollectoren beschadigen.
> Vul of spoel de vlakkeplaatcollector nooit
met water.
> Vul of spoel de vlakkeplaatcollector uitsluitend met kant-en-klaar gemengd Vaillantcollectorvloeistof.
> Controleer de collectorvloeistof regelmatig
met behulp van een vorstveiligheidtester.
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4

Aansluitschema

i

Neem goede nota van de planningsinformatie
bij het dimensioneren van de volumestroom
door het collectorveld.

> Koppel vlakkeplaatcollectoren onderling aan de hand
van de volgende regels:

1

2

3

4

U kunt vlakkeplaatcollector op vier verschillende manier hydraulisch aansluiten, zoals op
de tekening te zien is.
De doorstroomrichting is altijd van onderen
naar boven.

Afb. 4.1 Doorstroomrichting

Als u 1 tot 5 vlakkeplaatcollectoren in serie
schakelt, dan kunt u de hydraulische aansluitingen aan één zijde onder elkaar leggen.

1

...

4

5

Afb. 4.2 Serieschakeling 1...5 vlakkeplaatcollectoren

Als u 6 tot 12 vlakkeplaatcollectoren in serie
schakelt, dan moet u de hydraulische aansluitingen diagonaal plaatsen om een volledige
doorstroming te forceren.

max. 12

1

2

...

11

12

Afb. 4.3 Serieschakeling 6...12 vlakkeplaatcollectoren

8
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Aansluitschema 4

> 12

1

2

...

6

7

8

9

...

13

14

Schakel de afzonderlijke rijen van het volledige collectorveld onderling altijd hydraulisch
gezien parallel.
> Schakel zoveel mogelijk vlakkeplaatcollectoren in serie, maar nooit meer dan
12 stuks.
> Schakel uitsluitend collectorrijen met eenzelfde belicht oppervlak parallel om
uiteenlopende drukverliezen in de deelcollectorvelden te voorkomen.
> Vergewis u ervan dat elk deel-collectorveld opgeteld dezelfde lengte van voedingen retourleiding heeft (Tichelmann-systeem), om uiteenlopende drukverliezen in
de aansluitleidingen te voorkomen.

Afb. 4.4 Parallelschakeling (hier getoond: VFK 145V / 150V)

Handleiding voor het monteren van de auroTHERM 0020100604_00
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1

2

...

5

6

7

8

...

11

12

13

14

...

17

18

Afb. 4.5 Indeling van de afzonderlijke rijen (hier getoond: VFK 145V / 150V)

b

Let op!
Gevaar voor luchtinsluitingen
door onvoldoende ontluchting!
Bij drie of meer parallel geschakelde rijen collectoren geldt: Als u
de afzonderlijke rijen bij het inbedrijfnemen niet extra ontlucht, dan
kunnen luchtinsluitingen ontstaan.
Voor het ontluchten van de afzonderlijke rijen hebt u extra afsluiters nodig.
> Neem in de collectorvoedingleiding ("hete zijde'') van elke
afzonderlijke rij een afsluiter op.
> Gebruik uitsluitend afsluiters,
welke zijn toegelaten voor
inbouw in zonnesystemen.
> Ontlucht het collectorveld aan
de hand van de volgende aanwijzingen.

b

Let op!
Gevaar voor materiële schade
door ondeskundige montage!
Bij gesloten afsluiter of een verkeerde inbouwpositie kan de vlakkeplaatcollector door overdruk
beschadigd raken.
> Monteer de afsluiter in geen
geval in de retourleiding van de
collector.
> Vergewis u ervan dat de afsluiters tijdens het bedrijf van het
systeem open staan.

U moet de parallel geschakelde rijen vlakkeplaatcollectoren afzonderlijk spoelen en ontluchten.
> Open daartoe na elkaar telkens één enkele
afsluiter, terwijl u de andere gesloten laat.
> Open alle afsluiters nadat u alle rijen hebt
gespoeld en ontlucht.
> Spoel en ontlucht afsluitend alle collectorvelden samen. Alleen zo is te borgen dat
er geen restlucht in de collectorvelden
achterblijft.
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Monteren 5

5

Monteren

Dit hoofdstuk beschrijf het monteren van een veld vlakkeplaatcollectoren in een aantal rijen, welke worden
ingebouwd in een dak met een hellend dakvlak.

i

Let op!
Mogelijk schade aan de dakconstructie door
ontbrekende dakventilatie!
Door onvoldoende ventilatie kan schimmelvorming ontstaan.
> Vergewis u ervan dat het dak onder de collectoren conform de voorschriften kan
ventileren.

b

Let op!
Gevaar voor beschadiging van inwendige
componenten!
Het inwendige van de collector wordt belucht
door de opening in de pijpdoorvoer.
> Houd de ventileeropening vrij voor een storingvrije werking.

b

Let op!
Gevaar voor lekkage door het bijsnijden van
de toedekplaten!
Het wijzigen of bijsnijden van de meegeleverde toedekplaten kan leiden tot ondichtheden en tot het vervallen van de garantie.
> Beschadig in geen geval de meegeleverde
toedekplaten door bijsnijden, bijbuigen of
iets dergelijks.
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Benodigde gereedschappen

a

Het monteren van de collectoren verloopt
altijd in verticale kolommen. Daarna realiseert
u de hydraulische koppelingen in de vorm van
horizontale rijen.

> Voer - alvorens vlakkeplaatcollectoren in het schuine
dak in te bouwen - de in de paragrafen 5.1 tot en
met 5.5. beschreven handelingen uit.
> Bouw aansluitend vlakkeplaatcollectoren in het dak
in, op de wijze zoals beschreven in par. 5.6.
> Raadpleeg voor en tijdens het inbouwen de in hoofdstuk 2 beschreven veiligheidsaanwijzingen evenals de
in hoofdstuk 3 beschreven aanwijzingen voor het vervoeren en monteren.
> Schakel vlakkeplaatcollectoren onderling volgens het
schakelschema uit hoofdstuk 4.

b

5.1

Gevaar!
Gevaar voor persoonlijk letsel en materiële
schade!
Bij daken, gemaakt van edeler metalen dan
aluminium (bijvoorbeeld een koperen dak)
kan contactcorrosie met de ankers optreden.
Collectoren kunnen omlaagvallen en mensen
in gevaar brengen.
> Gebruik passende onderlegmaterialen om
metalen van elkaar te scheiden.

> Leg voor het monteren van vlakkeplaatcollectoren de
volgende gereedschappen en materialen klaar:

Afb. 5.1 Benodigde gereedschappen

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Waterpas,
Accuschroevendraaier,
Torx-sleutel,
Boor 4,5 mm,
Hamer,
Meetlint/duimstok,
Rubberen hamer,
Tapijtsnijmes,
Watervaste silicone en niettang.
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5.2

Voorbereiden van de dakdoorvoer

b

Let op!
Gevaar voor beschadigingen door
binnendringend water!
Bij een ondeskundig gemaakte dakdoorvoer
kan water binnendringen in het interieur van
het gebouw.
> Zorg voor een deskundig gemaakte dakdoorvoer.

5.3

Inbouwsets

De volgende tekeningen laten zien, welke constructiedelen u nodig hebt voor het in enkele rijen monteren van
verticale of horizontale vlakkeplaatcollectoren in
schuine daken.
> Leg de benodigde constructiedelen uit de inbouwset
klaar.
> Controleer de volledigheid van het geleverde aan de
hand van de materiaalstaten.

i

De collectoren worden boven en naast elkaar
geplaatst:
- 2 tot 12 collectoren naast elkaar,
- 2 of meer collectoren boven elkaar
(afhankelijk van de hoogte van het dak).

i

Bij het type VFK H is het bovendien mogelijk
slechts twee collectoren boven elkaar te
plaatsen.

Afb. 5.2 Doorvoeren van een pijp door de onderbespanning of
door het asfaltpapier

Insnijden van de onderbespanning
> Snijd de onderbespanning V-vormig in.
> Sla de bovenste brede lap om over de daarboven liggende daklat, en sla de onderste smallere lap om over
de daaronder liggende daklat.
> Maak de onderbespanning strak vast aan de daklat.
Zo loopt vocht zijdelings weg.
Voorbereiden van geschakelde daken
> Zaag bij geschakelde daken een gat met behulp van
een schrobzaag.
> Snijd het asfaltpapier V-vormig in.
> Sla de bovenste brede lap om over de daarboven liggende daklat, en sla de onderste smallere lap om over
de daaronder liggende daklat.
> Maak het asfaltpapier strak vast aan de daklat. Zo
loopt vocht zijdelings weg.
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2

3

4

5
6

1
13

10

14
11
18
12

19

17

15

22
16
26
20
24
21

27

23

31

28

25

30

33

29
34

32
35
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Afb. 5.3 Inbouwset voor verticale collector (VFK 145/150 V)
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Post

Benaming

1

Collector

2

Voeding boven (met sensor)

3

Retour (inlaat)

4

Stop (met ontluchting)

5

Klem

6

Pijpkoppeling

10

Middelste nokplaat

11

Bovenste nokplaatkoppeling

12

Panlat

13

Extra daklat

14

Nokplaat links

15

Nokplaat rechts

16

Nokplaatkoppeling onder

17

Flexibele slabben easyform
(optieel bestelbaar)

18

Steunplank

19

Linker horizontale tussenplaat

20

Rechter horizontale tussenplaat

21

Middelste horizontale tussenplaat

22

Korte zijplaat linksboven

23

Korte zijplaat rechtsboven

24

Lange zijplaat linksonder

25

Lange zijplaat rechtsonder

26

Afstandhouder

27

Trapeziumplaat

28

Verticale tussenplaat

29

Klem

30

Schroevensets (nr. 1...4)

31

Holster

32

Profielafsluiting

33

Linker voorplaat

34

Middelste voorplaat

35

Rechter voorplaat

Op maat maken van het collectorveld
Per collectorrij hebt u een hydraulische aansluitset en
een hydraulische uitbreidingset per collector en per rij.

Aanwijzing voor extra daklatten (post 13)
In de inbouwset zijn extra daklatten opgenomen. De
extra daklatten, welke u bij de inbouw gebruikt moet
niet dikker noch dunner zijn dan de aanwezige daklatten.
> Als de extra daklatten in de inbouwen qua maat afwijken van de aanwezige daklatten, breng dan op de
bouw daklatten aan, welke identiek zijn met de aanwezige daklatten.

Schroevensets (nr. 1...4) (post 30)
De schroevensets bevatten de volgende schroeven:

4

3

2

1

Afb. 5.4 Inhoud van de geleverde schroevenset
Schroef nr.
1
4,5 x 25 mm
2
5 x 30 mm
3
5 x 70 mm
4
M5 x 25/A2

Toepassing voor ¬ Postnummer tabel 5.1
11, 10, 14, 15, 33, 34, 35
31, 26, 29, 16, 18
13
11

Tabel 5.2 Toepassing van de verschillende schroeven

Tabel 5.1 Set voor een verticale collector (VFK 145/150 V)
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2
4
5

3

6

7

1
13

14

12

17

10

18

11

29

22

27

15

16

23

28
36
19
20

24
32

21
26

13
31

33

25
30

34

35

Afb. 5.5 Inbouwset horizontale collector (VFK 145/150 H)
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Post

Benaming

1

Collector

2

Aanvoer boven (met voeler)

3

Retour (inlaat)

4

Stop (met ontluchting)

5

Klem

6
7

Pijpkoppeling
(Niet bij "twee stuks VFK H boven elkaar")
O-ring pijpkoppeling
(Uitsluitend bij "twee stuks VFK H boven elkaar")

Op maat maken van het collectorveld
Per collectorrij hebt u een hydraulische aansluitset en
een hydraulische uitbreidingset per collector en per rij.
Aanwijzing voor extra daklatten (post 13)
In de inbouwset zijn extra daklatten opgenomen. De
extra daklatten, welke u bij de inbouw gebruikt moet
niet dikker noch dunner zijn dan de aanwezige daklatten.
> Als de extra daklatten in de inbouwset qua maat
afwijken van de aanwezige daklatten, breng dan op
de bouw daklatten aan, welke identiek zijn met de
aanwezige daklatten.

10

Middelste nokplaat

11

Bovenste nokplaatkoppeling

12

Panstrip

13

Extra daklat

14

Nokplaat links

15

Nokplaat rechts

16

Nokplaatkoppeling onder

17

Flexibele slabben easyform (als optie te bestellen)

18

Steunplank

19

Linker horizontale tussenplaat
(uitsluitend voor verscheidene rijen)

20

Rechter horizontale tussenplaat
(uitsluitend voor verscheidene rijen)

21

Middelste horizontale tussenplaat
(uitsluitend voor verscheidene rijen)

22

Korter zijplaat linksboven

1
4,5 x 25 mm

23

Korte zijplaat rechtsboven

2
5 x 30 mm

31, 26, 29, 16, 18

24

Lange zijplaat linksonder

3
5 x 70 mm

13

25

Lange zijplaat rechtsonder

11

26

Afstandhouder

4
M5 x 25/A2

27

Trapeziumplaat

28

Verticale tussenplaat

29

Klem

30

Schroevensets (nr. 1...4)

31

Holster

32

Profielafsluiting

33

Linker voorplaat

34

Middelste voorplaat

35

Rechter voorplaat

36

Horizontale tussenplaat (uitsluitend voor een enkele rij)

Schroevensets (nr. 1...4) (post 30)
De schroevensets bevatten de volgende schroeven:

4

3

2

1

Afb. 5.6 Inhoud van de geleverde schroevenset

Schroef nr.

Toepassing voor ¬ Postnummer tabel 5.3
11, 10, 14, 15, 33, 34, 35

Tabel 5.4 Toepassing van de verschillende schroeven

Tabel 5.3 Inbouwset horizontale collector (VFK 145/150 H)
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5.4

Inbouwmaten

C

> Verduidelijk voor uzelf de inbouwmaten van het collectorveld voorafgaand aan het inbouwen van vlakkeplaatcollectoren.
> Houd tot de dakranden en tot de nok een afstand aan
van minstens 1 meter.
> Monteer de collectoren niet op een dakoverstek.

B

C

E

D

A

C

Beide collectorliggingen

extra werkvlak (C)

25800

12226

13570

14880

16190

21530

23590

25650

15960

23700

12

19460

14700

21590

11

10960

13440

19480

10

17400

12170

17370

9

9650

10910

15260

8

15340

9650

13160
8390

7120

5860

4600

7

8390

7030
11210

Breedte van het collectorveld (B)

6

13270

5720
9150

Hoogte van het collectorveld (A)

5
11050

4412
7080

3330

Breedte van het collectorveld (B)

4
8940

3110

Hoogte van het collectorveld (A)

3
6830

2
4720

1

5020

Horizontale
collectorligging

Verticale
collectorligging

Aantal collectoren

2960

Afb. 5.7 Maten van het inbouwveld en voor de plaatsing van de daklatten onder
(de rand dakpannen vormt altijd de referentielijn)

500

Afstand (D)

270 - 320

Afstand (E)

150

Tabel 5.5 Maten van het inbouwveld en voor de plaatsing van
de daklatten onder in mm

Handleiding voor het monteren van de auroTHERM 0020100604_00
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Het volledige inbouwveld bestaat uit de maten voor de
collectorvelden (A) en (B) evenals uit de extra dakvlakken (C) samen.

i
5.5

De extra dakvlakken (C) zijn nodig om de
montagewerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Na het monteren worden de extra dakvlakken weer toegedekt (C).

Monteren

Het monteren van vlakkeplaatcollectoren van Vaillant in
verscheidene rijen op een schuin dak geschiedt altijd in
loodrechte kolommen. Vlakkeplaatcollectoren hebben
een horizontale ligging van de collector (VFK H) of een
verticale ligging van de collector (VFK V). Ze worden
boven en naast elkaar als een collectorveld gerangschikt:
– 2 tot 12 collectoren naast elkaar
– 2 of meer collectoren boven elkaar
(afhankelijk van de hoogte van het dak)
Bij het type VFK H is het bovendien mogelijk slechts
twee collectoren boven elkaar te plaatsen.
De in deze handleiding beschreven montagestappen
en aanwijzingen gelden in het algemeen voor beide
collectorliggingen en voor alle veldrangschikkingen.
Wijken in afzonderlijke situaties de montagestappen van
elkaar af, dan wordt hier expliciet op gewezen:

w Uitsluitend bij horizontale collectorligging
s Uitsluitend bij verticale collectorligging
Uitsluitend bij twee stuks VFK H boven elkaar

18
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Voorbereiden van het dak

A

D

a

Gevaar!
Gevaar voor personele en materiële schade
door instorten van het dak!
Een dak met onvoldoend draagvermogen kan
instorten door de extra last van de vlakkeplaatcollectoren.
> Controleer de maximaal toegestane daklast
voorafgaand aan het monteren!
> Raadpleeg eventueel een vakman.

E

5.5.1

Afb. 5.8 Vrijleggen van het inbouwveld en daklatten onder aanbrengen

5.5.2

> Zet aan de hand van de maten
(¬ Afb. 5.7, Tab. 5.5) het inbouwveld op
het dak uit.
> Neem de pannen weg.
Aan de onderrand van het collectorveld moet
conform de afstanden D en E uit tabel 5.5
een daklat liggen.
> Als er op de desbetreffende plaats geen
daklat ligt, dan brengt u een extra daklat
aan.
> Vergewis u ervan dat het eind van de daklat midden op een dakspar rust.
> Schroef de daklat op elke dakspar vast
met een van de meegeleverde schroeven
nr. 3 (¬ tabel 5.2/5.4).

Gereedleggen van de collectoren

> Leg voorafgaand aan het monteren van een verticale
collectorenkolom alle collectoren van de bovenste
rijen uitgepakt op het dak gereed.
U plaatst het eerst de collectoren voor de onderste rij
(waar u met het monteren begint).
> Ga als volgt te werk:

1

> Bevestig op de montageplaats voor elk
van de collectoren boven de onderste rij
een extra daklat (1) aan de aanwezige daklat.
> Schroef de extra daklat op twee punten
vast met de meegeleverde schroeven nr. 3
(¬ tabel 5.2/5.4).
Extra daklatten maken deel uit van de levering (¬ tabel 5.1/5.3, post 13).
De extra daklatten (1) borgen de collectoren
tijdens de tussenopslag op het dak tegen
omlaagvallen.
> Leg de collectoren na elkaar op de desbetreffende montageplaats op de daklat (1).

Afb. 5.9 Gereedleggen van de collectoren

Handleiding voor het monteren van de auroTHERM 0020100604_00
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5.5.3

Monteren van de voorplaten

> Monteer de voorplaten telkens aan het begin van een
verticale collectorenkolom.
> Houd u daarbij precies aan de hier beschreven volgorde.

w
s

Bij horizontale collectorligging hebt u steeds
twee voorplaten nodig voor een verticale
kolom.
Bij verticale collectorligging hebt u steeds een
voorplaat nodig voor een verticale kolom.

a

Let op!
Kans op ondichtheden door onnauwkeurige
monteerpositie!
Bij onnauwkeurige montage van de frames
kunnen ondichtheden in het collectorsysteem
ontstaan.
> Vergewis u ervan dat sponning van de
voorplaat vlak op de daklat ligt.
> Vergewis u er met behulp van een waterpas van dat de voorplaat horizontaal op de
daklat ligt.

5.5.3.1 Linker voorplaat

1

Afb. 5.10 Onder aanbrengen van de linker voorplaat

> Neem de linker voorplaat in uw hand
(¬ tabel 5.1/5.3, post 33).
> Hang de linker voorplaat in het frame aan
de tweede daklat, van onderen af gezien.
de voorplaat rust daarmee op de onderste
daklat (de eerder gemonteerde extra daklat).
> Laat de beschermfolie op het lijmvlak van
de flexibele slab zitten.
> Laat de flexibele slabben op dakpannen
liggen en steek de linker rand van de slab
tussen de dakpannen.
> Schroef de voorplaat met zes schroeven
nr. 1 (¬ tabel 5.2/5.4) en met behulp van
het Torx-sleutel op de daklat vast, zoals in
(1) te zien is.

s Uitsluitend bij verticale collectorligging
> Ga nu verder met het monteren van de verticale collectorenkolom.

w Uitsluitend bij horizontale collectorligging
> Breng eerst de tweede voorplaat aan, zoals op de volgende bladzijde te zien is.

20
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5.5.3.2 Overige voorplaten (middelste tot rechter
voorplaat)
> Gebruik tot en met de voorlaatste verticale
collectorenkolom altijd een middenvoorplaat
(¬ tabel 5.1/5.3, post 34):
– Voor alle VFK 145/150 V's hebt u één middenvoorplaat nodig.
– Voor alle VFK 145/150 H 's hebt u twee middenvoorplaten nodig.
> Sluit de rij voorplaten af met een rechter voorplaat
(¬ tabel 5.1/5.3, post 35).
> Ga bij alle overige voorplaten te werk zoals op het
navolgende voorbeeld van de tweede (midden-) voorplaat te zien is:

Handleiding voor het monteren van de auroTHERM 0020100604_00
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> Leg de middelste (of rechter) voorplaat
(¬ tabel 5.1/5.3, post 34) van het frame
klaar.
> Knik de flexibele slab van het eerder
gemonteerde voordeel aan de rechter
zijde ter breedte van ca 3 cm (1).
> Haal de bovenste beschermfolie van de
geknikte flexibele slab boven tot aan de
knik los (1).
> Plak de rechter plaat op de omgeknikte
slab van de linker plaat (1).
> Let erop dat de plaatkanten en het slab
als één vlak op elkaar aansluiten.
> Schuif de messing van de linker plaat in de
groef van de rechter plaat (2) en (3).
> Lijn de rechter plaat uit op de markering
van de linker plaat (4).
> Verwijder nu de volledige bovenste
beschermfolie van de linker plaat van de
lijmvlakken.
> Druk vervolgens nogmaals de rechter
plaat aan.
> Schroef de plaat met zes schroeven nr. 1
(¬ tabel 5.2/5.4) met behulp van de
Torx-sleutel vast op de daklat (5).

1

2

3

5

4

Afb. 5.11 Aanbrengen van de overige voorplaten
(hier rechter of middelste voorplaat)

s Uitsluitend bij verticale collectorligging
> Ga na met het aanbrengen van steeds een voorplaat
verder met het monteren van de verticale collectorenkolom. De overige voorplaten brengt u aan als u met
de volgende verticale collectorenkolom gaat beginnen.

w Uitsluitend bij horizontale collectorligging
> Ga na met het aanbrengen van steeds twee voorplaten verder met het monteren van de verticale collectorenkolom. Andere voorplaten brengt u aan als u met
de volgende verticale collectorenkolom gaat beginnen.
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5.5.4

Monteren van de eerste verticale
collectorenkolom

Alvorens de eerste collector te monteren moet u het
dak hebben voorbereid (¬ par. 5.5.1), de collectoren
voor een collectorenkolom hebben klaargelegd
(¬ par. 5.5.2) en de vereiste voorplaten hebben gemonteerd (¬ par. 5.5.3).

> Hang de rechter collector in de lippen van
de voorplaat.
> Lijn de collector aan de zijkant uit op de
markering (1) op de voorplaat.
> Vergewis u ervan de collector waterpas
ligt.

1

Afb. 5.12 Plaatsen van de linker collector
2

> Schroef de collector aan elke zijde vast
met twee van de meegeleverde holsters
(¬ tabel 5.1/5.3, post 31) en schroeven
nr. 2 (¬ tabel 5.2/5.4) met behulp van de
Torx-sleutel vast aan de daklatten.
De omgezette zijde (1) van de holster
moet daarbij van de collector af wijzen.
> Let erop, dat de afgeschuinde zijde (2)
van de holster over de collectorrand
grijpt.

1

Afb. 5.13 Vastschroeven van de vlakkeplaatcollectoren
1
2

Afb. 5.14 Positioneren van afstandhouder en daklat

Handleiding voor het monteren van de auroTHERM 0020100604_00

> Leg een afstandhouder (1)
(¬ tabel 5.1/5.3, post 26) tegen de
collector aan.
> Als zich onder de afstandhouder geen
daklat bevindt, dan legt u er een extra
daklat onder (2) (¬ tabel 5.1/5.3,
post 13).
> Let erop dat de extra daklat qua maat
overeenkomt met de aanwezige daklatten.
> Vergewis u ervan
– dat de afstandhouder één vlak vormt
met de binnenste collectorrand,
– dat u de daklat zo positioneert dat de
gaten in de afstandshouder boven de
daklat liggen,
– dat de daklat daaronder één vlak vormt
met de buitenste collectorrand,
– dat de daklat in het midden op een dakspar eindigt en aansluit op de volgende
daklat.
23
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> Schroef rechts en links naast de afstandhouder de daklat op de spar vast;
gebruik daarbij de schroeven nr. 3
(¬ tabel 5.2/5.4).
> Neem nu de afstandhouder weer weg.
> Houd de stand van de daklat onveranderd
en schroef de daklat met de meegeleverde
schroeven nr. 3 (¬ tabel 5.2/5.4) op elke
dakspar vast.

Afb. 5.15 Vastschroeven van de daklat

1

> Leg de afstandhouder (1) weer op de collector en op de eerder gemonteerde daklat.

b
Afb. 5.16 Vastschroeven van de afstandhouder

Let op!
Kans op ondichtheden door
onnauwkeurige monteerpositie!
Bij een onnauwkeurige montagestand van de afstandhouder kunnen ondichtheden ontstaan in de
dakplaat van de dakinbouw.
> Let erop dat de afstandhouder
- waterpas ligt,
- zijdelings in één vlak aanligt
tegen de binnenrand van de
collector,
- en aan de uiteinden in één
lijn afsluit tegen de
binnenrand van de
collectorrand.

> Schroef de afstandhouders met de meegeleverde schroeven nr. 2 (¬ tabel 5.2/5.4)
met behulp van de meegeleverde Torxsleutel aan de daklat boven de collector.

a
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Gevaar!
Kans op levensgevaar door
ondeskundige montage!
De vlakkeplaatcollector kan bij
ondeskundige bevestiging omlaagvallen en mensen in gevaar brengen.
> Controleer na het vastschroeven van elke collector of alle
schroefverbindingen goed vastzitten en draai deze zo nodig
aan.
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> Om de volgende collector te kunnen monteren, neemt u eerst de extra daklat weg
waarmee u eerder de collector hebt
geborgd (¬ afb. 5.9, par. 5.5.2).
> Als u de extra daklat hebt weggenomen,
dan laat u de collector langzaam naar
beneden glijden tot hij tegen de afstandhouder rust.

b
Afb. 5.17 Monteren van de volgende collector

2

1

Let op!
Kans op ondichtheden door
onnauwkeurige monteerpositie!
Bij een onnauwkeurige montagestand van de collectoren kunnen
ondichtheden ontstaan in de dakplaat van de dakinbouw.
> Let erop dat de afstandhouder
- waterpas ligt,
- zijdelings in één vlak aanligt
tegen de binnenrand van de
collector,
- en aan de uiteinden in één
lijn afsluit tegen de
binnenrand van de
collectorrand.
> Vergewis u er met behulp van
een waterpas van,
- dat de collectoren in een lijn
tegen elkaar liggen,
- dat de collector waterpas
ligt.

> Schroef de collector aan elke zijde vast
met twee van de meegeleverde holsters
(¬ tabel 5.1/5.3, post 31) en schroeven
nr. 2 (¬ tabel 5.2/5.4) met behulp van de
Torx-sleutel vast aan de daklatten.
De omgezette zijde (1) van de holster
moet daarbij van de collector af wijzen.
> Let erop, dat de afgeschuinde zijde (2)
van de holster over de collectorrand
grijpt.

Afb. 5.18 Vastschroeven van vlakkeplaatcollectoren

> Monteer op de hiervoor beschreven manier
(¬ afb. 5.12 tot 5.18) de collectoren voor de volledige verticale collectorenkolom.
> Monteer aansluitend de hydraulische koppelingen en
aansluitingen.
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Uitsluitend bij twee stuks VFK H boven elkaar
> Koppel de collectoren met behulp van een
O-ring-pijpkoppeling (¬ tabel 5.3, post 7).
> Borg de aansluiting met klemmen.

A

a

b

Let op!
Kans op schade aan de collector!
Bij een ondeskundige montage van
de pijpkoppeling kan de vlakkeplaatcollector beschadigd raken.
> Vergewis u ervan dat de klem
(A) in de groef van de O-ringpijpkoppeling (B) glijdt.

a

Gevaar!
Levensgevaar door ondeskundige
montage!
De vlakkeplaatcollector kan bij
ondeskundige bevestiging omlaagvallen en mensen in gevaar brengen.
> Controleer na het vastschroeven van elke collector of alle
schroefverbindingen goed vastzitten en draai deze zo nodig
aan.

B

Afb. 5.19 Hydraulische koppeling (2 stuks VFK H boven elkaar)

1
3
4

2

Afb. 5.20 Hydraulische aansluitingen VFK 145/150
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> Sluit de voeding (uitlaat met opening voor
de collectorsensor, ¬ tabel 5.3, post 2)
op de bovenzijde (1) aan.
> Steek de collectorsensor in de daarvoor
bestemde opening in de voedingleiding.
> Sluit de retour (inlaat, ¬ tabel 5.3,
post 3) op de onderzijde (2) aan.
> Monteer aan de tegenoverliggende zijde
van elke collector steeds twee stoppen
(¬ tabel 5.3, post 4) met ontluchtopeningen (3 en 4).
> Borg de aansluitingen en stoppen met de
klemmen (¬ tabel 5.3, post 5).
> Koppel de toevoer- en de retourleiding
van de collector aan op de aansluitpijpen
naar het systeem.
> Controleer zo nodig de aansluitingen op
dichtheid.

Handleiding voor het monteren van de auroTHERM 0020100604_00

Monteren 5

Bij alle andere opstellingen (VFK H/V)
A

1

a

B

2

3

> Steek de pijpkoppeling (¬ tabel 5.1/5.3,
post 6) tot aan de aanslag in de opneemopeningen in de zijkant van de collector (1).
> Borg de pijpkoppelingen met behulp van
de klemmen (2).

b

Let op!
Kans op schade aan de collector!
Bij een ondeskundige montage van
de pijpkoppeling kan de vlakkeplaatcollector beschadigd raken.
> Vergewis u ervan dat de klem
(A) in de groef van de pijpkoppeling (B) glijdt.

a

Gevaar!
Levensgevaar door ondeskundige
montage!
De vlakkeplaatcollector kan bij
ondeskundige bevestiging omlaagvallen en mensen in gevaar brengen.
> Controleer na het vastschroeven van elke collector of alle
schroefverbindingen goed vastzitten en draai deze zo nodig
aan.

Afb. 5.21 Hydraulische koppeling

5.5.5

Monteren van de overige verticale
collectorenkolommen

> Leg - voorafgaand aan met monteren van de volgende verticale collectorenkolom - de collectoren
neer, zoals in par. 5.6.2 is beschreven.
> Monteer de voor deze collectoren benodigde voorplaat (¬ par. 5.5.3, afb. 5.10).

a

Gevaar!
Levensgevaar door ondeskundige montage!
De vlakkeplaatcollector kan bij ondeskundige
bevestiging omlaagvallen en mensen in
gevaar brengen.
> Controleer na het vastschroeven van elke
collector of alle schroefverbindingen goed
vastzitten en draai deze zo nodig aan.
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b

Let op!
Kans op ondichtheden door onnauwkeurige
monteerpositie!
Bij een onnauwkeurige montagestand van de
collectoren kunnen ondichtheden ontstaan in
de dakplaat van de dakinbouw.
> Meet met behulp van een waterpas of de
collectoren horizontaal liggen en één vlak
met elkaar vormen.
> Vergewis u ervan dat de afstand tussen de
collectoren 30 +/- 1 mm bedraagt.

3

1

2

4

A

a

B

4

Afb. 5.22 Plaatsen van de overige collectoren
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> Hang de volgende collector in de lippen
van de voorplaten (1).
> Schuif de collector links tegen de belendende collector (2). Let er daarbij op,
– dat de aangeschoven collector aan zijn
linker zijde tot aan de aanslag onder de
klemmen is geschoven welke op de
belendende collector zijn gemonteerd.
– en dat de pijpkoppelingen daarbij probleemloos in de zijopeningen glijden en
daar goed aanliggen.
> Lijn de collector uit op de markeringen
van de voorplaten.
> Borg de pijpkoppelingen met behulp van
de klemmen (3).
> Controleer de afstand tussen naast elkaar
liggen collectoren (4). Deze moet 30mm
( 1 mm) bedragen.
> Bevestig de collector aan elke zijkant
met twee meegeleverde klemmen
(¬ tabel 5.1/5.3, post 29) en de schroeven nr. 2 (¬ tabel 5.2/5.4) op de daklatten (zie afb. 5.12).

b

Let op!
Kans op schade aan de collector!
Bij een ondeskundige montage van
de pijpkoppeling kan de vlakkeplaatcollector beschadigd raken.
> Vergewis u ervan dat de klem
(A) in de groef van de pijpkoppeling (B) glijdt.
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> Ga vervolgens verder met het monteren en wel op
dezelfde manier als bij de eerste verticale collectorenkolom:
– Schroef de vlakkeplaatcollectoren vast
(¬ afb. 5.13),
– Positioneer de afstandhouders en daklatten
(¬ afb. 5.14),
– Schroef de afstandhouders en daklatten vast
(¬ afb. 5.15, 5.16),
– Schik de volgende collector (¬ afb. 5.17).
Let er daarbij op dat de collector aan de linker
zijde tot aan de aanslag onder de holsters glijdt,
welke op de belendende collector zijn gemonteerd.
– Schroef de vlakkeplaatcollector vast.
> Werk op de hiervoor beschreven manier de collectorenkolom en het volledige collectorveld af.
> Monteer vervolgens de hydraulische aansluitingen.

i

Tijdens het monteren van de collectoren in
verticale kolommen, worden de hydraulische
aansluitingen steeds in horizontale rijen aangebracht.

1

4

3

2

Afb. 5.23 Monteren van de hydraulische aansluitingen (1...5 collectoren)

Wijze van werken bij een horizontale rij van
1 tot 5 collectoren.
> Sluit de toevoer (aansluiting met opening
voor collectorsensor) (1) op de bovenzijde
aan.
> Sluit de retourleiding (inlaat) (2) op de
onderzijde aan.
> Breng beide stoppen met ontluchtopening aan op de andere zijde van het collectorveld op de bovenzijde en op de
onderzijde van de collector (3 en 4).
> Borg de aansluitingen en stoppen met
behulp van klemmen.
> Koppel de toevoer- en de retourleiding
van de collector aan op de aansluitpijpen
naar het systeem.
> Voer de hiervoor genoemde stappen uit
bij alle horizontale rijen.
Na het monteren van alle rijen:
> Neem op de bovenste rij van het collectorveld de rode stop van de uitlaat.
> Steek de collectorsensor in de opening.
> Borg de collectorsensor tegen uitglijden
met behulp van een kabelbinder.
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>

4

3

1

2

Afb. 5.24 Monteren van de hydraulische aansluitingen (6...12 collectoren)

i

Als u zes of meer collectoren achter elkaar schakelt, moet u de
hydraulische aansluitingen diagonaal plaatsen, om een volledige
doorstroming te forceren.

Werkwijze bij een horizontale rij:
> Monteer een stop met ontluchtopening (1)
op een bovenzijde.
> Steek de retourleiding (inlaat) op een zijde
aan de onderste zijopening (2).
> Steek de toevoerleiding (uitlaat) met opening voor de collectorsensor (4) diagonaal
tegenover in de bovenste zijopening).
> Monteer nog een stop met ontluchtopening (3) aan een onderzijde.
> Borg de aansluitingen en stoppen met
behulp van de klemmen.
> Koppel de toevoer- en de retourleiding
van de collector aan op de aansluitpijpen
naar het systeem.
> Voer de hiervoor genoemde stappen uit
bij alle horizontale rijen.

Na het monteren van alle rijen:
> Neem op de bovenste rij van het collectorveld de
rode stop van de uitlaat.
> Steek de collectorsensor in de opening.
> Borg de collectorsensor tegen uitglijden met behulp
van een kabelbinder.
> Vul de volledige collectorinstallatie. Gebruik daarbij
de Vaillant-vultrolley (artikelnr. 0020042548) om
luchtinsluitingen te voorkomen.
> Voer een dichtheidstest uit.
> Neem de beschermfolie van de collectoren af.
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5.5.6

Monteren van de zijplaten en tussenplaten

U moet de verschillende zijplaten evenals de verschillende tussenplaten in een bepaalde volgorde monteren:
– Lange zijplaat links, aan de linker collector van de
onderste horizontale rij.
– Lange zijplaat rechts, aan de rechter collector van
de onderste horizontale rij.
– Eerste, verticale tussenplaat, als u minstens twee
collectoren naast elkaar plaatst.
– Horizontale tussenplaten, als u minstens twee collectoren boven elkaar plaatst.
– Overige lange zijplaten links en rechts als afsluiting
van elke collectorrij.
– Overige verticale tussenplaten, als u meer dan twee
collectoren naast elkaar plaatst.
– Overige horizontale tussenplaten, als u meer dan
twee collectoren boven elkaar plaatst.
– In de laatste rij boven voor de nok:
– Korte zijplaat links
– Korte zijplaat rechts

1
Afb. 5.25 Bevestigen van de lange zijplaten aan de onderzijde

i

Als u twee of meer collectoren naast resp. boven elkaar
wilt monteren, ga dan eerst verder met het aanbrengen
van de tussenplaten (¬ afb. 5.26, 5.27). Breng daarna
per rij de rechter zijplaten aan.
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> Monteer eerst de onderste, lange zijplaten
(¬ tabel 5.1/5.3, post 24/25).
> Neem de folie weg van de lange zijplaten.
> Schuif de linker lange zijplaat over de eerste collector van de onderste horizontale
collectorrij.
> Let erop dat elk zijplaat in één vlak tegen
de onderrand van de collector aanligt en
daarin klikt, omdat het later verschuiven
niet meer mogelijk is door het verlijmen.
> Monteer op de zojuist beschreven manier
de rechter lange zijplaat aan de rechter
collector van de onderste horizontale collectorrij.
> Bevestig de lange zijplaten met de meegeleverde holsters (1) (¬ tabel 5.1/5.3,
post 31) en schroeven nr. 2
(¬ tabel 5.2/5.4) met behulp van de
Torx-sleutel op de daklatten.
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> Druk de verticale tussenplaat
(¬ tabel 5.1/5.3 post 28) in de verticale
afstand tussen de collectoren. Let er daarbij op dat de perforatie aan de onderzijde
één vlak vormt met de onderkant van de
collector.
> Knik de plaat naar onderen toe om
(¬ Afb. 5.26), en wel zo dat de plaat
onder de kant van de collector grijpt en
als één vlak de collector afsluit.

Afb. 5.26 Aanbrengen van de verticale tussenplaten

> Neeem een of enkele tussenplaten in uw
hand. Let daarbij op de volgende criteria:
3
2

2

Aantal collectoren
boven elkaar
2

1

Aantal collectoren
naast elkaar

Postnummer van de plaat in
tabel 5.1 / tabel 5.3
1 x nr. 19, 1 x nr. 20
Postnummer van de plaat in
tabel 5.1 / tabel 5.3

3

1 x nr. 19, 1 x nr. 20, 1 x nr. 21

4

1 x nr. 19, 1 x nr. 20, 2 x nr. 21

n.

1 x nr. 19, 1 x nr. 20, n x nr. 21

Afb. 5.27 Bevestigen van tussenplaten (hier horizontaal)

Uitsluitend bij twee stuks VFK H
boven elkaar
– Een tussenplaat met nummer 36 uit
tabel 5.3.
> Schuif de horizontale tussenplaat tussen
de collectorkant en de afstandhouder van
de bovenste collector (2).
> Schuif de plaat over de bovenkant van de
onderste collector, tot de plaat voelbaar
vastklikt.
> Schuif de tussenplaten bij het kruis (1) bij
elkaar.
De eerste plaat links en de laatste plaats
rechts moeten één vlak met de desbetreffende collector vormen (3).
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1

2
Afb. 5.28 Korte zijplaten aan de bovenzijde bevestigen

Aanbrengen van trapeziumplaten,
koppelstukken, nokplaten en daklatten

4,5

5.5.7

> Trek de folie van de korte zijplaten af.
> Schuif de korte zijplaten (¬ tabel 5.1/5.3,
post 22/23) over de collectoren links en
rechts in de bovenste horizontale collectorrij.
> Let er daarbij op dat het desbetreffende
zijplaat
– tegen het collectorframe aanligt,
– bij de sponning (1) wordt samengeschoven met de onderste zijplaat. Druk daartoe de sponning van de onderste zijplaat een beetje uit elkaar.
> Druk het zijplaat zo tegen het collectorframe dat hij erin klikt.
> Schroef de zijplaten met de meegeleverde
holsters (2) (¬ tabel 5.1/5.3, post 31) en
schroeven nr. 2 (¬ tabel 5.2/5.4) vast
aan de daklatten met behulp van de
Torx-sleutel.

3

2

1

Afb. 5.29 Aanbrengen van de trapeziumplaten
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De trapeziumplaat (1) (¬ tabel 5.1/5.3,
post 27) dekt het gebied (het 'kruis') af,
waar de tussenruimten van vier collectoren
samenkomen.
> Schuif een trapeziumplaat met de lip
onder de verticale tussenplaat (1).
> Schuif de trapeziumplaat zover totdat de
knikkanten op de horizontalen tussenplaten liggen.
> Boor door de opening aan het boveneinde
van de trapeziumplaat een gat in de
onderliggende tussenplaten (2).
> Zet de trapeziumplaat met klinknagels
vast aan de tussenplaten (3).
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3
2
1

Afb. 5.30 Aanbrengen (indien nodig) van extra daklatten

De ruimte tussen de bovenste collector (1) en
de nok van het dak is nodig voor de nokplaatkoppeling (2) waarop dan de nokplaat
wordt uitgelegd. Om een egaal vlak te
maken, moet u zo nodig enkele daklatten (3)
monteren.
> Leg onderste nokplaatkoppeling (2)
(¬ tabel 5.1/5.3, post 16) en controleer of
het vlak egaal ligt.
> Leg een of twee extra daklatten (3)
(¬ tabel 5.1/5.3, post 13) en inspecteer of
de boorgaten van de nokplaatkoppelingen
boven de daklatten vallen.
> Leg nu de nokplaatkoppelingen terzijde
en schroef de daklatten vast. Vergewis u
ervan,
– dat de daklatten één vlak vormen met
de buitenrand van de collector,
– dat de daklatten midden op de daksparren eindigen en aansluiten bij de volgende daklat.

s Bij verticale collectorligging
4
max

3

150

2
1

Afb. 5.31 Aanbrengen van de onderste nokplaatkoppeling
(verticale collector)
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> Breng de onderste nokplaatkoppeling
(¬ tabel 5.1/5.3, post 16) boven de collector aan:
– altijd een op de buitenrand
(max. 150 mm van de rand verwijderd).
– altijd een per collectorstuiknaad
(in het midden).
> Let er daarbij op dat de onderste nok
plaatkoppeling op de messing van het collectorframe (1) valt.
> Schuif een steunplank (¬ tabel 5.1,
post 18) door de lippen van de onderste
nokplaatkoppeling (2).
> Koppel elk van de onderste nokplaatkoppelingen met twee schroeven nr. 2
(¬ tabel 5.2/5.4) met behulp van de
Torx-sleutel aan de steunplank om te
voorkomen dat die wegglijdt (3).
> Schroef de onderste nokplaatkoppeling
boven op de daklat (4).
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w Bij horizontale collectorligging

1066
max

150

4
1

3

1066

2

Afb. 5.32 Aanbrengen van de onderstre nokplaatkoppeling
(horizontale collector)

1

2

Afb. 5.33 Aanbrengen van de nokplaten

4

1

3

1
2
Afb. 5.34 Vastschroeven van de nokplaat en aanbrengen van de bovenste
nokplaatkoppeling
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> Breng de onderste nokplaatkoppeling
(¬ tabel 5.1/5.3, post 16) boven de collector aan:
– altijd een op de buitenrand
(max. 150 mm van de rand verwijderd).
– altijd in het midden van de collector
(1066 mm van de rand verwijderd).
– altijd één per collectorstuiknaad
(in het midden).
> Let er daarbij op dat de onderste nokplaatkoppeling op de messing van het collectorframe (1) valt.
> Schuif een steunplank (¬ tabel 5.3,
post 18) door de lippen van de onderste
nokplaatkoppeling (2).
> Bevestig elk van de onderste nokplaatkoppelingen met twee schroeven nr. 2
(¬ tabel 5.2/5.4) met behulp van de
Torx-sleutel aan de steunplank om te
voorkomen dat die wegglijdt (3).
> Schroef de onderste nokplaatkoppeling
boven op de daklat (4).
> Neem de beschermfolie van de nokplaten
weg (¬ tabel 5.1/5.3, post 14, 15, 10).
> Schuif de nokplaten (1) over de onderste
nokplaatkoppelingen.
> Let erop dat de nokplaten boven de zijplaten liggen en in de hiervoor bestemde
rail glijden (2).
> Begin met een linker nokplaat
(¬ tabel 5.1/5.3, post 14).
> Breng bij drie en meer naast elkaar
liggende collectoren het overeenkomstige
aantal middelste nokplaten
(¬ tabel 5.1/5.3, post 10) aan.
> Breng tot slot de rechter nokplaat
(¬ tabel 5.1/5.3, post 15) aan.

> Bevestig alle nokplaten met schroeven
nr. 1 (¬ tabel 5.2/5.4) met behulp van de
Torx-sleutel op de daklatten (1).
> Neem het benodigde aantal nokplaatkoppelingen (¬ tabel 5.1/5.3, post 11) in uw
hand. Tussen elke linker, middelste en
rechter nokplaat moet u een bovenste
nokplaatkoppeling vastschroeven.
> Bevestig alle bovenste nokplaatkoppelingen (2) met twee schroeven nr. 4
(¬ tabel 5.2/5.4), post (3) in afb. 5.34,
en een schroef nr. 1 (¬ tabel 5.2/5.4),
post (4) in afb. 5.34, met behulp van de
Torx-sleutel boven de stuiknaad van de
nokplaat.
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2

> Boor door de markering in de linker en
rechter nokplaat een gat met een diameter van 4,5 mm in het zijplaat (1).
> Zet de nokplaat met klinknagels vast aan
het zijplaat (2).

4,5

1

Afb. 5.35 Vastklinken van het frame

> Leg de panlatten (¬ tabel 5.1/5.3,
post 12) op de nokplaat.
> Buig de metalen strips recht en hang de
panlatten boven aan de daklat.

Afb. 5.36 Afdekken van de profieleindstukken met panlatten

> Dek de profieleinden aan de zijden en de
collectorstuiknaden steeds van onderen
af met de profieleindstukken
(¬ tabel 5.1/5.3, post 32).
> Zet daartoe de profieleindstukken er van
onderen af op.
> Kantel de profieleindstukken dan omhoog
totdat ze voelbaar in de bovenste collectorkant vastklikken.

Afb. 5.37 Aanbrengen van de profieleindstukken
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5.5.8 Dek het dak weer toe

1

> Neem de beschermfolie weg van het lijmvlak van de flexibele slab (¬ tabel 5.1/5.3,
post 17) weg.
> Pas de flexibele slab aan op de vorm van
de dakpan.
> Lijm de flexibele slabben bij de overlappingen (1) aan elkaar vast.

i
Afb. 5.38 Aanpassen van de flexibele slab

Let er daarbij op dat het lijmvlak
droog, stof- en vetvrij is.

> Lijm zo nodig (bijvoorbeeld bij hoge
dakpannen) een afdichtslabextensie
(Art.-Nr. 0020080801) onder de flexibele
slab. Let daarbij op de stromingsrichting
van het hemelwater.
> Sla de flexibele slabben altijd bij de
afsluitingen van het collectorveld om.

i

Let er daarbij op dat het lijmvlak
droog, stof- en vetvrij is.

Afb. 5.39 Vastlijmen van de flexibele slab

> Plak de afdichtband op de zijplaten van
het collectorframe.
> Plak de afdichtband op de nokplaten.
> Snij de afdichtband zo nodig met een
tapijtmes op maat.

i

Let er daarbij op dat het lijmvlak
droog, stof- en vetvrij is.

Afb. 5.40 Aanbrengen van de afdichtband
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1
2
3

> Sluit de vrije ruimten tussen collector en
dakpannen.
> Let erop dat de dakpannen aan de zijkant
van het collectorveld
– met hun middelste lijf (1) de zijplaten
afsluiten,
– vlak boven de afdichtband (2) liggen,
– en met de lijmvlakken (3) van de flexibele slab zijn verlijmd.
> De afmetingen vindt u in tabel 5.5.
> Gebruik hiervoor de weggenomen pannen
en werk ze zo nodig bij.

Afb. 5.41 Dakdekken

5.6

Controlestaat

Controleer aan de hand van de volgende tabel of u alle
handelingen hebt uitgevoerd.
Handeling
1 Zijn alle aansluitingen met borgklemmen vastgezet?
2 Zijn de hydraulische aansluitingen correct aangebracht?
3 Is de temperatuursensor van de collector aangesloten?
4 Zijn de collectoren op de bliksembeveiliging aangesloten?
5 Hebt u een druktest uitgevoerd, zijn alle aansluitingen dicht?
6 Is de isolatie intact?
Tabel 5.6 Controlestaat

i

Na de eerste inbedrijfname en in seizoenen
met sterke schommelingen van de buitentemperatuur kan er condensvorming in de collector optreden.
Dit is een normale bedrijfssituatie.

i

Reflecties door onregelmatigheden in het
glas zijn typische materiaalverschijnselen.
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Buitenbedrijfnemen 6

6

Buitenbedrijfnemen

> Houd u zich tijdens het buitenbedrijfnemen en het
demonteren aan de
– aanwijzingen voor het vervoeren en hanteren
(¬ par. 3.1),
– de aanwijzingen voor het monteren (¬ par. 3.2),
– de regels der techniek (¬ par. 3.3) en
– de voorschriften om ongevallen te voorkomen
(¬ par. 3.4).

a

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!
Vlakkeplaatcollectoren warmen door zonneinstraling op tot een hitte van maximaal
200 °C.
> Vermijd het werken in felle zon.
> Dek de vlakkeplaatcollectoren af voordat
u met het werk aanvangt.
> Werk bij voorkeur in de morgenuren.
> Draag geschikte veiligheidshandschoenen.
> Draag een geschikte veiligheidsbril.

Stel het zonnesysteem niet buiten bedrijf. Voor reparaties of onderhoudswerk kunt u het zonnesysteem voor
korte tijd buitenbedrijfnemen.

b

Let op!
Gevaar voor beschadiging van de
vlakkeplaatcollectoren!
Vlakkeplaatcollectoren, die niet in bedrijf zijn,
kunnen door langdurig hoge temperaturen tijdens stilstand versneld verouderen.
> Zorg ervoor dat een erkende vakman het
zonnesysteem buitenbedrijfneemt.
> Neem vlakkeplaatcollectoren gedurende
ten hoogste vier weken buiten bedrijf.
> Dek collectoren, die niet in bedrijf zijn, af.
> Let erop dat de afdekking goed bevestigd
is.
> Demonteer vlakkeplaatcollectoren bij langdurig "buiten bedrijf" van het zonnesysteem.

b

6.1

Demonteren van vlakkeplaatcollectoren

b

Let op!
Kans op beschadiging van vlakkeplaatcollectoren en het zonnesysteem!
Het op ondeskundige wijze demonteren kan
leiden tot schade aan de vlakkeplaatcollector
en het zonnesysteem.
> Zorg er - voorafgaand aan het demonteren
van vlakkeplaatcollectoren - voor dat een
erkende vakman of een technicus van
Vaillant het zonnesysteem buitenbedrijfneemt.

b

Let op!
Collectorvloeistof levert gevaar op voor het
milieu!
Na het buitenbedrijfnemen van het zonnesysteem is de vlakkeplaatcollector nog gevuld
met zonnecollectorvloeistof, welke bij het
demonteren er uit kan stromen.
> Sluit - tijdens van het dak afnemen van de
vlakkeplaatcollectoren - met behulp van de
afdichtstoppen de aansluitingen af.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Let op!
Gevaar voor oxidatie van de
collectorvloeistof!
Als u het zonnecircuit tijdens een langere
periode "buiten bedrijf" neemt, dan kan de
collectorvloeistof versneld verouderen door
penetrerende zuurstof uit de lucht.
> Zorg ervoor dat een erkende vakman het
zonnesysteem buitenbedrijfneemt.
> Neem vlakkeplaatcollectoren gedurende
ten hoogste vier weken buiten bedrijf.
> Leeg - voorafgaand aan een langere periode "buiten bedrijf" - de volledige installatie en voer de collectorvloeistof op passende wijze af.
> Demonteer vlakkeplaatcollectoren bij langdurig "buiten bedrijf" van het zonnesysteem.

Neem de hydraulische aansluitingen los.
Los de houders.
Til de vlakkeplaatcollector van het dek.
Neem de afdichtstoppen uit.
Leeg de resterende vloeistof uit de vlakkeplaatcollector via de beide onderste aansluitingen in een vat.
Plaats beide afdichtstoppen terug.
Voer de collectorvloeistof af naar een gespecialiseerd
afvalverwijderend bedrijf (¬ par. 7.3).
Verpak de vlakkeplaatcollector afdoende.
Voer de vlakkeplaatcollectoren af naar een afvalverwijderend bedrijf (¬ par. 7.1).
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7 Hergebruik en afvoer
8 Garantie en serviceteam
7

Hergebruik en afvoer

Zowel de toestellen als de transportverpakkingen
bestaan voor het grootste deel uit herbruikbaar materiaal. Neem de geldende nationale wettelijke voorschriften in acht.

7.1

Collectoren

Alle zonnecollectors van Vaillant GmbH voldoen aan de
eisen van het Duitse milieukeurmerk "Blauwe Engel". In
dit verband hebben we ons als fabrikant ertoe verplicht
constructiedelen terug te nemen en te hergebruiken als
ze na jaren van goed gebruik zouden moeten worden
afgevoerd.

7.2

Verpakkingen

Voor het afvoeren van de transportverpakkingen zorgt
de installateur nadat hij de toestellen heeft geïnstalleerd.

8
8.1

Collectorvloeistof

De collectorvloeistof moet u - onder het inachtnemen
van de plaatselijke voorschriften - afvoeren, bijvoorbeeld naar een geschikte stortplaats of een daartoe
geschikte verbrandinginstallatie.
Niet vervuilde verpakkingen zijn herbruikbaar. Voer verpakkingen, die niet kunnen worden schoongemaakt,
evenals de collectorvloeistof op de juiste manier af.
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Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie is uitgevoerd door een door Vaillant BV erkende
installateur conform de installatievoorschriften van het
betreffende product.
De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak
maken op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garantiebepalingen van Vaillant BV.
Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de
servicedienst van Vaillant BV of door een door Vaillant
BV aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd.
Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden
aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode
komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien
vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant
BV aangewezen installatiebedrijf en als het conform de
algemene garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval betreft.

8.2
7.3

Garantie en serviceteam

Serviceteam

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer
(020) 565 94 40.
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Technische gegevens 9

9

Technische gegevens
Eenheid

VFK 145 H/V

Absorbertype
Afmetingen (l x b x h)

VFK 150 H/V
Serpentine horiz./vert.

mm

2033 x 1233 x 80 (V)

2033 x 1233 x 80 (V)

1233 x 2033 x 80 (H)

1233 x 2033 x 80 (H)

Massa

kg
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Inhoud

l

2,16 (H)
1,85 (V)

Max. druk

bar

Stilstandtemperatuur

°C

10

Bruto-oppervlak

m2

2.51

Belichtingsoppervlak

m2

2.35

Absorberoppervlak

m2

2.33

Absorber

mm

Aluminium (met vacuüm deklaag) 0,5 x 1178 x 1978

171

172

hoogselectief (spectraalblauw)
Deklaag
Glazen afdekplaat

 = 95 %
 =5 %
mm

Soort glas

Overdrachtsrendement
Achterwandisolatie

3,2 (dikte) x 1233 x 2033
Veiligheidsglas voor zonnesystemen
(prismatische structuur)

Veiligheidsglas voor zonnesystemen
(antireflecterende deklaag)

 = 91

 = 96

%

40
 = 0,035
 = 55

mm
W/m2K
kg/m3

Randisolatie
Rendement o

geen
%

80,1 (H)
79,1 (V)

84,2 (H)
83,3 (V)
9700 (H)
8200 (V)

Warmtecapaciteit

Ws/m2K

Warmteverliesfactor (k1)

W/m2K

3,32 (H)
2,41 (V)

3,82 (H)
2,33 (V)

Warmteverliesfactor (k2)

W/m2K2

0,023 (H)
0,049 (V)

0,018 (H)
0,049 (V)

Tabel 9.1 Technische gegevens
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9 Technische gegevens

VFK 145 V, VFK 150 V
80
1223
1233

79

80

5

2033

1875

1978

79

1178

Afb. 9.1 Maattekening VFK 145 V, VFK 150 V
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Technische gegevens 9

1233

1100
66,5

80

2033

1178

1223

5

66,5

VFK 145 H, VFK 150 H

1978

Afb. 9.2 Maattekening VFK 145 V, VFK 150 V
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