
Geachte relatie,

In dit eerste Technisch Bulletin van 2016 informeren we u over de nieuwe technische oplossingen die Vaillant 
de installatiebranche biedt. De installatiebranche staat voor een aantal interessante uitdagingen. Hoe geven wij 
gezamenlijk het vraagstuk ‘verduurzaming’ vorm? Hoe kan de traditionele cv-ketel voldoen aan de vraag om een 
veilige, energiezuinige installatie met voldoende comfort voor de gebruiker?

Veel introducties
In dit bulletin een nieuwe uitbreiding in het duurzame energieprogramma, de aroTHERM lucht/water- 
warmtepomp, een toestel dat onder meer door de ISDE-subsidie op warmtepompen een welkome uitbreiding 
is van het assortiment duurzame installaties in het programma. Het onderhoud van deze toestellen is ook 
belangrijk: en daarin kan Vaillant ondersteunen. 

De introductie van de ecoTEC exclusive met CO-sensor laat zien dat Vaillant een antwoord biedt op de grote zorg 
van de markt om een energiezuinige maar vooral veilige oplossing voor de cv-ketel (vervangings-) markt. Verder 
geven we toelichting op de verwarmingscurve van de vorig jaar geintroduceerde Vaillant vSMART. Vaillant gaat 
volop mee in de trend van slimme verwarmingsthermostaten, waar zich momenteel een grote vraag naar ontwikkelt.

Oplossingen voor installateurs
Verder behandelen we de problematiek rondom collectieve rookgasafvoeren. Welke consequentie heeft de 
installatie van een ecoTEC hr-ketel voor een gezamenlijke rookgasafvoer in gestapelde bouw? Ook geven we u 
inzicht in de serie waterhoeveelheidbegrenzers.

In de rubriek ‘U vraagt, Vaillant geeft antwoord’ behandelen we technische oplossingen voor problemen die u als 
installateur vaak tegen kunt komen. 

Heeft u suggesties voor dit bulletin, of vragen rondom de beschreven onderwerpen? Dan horen we dat graag. 
Aarzel niet om contact op te nemen met ons serviceteam op nummer (020) 565 94 40. U kunt natuurlijk ook 
een mail sturen naar info@vaillant.nl, dan nemen wij desgewenst contact met u op. 

Veel leesplezier bij dit nummer van ons Technisch Bulletin.

Met vriendelijke groeten,
John Happel

Servicemanager 
Vaillant Group Nederland
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Nieuw:
Vaillant aroTHERM VWL 5, 8, 11 en 15 kW 

Het portfolio duurzame oplossingen van Vaillant 

heeft een mooie uitbreiding gekregen met nieuwe 

lucht/water warmtepompen. De aroTHERM is 

een nieuwe warmtepomp in een monobloc-

uitvoering, waarbij alle technologie, waaronder 

de invertercompressor, is geïntegreerd in de 

buiteneenheid. Om de leidinglengte zo minimaal 

te houden moet de afstand van de buitenunit 

tot de buitenmuur in acht worden gehouden. De 

warmtepomp, verkrijgbaar in vier vermogens, 

onttrekt warmte aan de buitenlucht en draagt 

deze via een wisselaar over aan bijvoorbeeld 

een afgiftesysteem voor lage temperatuur. Met 

deze warmtepomp kan een gebouw verwarmd 

én gekoeld worden. De buitenunit kan worden 

toegepast in verschillende installatieontwerpen 

en naar wens gecombineerd worden met (zonne)

boilersystemen. Ook een hybride combinatie met 

de HR-ketel behoort tot de mogelijkheden. Een 

flexibele oplossing die maatwerk mogelijk maakt. 

Hierbij kunnen de technisch adviseurs van Vaillant 

u van dienst zijn.
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Dit najaar komt de nieuwe ecoTEC exclusive met Green 

IQ op de markt: het nieuwe efficiënte, comfortabele 

en veilige hr-toestel van Vaillant. De gasketel krijgt in 

combinatie met de vSMART-thermostaat het zuinige 

energielabel A+. 

Nieuwe ontwikkelingen

Een vernieuwde elektronische gasluchtregeling zorgt 

voor een een hoog modulatiebereik (1:10), waardoor 

het toestel minder start-stopverliezen heeft. De ecoTEC 

exclusive heeft een XXL-tapprofiel voor tapwater. Dit 

water wordt energiezuinig geproduceerd door onder 

meer een nieuwe warmtewisselaar die de laatste 

restwarmte onttrekt uit de rookgassen.

Het toestel is extra betrouwbaar dankzij een 

ingebouwde CO-sensor. Deze elektronica schakelt 

het toestel uit wanneer er een te hoge waarde 

koolmonoxide wordt gemeten. De bekende en 

bewezen roestvaststalen wisselaar van Vaillant is 

doorontwikkeld. Het hydroblok is opgebouwd uit 

metalen onderdelen en is getest tot driemaal de 

maximale waterdruk (30 bar).

Installatie

Installeren is eenvoudig. Het toestel past zich 

automatisch aan aan alle voorkomende types aardgas 

en is daardoor voorbereid op mogelijke veranderingen 

in de gassamenstelling. Ingebruikname is eenvoudig 

Nieuwe standaard 
bij ecoTEC exclusive
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ecoTEC exclusive Green IQ | HR-ketel
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Verwarmingscurve 
met Vaillant vSMART

De vSMART is een slimme 

kamerthermostaat die is in te 

stellen met de vSMART app. Voor 

het verwarmen van de woning 

wordt ook rekening gehouden 

met de buitentemperatuur die 

via het internet wordt gelezen. 

Hierdoor kan meer rendement 

worden gehaald uit de cv-

installtie. Een installateur kan 

door het aanpassen van de 

verwarmingscurve extra service 

bieden aan zijn klant en dat is wel 

zo welkom om u te onderscheiden. 

dankzij het praktische programma met 

fulltext-display en met uitgebreid diagnose- en 

servicemenu. 

Onderhoud

Ook onderhoudstechnisch is het toestel 

verbeterd. De onderdelen zijn goed te bereiken 

en eenvoudig afneembaar voor service 

en onderhoud. Het toestel bepaalt zelf de 

optimale instelling voor CO2 of O2 gehalte in de 

verbrandingsgassen. Afstellen is dus overbodig. 

Daarnaast kan het toestel met de VR900-

communicatiemodule gereed gemaakt worden 

voor beheer op afstand door de installateur. 

Deze kan hierdoor zijn klant sneller helpen en/

of beter voorbereid op pad. De gebruiker kan 

met de vSMART- of multiMATIC-thermostaat en 

app het toestel op afstand besturen. Het toestel 

is goed te combineren met warmtepompen of 

zonneboilers. Het Green IQ-label van Vaillant 

toont dat het product op een duurzame wijze 

is ontwikkeld en dat bijna alle materialen 

recyclebaar zijn.
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Vraag: Waar vind ik de instelling van weersafhankelijk stoken en de stooklijn?

Antwoord: De instelling van de verwarmingscurve van de vSMART kunt u vinden bij de geavanceerde instellingen. 

Deze kan handmatig worden ingesteld.

1 Klik linksboven op de drie liggende streepjes om het menu te openen.

2 Het menu ‘instellingen’ wordt nu geopend, scrol naar de naam van de thermostaat: in dit voorbeeld Vaillant Thuis 

en open dit menu.

3 Open de geavanceerde instellingen.

4 Scroll naar beneden naar verwarmingscurve. De waarde is instelbaar tussen 0 en 5. (zie onder de tabel met 

verwarmingscurves van de vSMART.

 (Zie onderstaande stooklijngrafiek van de vSMART)

Stooklijngrafiek van de vSMART.

Vaillant geeft antwoord

U vraagt
Vaillant geeft antwoord
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een uitdaging

Collectieve rookgasafvoer:

Gecombineerde of gezamenlijke rookgasafvoeren vormen een belangrijk 

aandachtspunt bij ketelvervanging, zeker wanneer oude VR-toestellen vervangen 

worden door HR-toestellen. Collectieve systemen kunnen bijvoorbeeld te maken 

krijgen met drukverschillen en condenswater, wat weer kan leiden tot storingen of 

comfortproblemen.

Absolute voorkeur is dat bij ketelvervanging het rookgasafvoerkanaal altijd 

geïnspecteerd dient te worden. Net als bij een individueel toestel geldt: ook de 

rookgasafvoer gaat in principe een ketelleven mee. In geval van gestapelde bouw is het 

raadzaam om een gebouweigenaar of VvE te betrekken in dit proces. Maar ook Vaillant 

kan u ondersteunen.
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Gecombineerde of gezamenlijke rookgasafvoeren vormen een belangrijk 

aandachtspunt bij ketelvervanging, zeker wanneer oude VR-toestellen vervangen 

worden door HR-toestellen. Collectieve systemen kunnen bijvoorbeeld te maken 

krijgen met drukverschillen en condenswater, wat weer kan leiden tot storingen of 

comfortproblemen.

Absolute voorkeur is dat bij ketelvervanging het rookgasafvoerkanaal altijd 

geïnspecteerd dient te worden. Net als bij een individueel toestel geldt: ook de 

rookgasafvoer gaat in principe een ketelleven mee. In geval van gestapelde bouw is het 

raadzaam om een gebouweigenaar of VvE te betrekken in dit proces. Maar ook Vaillant 

kan u ondersteunen.

Gaat u een ecoTEC installeren in gestapelde 

bouw?

Wanneer u een ecoTEC gaat installeren 

in gestapelde bouw, kunt u ervoor zorgen 

dat het toestel niet wordt beïnvloed door 

de overige toestellen die zijn aangesloten 

op de collectieve afvoervoorziening. De 

terugstroom van rookgassen van andere 

toestellen kan in de ecoTEC de storing F28- 

F29 veroorzaken. Vaillant heeft hiervoor een 

terugstroombeveiliging in het assortiment. 

Deze kan worden ingebouwd in de ecoTEC 

plus 20-24, 25-30 en de ecoTEC Classic 18-24 

en 23-28.

Om dit te realiseren, kunt u een service-

bezoek bij ons serviceteam aanvragen. 

De constructie van het rookgaskanaal, 

de lengte en de diameter moeten bij u 

volledig bekend zijn. De technisch adviseur 

beoordeelt de situatie en plaatst eenmalig 

de terugstroombeveiliging. Hij controleert de 

werking van het toestel en de uitstoot, 

en regelt indien nodig opnieuw in.  

Vervangt u meerdere toestellen in een 

complex, dan kunt u de hulp inroepen van de 

technisch projectadviseurs van Vaillant. Zij 

geven ter plekke maatwerkadvies, kunnen 

camera-inspecties van afvoerkanalen 

verzorgen en berekeningen maken, zodat 

u een veilige, energiezuinige en zorgeloze 

installatie af kunt leveren. Aansluitend 

kunnen terugstroombeveiligingen eenmalig 

door Vaillant of door u worden ingebouwd en 

afgesteld.

Ook bij CLV-systemen in gestapelde bouw 

geldt: een goed advies van de installateur 

aan bewoner, gebouweigenaar of VvE en een 

gedegen uitvoering bieden de installateur 

de mogelijkheid zich te onderscheiden en de 

klant te ontzorgen.

ecoTEC | en collectieve rookgasafvoeren
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Waterhoeveelheidbegrenzer 
verhoogt rendement en comfort

De juiste waterhoeveelheid kan het rendement en het comfortniveau van de installatie vergroten. Bij de combiketellijn 

ecoTEC Classic, -Plus en -Exclusive van Vaillant zit een waterhoeveelheidbegrenzer ingebouwd. Deze is gemonteerd in de 

koudwateringang van het toestel. 

Standaard af-fabriek wordt een waterhoeveelheidbegrenzer gemonteerd die een temperatuurverhoging ten opzichte van 

de koudwatertoevoer garandeert van 50 °C, met een tolerantie van 10%. Dit is dus een iT van 50 °C. Het kan natuurlijk 

voorkomen dat een lagere iT, bijvoorbeeld een iT van 30 °C wenselijk is. Dan kan het toestel wel grote comfortabele 

hoeveelheden warm water leveren, zonder dat (te) heet gestookt hoeft te worden. Meer comfort en energiebesparend. Vaillant 

heeft een serie waterhoeveelheidbegrenzers in het assortiment waarmee u uw klant kunt bedienen. En ook hier geldt: goed 

inregelen en afstellen is een toegevoegde waarde die de installateur zijn klant kan geven. Onderstaand een overzicht van de 

typen en kleuren.

Beschikbare waterhoeveelheidbegrenzers  ecoTEC     

CW-klasse ltr/min iT 50 °C artikelnummer kleur ltr/min iT 30 °C artikelnummer kleur

3 6,5 012983 geel/blauw 10,4 0020018069 geel/zwart

4 8,6 012976 geel/oranje 11,7 012987 geel/rood

5 10,4 0020018069 geel/zwart 14 011603 wit/bruin

5+ 11,7 12987 geel/rood  geen vervanger 

alle typen waterzeef 074514    

De waterhoeveelheidbegrenzer wordt op zijn plaats gehouden door de waterzeef. Let op: bij vervanging van de 

waterhoeveelheidbegrenzer zal meestal de waterzeef ook moeten worden vervangen. 

Vragen over deze instellingen? Neem contact op met onze technische mensen.
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Toestel
op propaan 

Een lezersvraag: “Wat moet ik doen om een Vaillant ecoTEC om te bouwen en in bedrijf te nemen op propaan?”

Vaillant kan u hierbij ondersteunen. U kunt een servicebezoek van onze technische mensen aanvragen. Zij kunnen het toestel 

na installatie inregelen en in bedrijf nemen op propaan. Let op: neem wel minstens drie dagen voor de gewenste bezoekdatum 

contact op met het serviceteam in Amsterdam, om hiervoor een afspraak te maken.

ecoTEC of exclusive | op flessengas
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geoTHERM solo & combi (brine / water)

Verwarmingsvermogen (kW)

Van Tot

VWS - VWW

Artikel nr. Prijs **6x 8x 10x 141 171 220 300 380 460

06 10 X X X  899356 € 165,00

10 20 X X 899357 € 200,00

20 46 X X X X 899358 € 275,00

flexoCOMPACT exclusive (water/brine warmtepompen met geïntegreerde boiler)

Verwarmingsvermogen (kW)
Van Tot

VWF

Artikel nr. Prijs **58/4 88/4 118/4

05 10 X X  899359 € 165,00

10 20 X 899360 € 200,00

flexoTHERM exclusive (water/brine warmtepompen)

Verwarmingsvermogen (kW)
Van Tot

VWF

Artikel nr. Prijs **57/4 87/4 117/4 157/4 197/4

05 10 X X  899361 € 165,00

10 20 X X X 899362 € 200,00

aroTHERM all electric (lucht-water warmtepompen)

Verwarmingsvermogen (kW)
Van Tot

VWL

Artikel nr. Prijs **55/2 85/2 115/2 155/2

05 10 X X  899363 € 125,00

10 20 X X 899364 € 165,00

aroTHERM hybride (lucht-water warmtepompen)

Verwarmingsvermogen (kW)
Van Tot

VWL

Artikel nr. Prijs **55/2 85/2 115/2 155/2

05 10* X X  899365 € 185,00

10 20* X X 899367 € 200,00

geoTHERM hybride air/brine (hybride systemen)

Verwarmingsvermogen (kW)
Van Tot

VWL - VWS

Artikel nr. Prijs **35/4 36/4

03 35* X  899365 € 185,00

03 35* X 899366 € 165,00

Onderhoudsprijzen warmtepompen 2016

Het goede gevoel, het juiste te doen.

 * Maximaal verwarmingsvermogen cv-toestel ecoTEC VHR.

* * Prijs per onderhoudsbeurt. Exclusief 21% BTW.

versienummer 2016.1

X = Onderhoud wordt geadviseerd 1 x per 24 maanden (0 - 5 ton CO
2
 equivalent)

X = Onderhoud is verplicht 1 x per 12 maanden (5 - 50 ton CO
2
 equivalent)

“Ik zou graag de inspectie en het onderhoud van warmtepompinstallaties e.d. uitbesteden aan 

de fabrikant. Hoe staat Vaillant daartegenover?”

Warmtepompen zijn ‘hot’, maar ook een andere tak van sport dan de traditionele cv-ketel. Als 

fabrikant van duurzame toestellen staat Vaillant voor vakkundige inbedrijfstelling én onderhoud. 

Zeker bij een lagetemperatuursysteem als een warmtepomp is het risico op comfortklachten bij 

verkeerde instelling of onvolledig onderhoud groter dan bij hogetemperatuursystemen. Wilt u 

ondersteuning? Dat kan. Een installateur kan dus altijd een beroep doen op de kennis en kunde 

van Vaillant, want samen met u moeten we zorgen voor een zorgeloze installatie bij uw klant.

Neem echter wel minimaal drie werkdagen voor de gewenste bezoekdatum contact op met het 

serviceteam in Amsterdam om een afspraak te maken. 

Onderhoud warmtepomp 
uitbesteden

Vaillant

Paasheuvelweg 42      Postbus 23250      1 100 DT Amsterdam   
Telefoon (020) 565 92 00      Fax (020) 696 93 66      www.vaillant.nl      info@vaillant.nl

Maandag t/m vrijdag: 08.00 – 18.00 uur* Tel. (020) 565 94 40

 18.00 – 20.00 uur* Tel. (020) 565 94 60

Zaterdag:  9.00 – 17.00 uur Tel. (020) 565 94 60

* juni/juli/augustus is de avonddienst bereikbaar vanaf 17.00 – 20.00 uur.

Deze openingstijden gelden alleen buiten het stookseizoen (van 15 april t/m 18 oktober 2016). Tijdens het 

stookseizoen gelden andere openingstijden. Kijk hiervoor op: www.vaillant.nl/Installatienet/Service/Contact.

Wilt u reageren op de inhoud van dit nummer? 

Bel ons Serviceteam via (020) 565 94 40, of stuur een e-mail naar info@vaillant.nl. 

Serviceteam openingstijden

Reageren? 

Colofon

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.
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Een lezersvraag: “Kan ik door het meten van de pH-waarde in het condenswater zien of 

een warmtewisselaar lek is?”

Het antwoord: Het is theoretisch mogelijk een lekkage van de wisselaar aan te tonen door de 

pH-waarde te meten van condenswater. Er zijn echter veel factoren die de uitkomst kunnen 

beïnvloeden, zoals de omgevingslucht en/of de aangezogen verbrandingslucht. Daardoor 

is zo’n meting onbetrouwbaar. Een ideale pH-waarde van cv-water ligt tussen de 8,2 en 10. 

De ‘normale’ pH-waarde van het condenswater van een HR-ketel ligt op ongeveer 3,6 - 4,6. 

Wanneer er veel cv-lekwater in het sifon komt, wordt het condenswater verdund, en wordt 

de pH-waarde hoger. De hoeveelheden cv-lekwater zijn echter meestal te gering om een 

goede meting mogelijk te maken en een harde conclusie te kunnen trekken. Alleen bij grote 

lekkages aan de warmtewisselaar, wanneer bijvoorbeeld dagelijks of vaker bijgevuld dient te 

worden, is een goede meting mogelijk. De voorkeursoplossing om de lekkage in de wisselaar 

op te sporen, is wat Vaillant betreft het afpersen van de warmtewisselaar.

Lekkage meten via 
pH-waarde?

Vaillant

Paasheuvelweg 42      Postbus 23250      1 100 DT Amsterdam   
Telefoon (020) 565 92 00      Fax (020) 696 93 66      www.vaillant.nl      info@vaillant.nl

Maandag t/m vrijdag: 08.00 – 18.00 uur* Tel. (020) 565 94 40

 18.00 – 20.00 uur* Tel. (020) 565 94 60

Zaterdag:  9.00 – 17.00 uur Tel. (020) 565 94 60

* juni/juli/augustus is de avonddienst bereikbaar vanaf 17.00 – 20.00 uur.

Deze openingstijden gelden alleen buiten het stookseizoen (van 15 april t/m 18 oktober 2016). Tijdens het 

stookseizoen gelden andere openingstijden. Kijk hiervoor op: www.vaillant.nl/Installatienet/Service/Contact.

Wilt u reageren op de inhoud van dit nummer? 

Bel ons Serviceteam via (020) 565 94 40, of stuur een e-mail naar info@vaillant.nl. 

Serviceteam openingstijden

Reageren? 

Colofon

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.
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Omdat vooruit denkt.
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