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Voorwoord

Geachte relatie,

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

Zo wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het
aansluiten van een nieuw rookgasafvoersysteem
bij de nieuwe ecoTEC plus en exclusive. In het tweede
artikel komen overdruk CLV-systemen aanbod, welke
toestellen daarvoor geschikt zijn, welke accessoires
ervoor benodigd zijn en of een terugslagklep standaard
is ingebouwd. Ook oudere toestellen komen aan bod 
om het overzicht compleet te maken.

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



Technisch Bulletin 2021 voor installateurs Pagina 3

Nieuwe ecoTEC exclusive en plus ketels:
aansluiting rookgasafvoersysteem

Algemeen

In juni 2021 zijn de eerste toestellen uitgeleverd van
de nieuwe ecoTEC exclusive VHR..CF/1-7 en ecoTEC plus
VHR…CS/1-5 series. Sinds die tijd zijn er al zeer veel
toestellen geïnstalleerd en hebben veel installateurs
ervaring hiermee opgedaan. Tegenwoordig worden
hr-ketels niet meer in nieuwbouwwoningen toegepast
en is er dus altijd sprake van ketelvervanging bij
plaatsing van een nieuwe ecoTEC ketel.

Het is belangrijk om vooraf te bepalen hoe de nieuwe 
ketel aangesloten moet worden op de bestaande  
installatie. Zo ook voor de rookgasafvoer en lucht-
toevoer. Meestal is het rookgasafvoersysteem net zo 
oud als de ketel die moet worden vervangen. Als de te 
vervangen ketel een normale levensduur heeft gehad 
van bijvoorbeeld vijftien jaar, dan is het rookgasafvoer-
systeem ook vijftien jaar oud. Dit rookgasafvoersysteem 
moet dan ook worden vervangen, omdat dit niet nog 
eens vijftien jaar mee kan. Het is belangrijk om vooraf te 
bepalen of het nieuwe toestel op een vergelijkbaar rook-
gasafvoersysteem kan worden aangesloten. Voor zowel 
de nieuweecoTEC exclusive VHR..CF/1-7 als de ecoTEC 
plus VHR…CS/1-5 geldt dat de hoeveelheid  

verbrandingsgassen wat groter is dan bij de vorige serie. 
De luchtovermaat is namelijk wat groter, waardoor er 
meer lucht wordt aangezogen voor een optimale  
verbranding met zeer lage uitstoot van NOx. De  
hoeveelheid verbrandingsgassen is hierdoor ook wat 
groter evenals de weerstand in het luchttoevoer- en 
rookgasafvoersysteem. In combinatie met de toegepaste 
ventilator zien we dan dat bij sommige toestellen de 
totale toegestane lengte van het rookgasafvoersysteem 
wat langer of wat korter is in vergelijking tot een  
vergelijkbaar toestel uit de oude serie.

Voorbereiding

In de installatiehandleiding zijn de gegevens terug te vinden van de maximale
lengte van het rookgasafvoersysteem. Is de totale lengte van het rookgasafvoer-
systeem te lang, dan moet er een andere oplossing worden gezocht, bijvoorbeeld 
door het kiezen van een ander tracé of een grotere diameter. Het verhogen van 
het ventilatortoerental is niet toegestaan, met uitzondering van een high  
pressure systeem met 80 mm luchtaanvoerbuis uit de gevel en 50 mm rookgas-
afvoerbuis bij de toestellen die daarvoor geschikt zijn.

Het aansluiten op een rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem met een te grote 
weerstand kan leiden tot storingen waardoor het toestel niet in bedrijf komt.

Behaal uw Bewijs van Vakmanschap CO
Vaillant biedt de mogelijkheid om vóór het praktijkexamen Bewijs van 
Vakmanschap CO een voorbereidende training te volgen. U start in de 
ochtend met een informatieve training van een ervaren trainer, waardoor 
u goed bent voorbereid voor het examen. Na een lekkere lunch krijgt 
iedere deelnemer de kans om het praktijkexamen af te leggen.

Meer informatie vindt u op: vaillant.nl/academy

http://vaillant.nl/academy
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(vervolg) Nieuwe ecoTEC exclusive en plus ketels:
    aansluiting rookgasafvoersysteem

Algemeen

Voorbeeld

Overzicht maximale lengte rookgasafvoersysteem met 80 mm luchttoevoer en
rookgasafvoer en 80/125 mm dakdoorvoerset.

Er kan een gedetailleerde berekening worden gemaakt van het totale drukverlies in het
rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem m.b.v. de gegevens in de installatiehandleiding.

Voorbeeld installatiehandleiding

Toestel nieuwe serie
ecoTEC plus VHR

Maximale verticale lengte  
rookgasafvoersysteem inclusief 2 
x 87 gr. bocht in luchttoevoer en 
rookgasafvoer [m]

Toestel oude serie
ecoTEC plus VHR

Maximale verticale lengte  
rookgasafvoersysteem inclusief 2 
x 87 gr. bocht in luchttoevoer en 
rookgasafvoer [m]

20/26 CS/1-5 33 29,9 20-24/5-5 L 33,0

25/32 CS/1-5 18,0 25-30/5-5 L 16,0

30/36 CS/1-5 14,6 30-34/5-5 L 18,4

35/40 CS/1-5 17,1 35-38/5-5 L 16,5

36 CS/1-5 14,6 34/5-5 I L 18,4
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Overdruk CLV-systemen:  
Overzicht terugslagkleppen

Technische informatie

In gestapelde bouw wordt vaak een CLV-systeem  
toegepast voor de aansluiting van de rookgasafvoer en 
luchttoevoer van cv-ketels. Dit is een ‘Collectief Lucht-
toevoer en Verbrandingsgasafvoersysteem’. Om te 
voorkomen dat verbrandingsgassen terugstromen door 
een toestel dat niet in bedrijf is moet er per toestel een 
terugslagklep worden toegepast.

Bij enkele toestellen is die standaard ingebouwd en bij 
andere toestellen is die los te bestellen. Per strang  
mogen uitsluitend dezelfde type toestellen van een 
bepaald merk worden toegepast. In het onderstaande 
overzicht staan alle Vaillant toestellen die kunnen worden 
voorzien van een terugslagklep en het artikelnummer 

van de terugslagklep. Niet alle Vaillant toestellen kunnen 
worden voorzien van een terugslagklep vanwege  
technische redenen. De nieuwe ecoTEC plus toestellen 
met IoniDetect bijvoorbeeld, kunnen niet worden voor-
zien van een terugslagklep. In voorkomende gevallen 
dat een Vaillant ketel op een CLV-systeem moet worden 
aangesloten kan dan gekozen worden voor een ecoTEC 
classic (CW3 en CW4), ecoTEC pure (CW3, 4 of 5) of 
ecoFIT pro (CW3 en 4, met ingebouwde terugslagklep af 
fabriek).

Wij krijgen regelmatig de vraag welk type terugslagklep 
moet worden toegepast. Daarvoor hebben wij het  
volgende overzicht opgesteld:

Alle toestellen op één strang moeten van hetzelfde type zijn.

Artikelnummer toestel Toestel type Productieperiode Artikelnummer 
terugslagklep

  Solide 3   

 308500 VHR NL18-22/3 C 2006-2010 0020079310

 308501 VHR NL 24-28/3 C 2006-2010 0020079311

  Solide plus   

 0010009491 VHR NL18-22/3-5 2010-2012 0020079310

 0010009492 VHR NL 24-28/3-5 2010-2012 0020079311

  hrPRO   

 0010002627 VHR NL CW 3/3 2006-2012 0020079310

 0010002628 VHR NL CW 4/3 2006-2012 0020079311

 0010002463 VHR NL CW 4/3 EXP 2006-2012 0020079311

  ecoTEC pro / ecoTEC classic   

 0010011705 VHR NL CW 3/5-3 2012-2015 0020175893 

 0010011706 VHR NL CW 3/5-3 EXP 2012-2015 0020175893 

 0010011707 VHR NL CW 4/5-3 2012-2015 0020175893 

 0010011708 VHR NL CW 4/5-3 EXP 2012-2015 0020175893 

  ecoTEC plus   

0010011701 0010021904 VHR NL 20-24/5-5 2012-2021 0020175893 

0010011702 0010021905 VHR NL 25-30/5-5 2012-2021 0020175893 

0010016402 0010021909 VHR NL 25/5-5 S 2012-2021 0020175893 

  ecoTEC classic   

0010018501 0010025031 VHR NL 18-24/5-3 2015-heden 0020175893 

0010018502 0010025032 VHR NL 18-24/5-3 EXP 2015-heden 0020175893 

0010018503 0010025033 VHR NL 23-28/5-3 2015-heden 0020175893 

0010018505 0010025035 VHR NL 23-28/5-3 EXP 2015-heden 0020175893 

  ecoTEC pure   

 0010020371 VHR 18-24/7-2 (L-NL) 2017-heden 0020175893 

 0010020372 VHR 18-24/7-2 (L-NL) EXP 2017-heden 0020175893 

 0010020373 VHR 23-28/7-2 (L-NL) 2017-heden 0020175893 

 0010020374 VHR 23-28/7-2 (L-NL) EXP 2017-heden 0020175893 

 0010020375 VHR 28-34/7-2 (L-NL) 2017-heden 0020175893 
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(vervolg) Overdruk CLV-systemen: overzicht terugslagkleppen
Technische informatie

De kleppen kunnen door de installateur rechtstreeks bij 
Vaillant besteld worden. Voor projectmatige vervanging 
van cv-toestellen en toepassing van CLV-systemen s.v.p. 
contact opnemen met de afdeling Technisch Project 
Advies voor een juiste toestelkeuze, instellingsadvies en 

hulp bij de inbedrijfstelling. Toepassing van deze terug-
slagkleppen voor andere doeleinden dan vermeld in de  
installatiehandleiding van het toestel en de terugslagklep 
is voor eigen verantwoording.

Artikelnummer toestel Toestel type Productieperiode Artikelnummer 
terugslagklep

  ecoFIT pro *   

 0010029556 VUW 256/6-3 (L-NL) 2019-heden 0010033855

 0010029559 VUW 256/6-3 EXP (L-NL) 2019-heden 0010033855

 0010029557 VUW 306/6-3 (L-NL) 2019-heden 0010033855

 0010029560 VUW 306/6-3 EXP (L-NL) 2019-heden 0010033855

Artikelnummer 
toestel

Toestel type Productieperiode C10 basisset 80/125 
voor overdruksysteem

C10 handleiding en 
stickers

C10 terugslagklep, 
handleiding en stickers

 ecoFIT pro *   

0010029557 VUW 306/6-3 (L-NL) 2019-heden 0020232147 0010035776  

0010029560 VUW 306/6-3 EXP (L-NL) 2019-heden 0020232147 0010035776  

 ecoTEC classic   

0010025033 VHR NL 23-28/5-3 2018-heden 0020232147  0010033455

0010025035 VHR NL 23-28/5-3 EXP 2018-heden 0020232147  0010033455

 ecoTEC pure   

0010020371 VHR 18-24/7-2 (L-NL) 2017-heden 0020232147  0010033455

0010020372 VHR 18-24/7-2 (L-NL) EXP 2017-heden 0020232147  0010033455

0010020373 VHR 23-28/7-2 (L-NL) 2017-heden 0020232147  0010033455

0010020374 VHR 23-28/7-2 (L-NL) EXP 2017-heden 0020232147  0010033455

* Bij de ecoFIT pro VUW 256/6-3 (EXP) en de VUW 306/6-3 (EXP) is de terugslagklep standaard ingebouwd af fabriek

Overdruk CLV-systemen:  
C10, universeel CLV-systeem

Nu is er sinds kort ook een universeel CLV-systeem bedacht.  
We noemen dit een C10-systeem. 

Daarbij is het mogelijk om per strang ketels van diverse merken toe 
te passen, mits ze maar dezelfde CW-klasse hebben en voorzien zijn 
van een terugslagklep en geschikt zijn voor C10. Dat lijkt handig voor 
woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaars: je hoeft niet col-
lectief dezelfde ketels op te hangen. Het nadeel is wel dat de  
collectieve diameters van het C10-systeem een stuk groter zijn.

Voor Vaillant is het bij een C10-systeem verplicht om elk toestel te 
voorzien van een ‘C10 basisset 80/125 voor overdruksysteem’.

Indien het toestel niet standaard is voorzien van een 
terugslagklep, dan moet er ook een C10 terugslagklep 
en stickers worden aangeschaft, want je moet elk toestel 
voorzien van een terugslagklep en speciale C10 sticker. 

Indien het toestel wel is voorzien van een terugslagklep 
af fabriek, dan hoeft er alleen nog een C10 handleiding 
en stickers toegepast te worden.

0020232147 C10 basisset 80/125 voor overdruksysteem

* Bij de ecoFIT pro VUW 306/6-3 (EXP) is de terugslagklep standaard ingebouwd af fabriek
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(vervolg) Overdruk CLV-systemen:  
    C10, universeel CLV-systeem

Technische informatie

Voor aansluiting op een C10-systeem kunnen uitsluitend de volgende toestellen worden toegepast: 

• ecoTEC pure VHR 18-24/7-2 (EXP);
• ecoTEC pure VHR 23-28/7-2 (EXP);
• ecoTEC classic VHR 23-28/5-3 (EXP);
• ecoFIT pro VUW 306/6-3 (EXP)

Voor alle C10-toepassingen van Vaillant geldt dat deze 
uitsluitend mogen worden aangesloten met 80/125 
concentrisch rookgasafvoermateriaal. Het horizontale 
deel mag maximaal 10,0 m plus één bocht zijn. Elke 
volgende bocht vermindert de lengte met 2,5 m. Bij 
toestellen van andere merken wordt veelal 60/100  

concentrisch gebruikt, dus dat is een punt van aandacht.
Het C10-systeem wordt niet vaak toegepast, omdat de 
diameters van het collectieve systeem veel groter zijn. 
Welke diameters moeten worden toegepast staat in een 
norm die je hier kunt vinden: 
rogafa.nl/rookgasafvoersysteem/het-nieuwe-clv-systeem

http://rogafa.nl/rookgasafvoersysteem/het-nieuwe-clv-systeem
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Het Technisch Bulletin is een periodieke uitgave van 
Vaillant. Hiermee informeren we installateurs over 
ontwikkelingen rondom onze producten, technische 

Colofon
aspecten van de toestellen en adviseren we over 
installatie, onderhoud en reparatie.

Vaillant
Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam

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