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De nieuwe aroTHERM plus
Klaar voor de toekomst
Dit informatieblad is opgesteld om de partners van Vaillant en haar gelieerde ondernemingen te ondersteunen. Hoewel dit
document met uiterste zorg is opgesteld, zijn Vaillant en haar gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk voor de hierin
opgenomen informatie en eventuele misverstanden ten aanzien daarvan.

Vaillant verlegt al jaren de grens op het gebied van verwarming.
Nu zetten wij onze expertise in om het milieu te beschermen.
Dit doen we met de introductie van het natuurlijke koudemiddel
R290 voor aroTHERM plus.

De basisfuncties in een oogopslag
•
•
•
•

Monobloc-technologie met hermetisch gesloten koelcircuit
Natuurlijk koudemiddel R290 met een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 3
Combinatie van aroTHERM plus-buitenunits met uniTOWER plus-systeem of wandgemonteerd hydraulisch station mogelijk
Dezelfde behuizing en afmetingen als de aroTHERM Split-modellen

lijk
Natuur del
id
koudem 3
GWP

Van links naar rechts: VWZ MEH 97, sensoCOMFORT VRC 720, VWL 105/6, VWL 125/6, VWL 75/6, VWL 35/6, VWL 55/6, VIH QW 190/6
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Nieuw R290-koudemiddel
Een toekomstbestendige
oplossing
R290 wordt al in veel alledaagse producten gebruikt, zoals koelkasten,
airconditioners en zelfs haarlak. Vaillant gebruikt dit milieuvriendelijke
koudemiddel als een van de eerste in een warmtepomp.
Wat is R290?
Het is een natuurlijk koudemiddel en koolwaterstof. R290 is de
technische benaming van propaan met een zuiverheid van minimaal
99,5%.
Ontvlambaarheid van R290
R290 wordt geclassificeerd als licht ontvlambaar gas uit categorie 1 en
moet dienovereenkomstig worden geëtiketteerd. Hier is een voorbeeld
van de etiketten die worden gebruikt voor de aroTHERM plus:

R290 biedt ongekende voordelen voor onze warmtepompen:
• Verbeterde COP van 5,4 voor lagere gebruikskosten
• Bij uitstek geschikt voor renovatieprojecten door de hogere
aanvoertemperatuur tot 75 °C in de warmtepompmodus
• Groot werkbereik van -25 tot 46 °C – verhoogd
warmwatercomfort en bescherming tegen legionella zonder
back-upverwarming
• Een GWP van slechts 3 – bijzonder milieuvriendelijk en
toekomstbestendig
• Lage onderhoudskosten voor koudemiddel
De nieuwe aroTHERM plus bevat verschillende hoeveelheden van het
natuurlijke koudemiddel R290, afhankelijk van de vermogensklasse:
Hoeveelheid R290koudemiddel

Productnaam
Waarschuwing over
brandbare materialen

Geen vuur of open vlam
en niet roken

Lees de bedienings- en
installatie-instructies

R290 heeft een lagere explosiegrens van 1,7 volumeprocent of 38 g/m³.
Zelfs met een geringe hoeveelheid kan een zeer explosiegevaarlijke
omgeving ontstaan. In tegenstelling tot propaan en ander vloeibaar
petroleumgas (LPG) dat als brandstof wordt gebruikt, bevat R290 geen
odoranten. U kunt het daarom niet ruiken. Het heeft een dichtheid van
1,8 kg/m³ en is zwaarder dan lucht. Bij een lekkage kan uitstromend
koudemiddel zich op de grond ophopen.
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Koudemiddel
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aroTHERM plus VWL 35/6

en

55/6

600 gram

aroTHERM plus VWL 65/6

en

75/6

900 gram

aroTHERM plus VWL 105/6

en

125/6

1.300 gram

aroTHERM plus VWL 35/6 S2

en

55/6 S2

600 gram

aroTHERM plus VWL 65/6 S2

en

75/6 S2

900 gram

aroTHERM plus VWL 105/6 S2 en

125/6 S2

1.300 gram

aroTHERM plus VWL 45/6 S3

en

55/6 S3

600 gram

aroTHERM plus VWL 65/6 S3

en

85/6 S3

900 gram

155/6 S3

1.300 gram

aroTHERM plus VWL 125/6 S3 en

Nieuwe producteigenschappen:
1 C
 ondensor met dubbele wand tegen binnendringen van
koudemiddel in het verwarmingscircuit als de condensor
aan de binnenkant bevriest
2 Vortex-debietsensor
3 E
 xplosieveilige componenten
4 G
 asdicht kabelkanaal naar installatiekaart
5 Schraderventielen met zeskantkop en verbeterde afdichting
(4 Nm)
6 H
 oge- en lagedruksensor
7 Verbeterde NTC's, grotere vochtbestendigheid
8 Automatische ontluchtingsklep voor eenvoudige installatie
en inbedrijfstelling

Verwarmingswater

Trainingshandleidingen
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Nieuwe overwegingen
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Installatievereisten – veiligheidszone
• De veiligheidszone is het gebied direct rondom
het apparaat. In de veiligheidszone mogen zich
geen openingen bevinden zoals ramen, deuren,
ventilatieopeningen, lichtschachten,
kelderdeuren, noodluiken, lichtkoepels of
afvoerpijpen.
• De veiligheidszone mag zich niet uitstrekken
tot naastgelegen gebouwen of openbare
verkeerszones.
• De veiligheidszone moet vrij zijn van
ontstekingsbronnen zoals stopcontacten,
lichtschachten, lampen en elektrische
schakelaars.

Kwalificatievereisten
⬤ Werkzaamheden waarbij het apparaat moet worden geopend, mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen met
kennis over de specifieke eigenschappen en risico's van het R290-koudemiddel.
⬤ Er is specifieke koeltechnische vakkennis vereist in overeenstemming met lokale wetgeving voor werkzaamheden aan het
koelcircuit. Dit is inclusief specialistische kennis over het werken met brandbaar koudemiddel, de bijbehorende gereedschappen en
de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Onderhoud en algemene
reparatie

Werkzaamheden aan het
koelcircuit

• Geen aanvullende vereisten
voor R290

• Lekkagedetector voor R290

• Koeluitrusting geschikt voor
R290 (zie hieronder)
• Speciale
beschermingsmiddelen (zie
hieronder)

• Geen aanvullende vereisten
voor R290

• Kennis over de
eigenschappen en risico's
van het R290-koudemiddel
(wordt in de aroTHERM plusproducttraining behandeld)

• Koeltechnische kwalificatie
(bijv. F-gassencertificaat
categorie 1)
• Aanvullende kwalificatie voor
het werken met brandbaar
koudemiddel

Installatie en ingebruikname

Speciale
uitrustingsvereisten

Kwalificatievereisten
met betrekking tot
R290

De respectieve nationale en lokale regelgeving voor
arbeidsveiligheid en explosiebeveiliging dienen in
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acht te worden genomen. Lees de installatie- en
onderhoudsinstructies.
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Trainingshandleidingen

Onderhoudsuitrusting
Voor de nieuwe aroTHERM plus met het natuurlijke koudemiddel
R290 zijn er tijdens bedrijf andere gereedschappen en aanvullende
apparatuur vereist:

• Geen ontstekingsbron: Gereedschappen en meetinstrumenten
mogen geen ontstekingsbron zijn als deze bewust of als gevolg
van een voorzienbare storing in contact kunnen komen met het
koudemiddel of een mengsel van lucht/koudemiddel.
• Persoonlijke beschermingsmiddelen: Bij werkzaamheden aan
het koelcircuit moet de omgeving worden bewaakt met een
geschikt gasbewakingssysteem. Vanwege het brand- en
explosiegevaar moeten er aanvullende persoonlijke
beschermingsmiddelen worden gebruikt.

• Meetinstrumenten: De lekkagedetectoren en meetschalen van
verdeelstukmeters en drukmeters moeten geschikt zijn voor het
koudemiddel. Lekkagedetectoren voor fluorkoudemiddelen
(R410A, R407C, R32 enz.) zijn over het algemeen niet geschikt
voor natuurlijke koudemiddelen.

Gereedschappen en meetapparatuur

Uitrusting
voor algemene
onderhoudsactiviteiten

Specifieke apparatuur
voor reparaties aan het
koelcircuit

Beschermingsmiddelen

• Lekkagedetector

Aanbevolen in geval van koudemiddellekkage:
• Brandblusser
• Waarschuwingsdriehoek of waarschuwingsbord
• Rood/wit afzetlint

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Lekkagedetector
Verdeelstukmeter
Vacuümpomp
Terugwinningsstation
Systeem om koudemiddel naar buiten af te voeren
Servicemagneet magneetklep
Verwijdergereedschap Schraderklepinzetstuk
Afknijptang voor koperen leidingen
Koudemiddelslangen

De respectieve nationale en lokale regelgeving voor
arbeidsveiligheid en explosiebeveiliging dienen in acht te

Gasbewakingssysteem
Gelaatsscherm
Beschermende kleding
Antistatische polsband
Brandblusser
Waarschuwingsdriehoek of waarschuwingsbord
Palen met rood/wit afzetlint of ketting

!

worden genomen. Hierdoor zijn er mogelijke aanvullende of
andere vereisten voor gereedschappen en beschermingsmiddelen.

Onderhoudsuitrusting
5
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Werken met
cilinders met
brandbaar
koudemiddel
Veiligheidsinformatiebladen bevatten algemene informatie voor het veilig werken met gevaarlijke goederen. De daarin
opgenomen instructies en waarschuwingen moeten in acht worden genomen. Deze worden aangeboden door de leverancier en
zijn meestal ook online te vinden.

Brandbaar koudemiddel vervoeren
Binnen de EU bepaalt het ADR de vereisten voor het vervoeren
van gevaarlijke goederen zoals brandbaar koudemiddel. Het
R290-koudemiddel wordt geclassificeerd volgens het
UN-nummer 1978.
Overzicht van de belangrijkste transportvereisten volgens het ADR:
• Opleiding van personeel
• Voldoende ventilatie in voertuig
• Juiste etikettering van cilinders
• Brandblusser in voertuig
• Verbod op roken en vuur
• Temperatuur moet onder 50 °C blijven
• Correcte bevestiging van lading
• Uitsluitend gesloten en onbeschadigde cilinders met
klepbescherming
Apparaten afvoeren aan het einde van de levensduur
In de volgende gevallen moet het koudemiddel worden verwijderd
voordat de warmtepomp wordt vervoerd:
• Als apparatuur zonder het originele verpakkingsmateriaal wordt
vervoerd;
• Als lekkende of anderszins beschadigde apparatuur (bijvoorbeeld
als gevolg van transportschade) wordt vervoerd.

Brandbaar koudemiddel opslaan
Er zijn in Europa geen geharmoniseerde normen voor het
opslaan van brandbaar koudemiddel. Nationale regelgeving is
van toepassing. Normaal gesproken is er een risicobeoordeling
voor magazijnen vereist. Daarnaast zijn er specifieke vereisten
wat betreft maximale hoeveelheden, ventilatie en
personeelsbevoegdheden die in acht moeten worden genomen.

Transport van brandbare gassen

Dit is ook van toepassing op retourzendingen naar de fabrikant.
Het koudemiddel mag alleen worden verwijderd door getrainde
specialisten en in overeenstemming met de instructies in de
installatie- en onderhoudshandleiding die bij het systeem wordt
meegeleverd. Alle vereisten voor het transport van gevaarlijke
goederen moeten ook in acht worden genomen voor
retourzendingen. Ontmantelde apparaten moeten worden
gemarkeerd met een waarschuwingssticker waarop de staat van
het apparaat wordt aangegeven. Deze sticker is als
reserveonderdeel leverbaar.

Sticker voor het markeren van ontmantelde apparaten
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Voor een betrouwbaar en
efficiënt systeem
Regelmatig onderhoud is essentieel om de functionaliteit en efficiëntie van het systeem te behouden.
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De condensbak en -afvoer reinigen
•	Verwijder verontreinigingen die de condensafvoer en de
ontdooiingsfunctie kunnen blokkeren.
Het luchtkanaal reinigen en controleren
•	Controleer of de ventilator onbeschadigd is en vrij kan
draaien.
• Reinig de ventilator en luchtuitlaat.
Elektrische aansluitingen controleren
•	Controleer de elektrische veiligheid in overeenstemming
met lokale wetgeving.
•	Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen goed
vastzitten en niet gecorrodeerd zijn.
Op koudemiddellekkage controleren
•	Zorg ervoor dat de compressor niet beschadigd raakt en
controleer het apparaat op een goede werking.
Trillingsdemper en akoestiek controleren
•	Zorg ervoor dat de trillingsdempers gemonteerd en in
goede staat zijn.
• Controleer de bedrijfsgeluiden.

Verwarmingssysteem inspecteren
•	
Controleer op corrosie, waterlekkage en andere
beschadigingen.
• Controleer de werking van de veiligheidsapparaten.
2 Expansieventiel controleren
•	
Controleer of het membraan onbeschadigd is en de druk
correct is.
3 Filters en actuatoren inspecteren
• Inspecteer en reinig het waterfilter.
•	
Controleer of de actuatoren zoals pompen en kleppen correct
werken.
4 Pekelcircuit controleren
	Voorwaarde: monobloc-warmtepomp met tussenliggend
pekelcircuit
• Controleer het niveau van de vorstbeveiliging.
• Controleer de pekeldruk.
5 Magnesiumanode controleren/vervangen
• Controleer de magnesiumanode en vervang deze indien nodig.
1

1

1
2

2

Bedrijfsgegevens analyseren
• Analyseer de efficiëntie en energieopbrengst.
•	Zorg voor een optimaal energieverbruik en vroege
detectie van storingen.
Parameterinstellingen aanpassen
•	Stel de verwarmings- en warmwaterinstellingen in op
basis van de klantbehoeften.
• Verbeter de efficiëntie van het systeem.
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Checklists voor
een uitstekende
werking

Aan de hand van verschillende checklists zorgt u voor een
gestructureerd en veilig onderhoudsproces.

Inbedrijfstellingschecklist

Checklist voor het veilig werken aan het R290koelcircuit

Vertrouw op Vaillant
Vaillant is een toonaangevende marktleider op het gebied van warmtepomptechnologie en heeft al meer dan 140 jaar
ervaring met het ontwerpen en produceren van verwarmingstoestellen. Onze producten zijn van
ongeëvenaarde kwaliteit. We produceren al onze warmtepompen in Europa, testen ze uitgebreid
Meer dan
en voeren uitvoerige veiligheidscontroles uit gedurende de volledige levenscyclus, zodat we onze
reputatie van kwaliteit kunnen hooghouden.

140
JAAR
ervaring

Maar het succes van Vaillant is natuurlijk het resultaat van het geweldige werk van onze getrainde
installateurs en servicepartners van over de hele wereld. Samen kunnen we nog meer succes boeken
en gaan we een schonere en winstgevendere toekomst tegemoet.

Verwarming
Installatie Video

Koeling

Duurzame energie

Vaillant
Paasheuvelweg 42, 1105 BJ Amsterdam
www.vaillant.nl

• 02/ 2020 • Technische en inhoudelijke wijzigingen voorbehouden • Geen aansprakelijkheid aanvaard.

Onderhoudschecklist

