Zonne-energiesysteem

Waarom Vaillant?
Omdat we maximaal van zonne-energie willen proﬁteren!

auroSTEP plus
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Waarom een zonne-energiesysteem van V
Omdat u voor de natuur zorgt en er zelf wel bij vaart

Sinds meer dan 135 jaar ontwikkelt Vaillant, Europese marktleider in
verwarmingstechnologie, toekomstgerichte en efﬁciënte technologieën
die de gebruiker comfort, economisch verbruik en efﬁciëntie bieden en
inspelen op zijn wensen. We doen dit met gas, stookolie en elektriciteit,
maar tegenwoordig ook meer en meer met hernieuwbare energie zoals
zonne-energie en geothermie.
Als aanbieder van complete systemen voor een zuinige en milieuvriendelijke
verwarming en warmwaterproductie, beantwoordt de Duitse fabrikant
Vaillant aan de wensen van mensen die vooruitdenken. Mensen die meer
weten en beter willen leven. Mensen die een spaarzaam gebruik van onze
energiebronnen en een hoge levenskwaliteit met elkaar willen verzoenen.
De zonne-energiesystemen van Vaillant halen het maximum uit zonneenergie om warm water te produceren en (eventueel) de woning bij te
verwarmen. Deze systemen zijn niet alleen erg zuinig, maar kunnen ook
eenvoudig gecombineerd worden met de condensatieketels en warmtepompen van Vaillant. Deze combinatie is een zeer mooi voorbeeld van
het basisconcept van Vaillant: we willen u zoveel mogelijk op uw wenken
bedienen door u tal van ﬂexibele combinatiemogelijkheden te bieden.
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Denk aan uw toekomst

en die van uw kinderen
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zonne-energie

Gebruik ‘schone’, milieuvriendelijke zonne-energie.
Hecht u belang aan een schoon milieu? En bent u op zoek naar een milieuvriendelijke én betaalbare manier om warm water te
produceren? Kijk dan eens omhoog! De zon boven ons hoofd vormt een onuitputtelijke bron van schone én gratis energie.
Elke 8 minuten levert de zon evenveel energie als de volledige wereldbevolking op 1 jaar tijd verbruikt. Elke dag opnieuw straalt ze
liefst 960 biljard kW energie uit. De zonnestralen die op één dag de aarde bereiken, kunnen de volledige mensheid gedurende 180 jaar
van energie voorzien! Hoog tijd dus om nuttig gebruik te maken van die schone én gratis energiebron!
Efﬁciënt combineren met andere energiebronnen.
Het is een feit: in België schijnt de zon niet vaak genoeg om in alle verwarming en warmwaterproductie te voorzien. Het is daarom
nodig om een gecombineerd systeem te kiezen, dat zonne-energie combineert met een condensatieketel op gas of stookolie. Nog
rendabeler is uiteraard de combinatie met een warmtepomp.
Milieuvriendelijk en zuinig warmwatercomfort, voor iedereen.
Voor warmwaterproductie en eventueel verwarming van de woning met zonne-energie, biedt Vaillant meerdere systemen aan.
U kiest op basis van het aantal gebruikers, de mogelijkheden in uw woning, het gewenste rendement en natuurlijk ook in functie
van uw budget. Zonne-energie komt niet alleen het milieu ten goede: ook uw portemonnee vaart er wel bij. Op jaarbasis bespaart
u gemiddeld 50 à 60 % in het verbruik voor uw warmwaterproductie!. Onze systemen komen bovendien in aanmerking voor diverse
premies en u geniet van extra ﬁscale voordelen.
Vaillant wil iedereen, grote én minder grote gezinnen, de kans geven om te genieten van schone zonne-energie. Wie zijn water wil
verwarmen met zonne-energie bieden we daarom de keuze tussen drukloze systemen en systemen onder druk.
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Drukloos systeem auroSTEP plus: alles-in-één!

Eenvoud troef
Het drukloos systeem met de naam auroSTEP plus is een
volledig pakket met 1, 2 of 3 zonnepanelen, een boiler van
150, 250 of 389 liter en bijbehorende zaken zoals regeling,
steekpomp en montageaccessoires. Met dit systeem kan u
dus voor een goede prijs comfortabel gebruik maken van
de gratis zonne-energie.
Een individuele berekening van de grootte van de boiler en
het aantal panelen is niet noodzakelijk.
Met deze kant-en-klare-oplossing (plug and play) wordt de
installatie van het systeem auroSTEP plus eenvoudiger
dan ooit. De installateur hoeft alleen de verschillende
onderdelen met elkaar en met de ketel voor bijverwarming
te verbinden. Alles is voorzien: een veiligheidsklep, de
pomp, een aﬂaat- en vulkraan, duo-geïsoleerde leidingen
(apart bij te bestellen) en de vulvoeistof (water-glycol).
Eenvoudiger kan niet!

Ook het oog wil wat en daarom ontwierp Vaillant het
auroSTEP plus systeem als een compacte eenheid die
qua design zeker mag gezien worden. Door de beperkte
afmetingen vindt deze installatie bovendien een geschikt
plaatsje in elke woning!
Afhankelijk van de grootte van het gezin en het
warmwaterverbruik kan u uit 3 types kiezen:
- De auroSTEP plus 150 bestaat uit 1 zonnepaneel
VFK 135 en een monavalente boiler van 150 liter. Het
systeem is geschikt voor een gezin van 2 à 3 personen.
- De auroSTEP plus 250 bestaat uit 2 zonnepanelen
VFK 135 en een bivalente boiler van 250 liter en is
bestemd voor gezinnen van 4 à 5 personen.
- De auroSTEP plus 350 bestaat uit 3 zonnepanelen
VFK 135 en een bivalente boiler van 389 liter en is
bestemd voor gezinnen van 6 à 7 personen.

auroSTEP plus 150 + condensatieketel ecoTEC plus
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doorsnede VIH SN 350 i
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auroSTEP plus
De verschillende delen onder de loep

het vlakke zonnepaneel VFK 135

keuze uit 3 boilers van 150, 250 of 389 liter

Het zonnepaneel VFK 135, prestaties, made in Germany.
Om u zowel hoogwaardige als budgetvriendelijke zonnepanelen te kunnen aanbieden, die in elke installatie efﬁciënt
inzetbaar zijn, heeft Vaillant de vlakke drukloze zonnepanelen
ontwikkeld.

Zonder zorgen in zomer én winter!
Het systeem van de VFK 135 werkt zonder druk en met vrije
terugloop. De vloeistof die door de zon in het paneel wordt
opgewarmd, vloeit automatisch terug naar de zonneboiler,
zonder dat er een circulatiepomp aan te pas komt. Een
expansievat is ook niet nodig. Bovendien is er geen risico

De jacht op de zon is open.
De zon laat zich niet zomaar vangen. Daarom is het plaatsen
van een zo groot mogelijk absorptieoppervlak essentieel
voor een rendabel zonne-energiesysteem. Daarnaast wil u als
gebruiker uiteraard ook een hoogkwalitatief systeem met een
betrouwbare en langdurige werking. En u bent op zoek naar
een systeem dat makkelijk te plaatsen is en zeer eenvoudig

op oververhitting of bevriezing omdat de vloeistof nooit
blijft stilstaan in het paneel: bij stilstand of rust loopt alles
mooi terug in de boiler. U kan dus zorgeloos genieten van
milieuvriendelijk verwarmd water.

aan te sluiten op een zonneboiler. U heeft zonet gevonden
wat u zocht: het zonnepaneel VFK 135 heeft al deze troeven in
huis.
Lichtgewicht.
De VFK 135 is een vlak paneel dat zich onderscheidt door zijn
beperkte gewicht: het weegt amper 38 kg. Daardoor is het
gemakkelijk te transporteren. Wanneer u dit lichtgewicht op
het dak monteert, is een extra versteviging van het dak niet
eens nodig.
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Kwaliteit mag gezien worden.
Het zonnepaneel VFK 135 heeft een oppervlakte van 2,51 m2.
Het bestaat uit koperen leidingen, die hoogkwalitatief met een
laser gelast werden en bedekt met een absorptievlak met hoge
selectieve coating. Het geheel zit vervat in een zwart raamproﬁel. Zowel onderaan als aan de zijkanten is er een isolatie van
40 mm voorzien.
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De zonneboiler VIH SN.
De zonnepanelen VFK 135 kunnen met 3 types boilers gecombineerd worden, afhankelijk van uw warmwaterverbruik: de
monovalente boiler VIH SN 150 mi en de bivalente boilers VIH
SN 250 i en VIH SN 350 i
auroSTEP plus 150: de monovalente boiler VIH SN 150 i +
1 paneel VFK 135.
Dit is de ideale oplossing voor een gezin van 2 à 3 personen.
Deze boiler heeft een inhoud van 150 liter en is uitgerust met
één verwarmingsspiraal die in verbinding staat met het zonnepaneel. Bijverwarming is op elk moment mogelijk via een
verwarmingsketel van het combitype of een warmwatertoestel
(zoals bijvoorbeeld de Vaillant badverwarmer turboMAG). Dat is
noodzakelijk wanneer de opwarming van de boiler door de zon
tijdelijk niet volstaat. De warmwaterproductie gebeurt dan in de
warmtewisselaar van de ketel.
auroSTEP plus 250 en 350: de bivalente boilers VIH SN 250 i
+ 2 panelen VFK 135 en VIH SN 350 i + 3 panelen VFK 135.
De combinatie van een boiler van 250 liter en 2 zonnepanelen
is geschikt voor de warmwaterproductie voor families van 4 à
5 personen. Voor nog grotere gezinnen (6 à 7personen) kan
gekozen worden voor auroSTEP plus 350, met 3 zonnepanelen
en een boiler van 389 liter.
Eigenschap van deze bivalente boilers is dat ze niet één, maar
twee verwarmingsspiralen hebben.
De onderste spiraal staat in verbinding met de zonnepanelen.
De bovenste dient voor een eventuele bijverwarming van
het water en staat in verbinding met een vloerketel of een
wandketel. Voor de bijverwarming is de condensatieketel
ecoTEC plus VC of de staande condensatieketel ecoVIT of
icoVIT exclusiv bv. een zeer zuinige en milieuvriendelijke
oplossing. Maar u kunt deze boilers net zo goed combineren
met uw bestaande vloerketel op gas of met uw stookolieketel.
U merkt het, de keuze is aan u!

auroSTEP plus 150

auroSTEP plus 250

auroSTEP plus 350
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Alles is op elkaar afgestemd
auroSTEP plus = compleet systeem

zonneboiler met ingebouwde regeling

de nieuwe hoogrendementpomp met gehalveerd energieverbruik

Vaillant is via doorgedreven onderzoek altijd op
zoek naar vernieuwing en innovatieve oplossingen.
Veel aandacht gaat daarbij naar de ontwikkeling van
toestellen die op elkaar afgestemd zijn. Daardoor
blijven onze systemen na de installatie vlot en correct
werken … zonder kopzorgen!
Op en top rendement: of wat dacht u van een
gehalveerd energiegebruik?
Bij de ontwikkeling van de nieuwe auroSTEP plus werd
nagedacht over oplossingen om het systeem nog
zuiniger te maken. Daarom is de auroSTEP plus vanaf
nu uitgerust met een hoog rendement pomp. Het
energieverbruik van deze pomp is, in vergelijking met
een klassieke pomp, zomaar even gehalveerd.
De zonneregeling: eenvoudig te bedienen.
Als men een verwarmingsketel combineert met het
zonne-energiesysteem auroSTEP plus, is het de
bedoeling om maximaal gebruik te maken van de
zonne-energie. Daarom dienen de werking van het
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zonne-energiesysteem en de verwarmingsketel op
elkaar te zijn afgestemd. Dit kan alleen via een goede
regeling.
De auroSTEP plus is standaard uitgerust met een
regelaar. De intelligente programmering zorgt ervoor
dat er maximaal gebruik gemaakt wordt van zonneenergie voor de warmwaterproductie. Maar aan
de andere kant zorgt hij er ook voor dat er altijd
genoeg warm water ter beschikking is, ook als er
geen zon is. Zo is uw comfort gegarandeerd. De
regeling is vlot te bedienen omdat hij in de boiler is
ingebouwd. De ingevoerde instellingen kunnen op
elk moment probleemloos worden teruggevonden.
Ook de status (informatie over het systeem) en de
storingen (verschillende codes) worden weergegeven.
Met de regeling van de auroSTEP plus kan u snel
en eenvoudig de opwarmingstijden van de boiler
programmeren. Er zijn daarnaast ook een aantal
handige extra’s voorzien zoals bv. de holiday functie.
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De harmonische oplossing voor elk dak.
Het zonnepaneel kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden
en dit zowel op hellende daken (in opbouw of inbouw) als op platte
daken.
Bovendien werden bij de ontwikkeling van deze zonnepanelen ook
nieuwe montagesystemen ontworpen. Deze systemen zorgen ervoor dat
de panelen snel en eenvoudig te monteren zijn:

Montage in opbouw.
Afhankelijk van het type dakpan zijn er aangepaste montagesets
beschikbaar met een speciaal schroefsysteem, waarop de panelen zeer
eenvoudig en stevig gemonteerd kunnen worden. En er is maar één
werktuig voor nodig

Montage in inbouw.
De panelen hebben een “slimline” – design. Met hun geringe diepte van
slechts 80 mm zijn ze harmonieus te integreren in het dak.

Montage op een plat dak.
hiervoor is een raamwerk beschikbaar dat als een toegeklapt geheel
geleverd wordt, en dan ingesteld naar de gewenste hellingsgraad van 30,
45 of 60°.
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De zonnepanelen onder druk
Voor elke hoeveelheid warm water of bijverwarming van uw w

auroTHERM en auroTHERM exclusiv.
Bent u op zoek naar een systeem met ﬂexibele installatiemogelijkheden, dat
beantwoordt aan hoge warmwaterbehoeftes en zelfs ook de bijverwarming
van de woning op zich neemt? Dan stellen wij u graag onze zonnepanelen
onder druk voor, de auroTHERM of de auroTHERM exclusiv in combinatie
met de zonneboiler auroSTOR VIH S of het buffervat allSTOR VPS/2 en de
zonne-regeling auroMATIC. Terwijl met het drukloos systeem auroSTEP plus
maximaal 3 panelen met elkaar verbonden kunnen worden, kan een systeem
onder druk meerdere zonnepanelen de baas. Hierdoor zijn deze systemen
geschikt voor grotere gezinnen of industriële toepassingen.
Hoeveel zonnepanelen hebt u nodig?
Voor een normaal warmwaterverbruik rekent men met 30 à 50 liter warm
water per persoon per dag. Het aantal panelen hangt af van de oriëntatiegraad en van het aantal gebruikers. Hoe minder de panelen naar het zuiden
zijn gericht, hoe meer er nodig zijn om in de noodzakelijke warmwaterproductie te voorzien.
Voor systemen onder druk moet de installateur dus een individuele berekening doen. Ook zijn er naast de panelen, de boiler en de regeling nog een
aantal extra accessoires nodig. Deze individuele aanpak garandeert een
optimaal resultaat.

Zonne-energiesystemen 2011_nl.indd 13

15-12-2010 10:14:36

zonne-energiesystemen

w woning
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Zonnepanelen onder druk
Grenzeloze mogelijkheden

het vlakke zonnepaneel onder druk auroTHERM

De vlakke zonnepanelen onder druk auroTHERM.
De vlakke zonnepanelen auroTHERM VFK 145 zijn op
dezelfde manier opgebouwd als de drukloze zonnepanelen
VFK 135, met dat verschil dat de leidingen hier in parallel en
niet in serie geschakeld worden. Daardoor kunnen meerdere
auroTHERM panelen gecombineerd worden. Er is zelfs geen
limiet: u past de hoeveelheid simpelweg aan in functie van
de gewenste warmwaterhoeveelheid.
De auroTHERM VFK 145 kan zowel horizontaal of verticaal
op het dak geïnstalleerd worden en dit zowel op hellende
daken, in opbouw of inbouw als op platte daken.

de vacuümbuis zonnepanelen auroTHERM exclusiv

De vacuümbuis zonnepanelen auroTHERM exclusiv.
De ronde oplossing voor het beste rendement.
De bouw van de auroTHERM exclusiv is doordacht: ook het
kleinste zonnestraaltje wordt, dankzij de achter de vacuümbuis liggende spiegel, naar de absorber geleid. Concreet wil
dit zeggen dat u altijd het hoogste rendement haalt, ook bij
zeer laagstaande zon. Ook in de herfst en het voorjaar kan
zonne-energie optimaal worden gebruikt voor de voorverwarming van de centrale verwarmingsinstallatie en het
warm water. Een mooie besparing dus!
Geschikt voor elk project.
De auroTHERM exclusiv is beschikbaar in een uitvoering
met 6 vacuümbuizen of met 12 vacuümbuizen en is zeer
ﬂexibel te combineren. Dankzij de breedte van 70 cm
resp. 140 cm kunnen ze zowat op elke dakoppervlakte een
plaatsje vinden.
Een geniale techniek voor een eenvoudige plaatsing.
Ondanks het feit dat de auroTHERM exclusiv een zeer hoog
rendement heeft, blijft z’n gewicht zeer laag. Dit vacuümbuis zonnepaneel weegt respectievelijk 19 en 37 kg. Samen
met het zeer eenvoudig montagesysteem maakt dit de
installatie uiterst snel, eenvoudig en ﬂexibel.
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De nieuwste techniek om elke zonnestraal te vangen.
De vacuümbuis zonnepanelen auroTHERM exclusiv zijn zeer
solide gemaakt: de individueel uitwisselbare vacuümbuizen
bestaan uit borosilicaatglas en worden op een met keramiek bedekte CPC-spiegel geplaatst. Dankzij deze spiegel
wordt ook bij zeer laagstaande zon het zonlicht maximaal
benut.
Zo dicht als een thermoskan.
De buizen van de auroTHERM exclusiv zijn dankzij hun
principe van dubbelwandige glasconstructie vacuümdicht.
Het gaat hier namelijk om een zuivere glasverbinding zonder glas-metaalovergang. In deze constructie volgens het
thermoskanprincipe is er zo goed als geen warmteverlies
en daardoor een bijzonder hoge opbrengst aan warmteenergie.

Onwankelbaar en onverwoestbaar.
De vacuümbuizen bestaan uit een zuurbestendig borosilicaatglas, een speciaal glas met een bijzonder hoge
weerstand. Het is dus bestand tegen hoge temperaturen,
temperatuursschommelingen, water en tal van chemische
producten.
De buizen werden ook uitgebreid getest op hagelinslag en
temperatuursschokken, wat de stabiliteit ervan nog onderstreept.
Duurzaam en stabiel.
De CPC-spiegel onder de vacuümbuizen is met een keramische laag bedekt en op deze manier zeer bestendig tegen
erosie en vervuilingen. De hoogselectieve absorber, bedekt
met een aluminium/nitriet-laag, zet de stralingsenergie
bijna zonder verlies om in warmte. Op deze manier verkrijgt
men een reﬂectie resp. absorptiegraad van meer dan 85 %.
Dit betekent dat de zonnestralen optimaal gebruikt worden.
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De zon is gratis
Maak er dus maximaal gebruik van
Flexibele verwarming van het sanitair warm water.
De zonneboiler auroSTOR VIH S 300, 400 of 500 verzorgt
niet alleen op een zeer comfortabele manier de warmwaterproductie van een of twee gezinnen, maar gaat ook zeer
spaarzaam om met de kostbare zonne- en verwarmingsenergie.
De auroSTOR is een bivalente boiler met 2 verwarmingsspiralen. De onderste (en grootste) staat in verbinding met
de zonnepanelen. De bovenste met een ketel voor de (eventuele) bijverwarming.
Een goed systeem alleen volstaat niet: het moet ook ﬂexibel
te gebruiken zijn. Ook daar heeft Vaillant aan gedacht: voor
de bijverwarming kan de boiler auroSTOR moeiteloos met
om het even welke ketel, op gas of stookolie, gecombineerd
worden. De condensatieketel op gas of stookolie biedt hier
de meest milieuvriendelijke en efﬁciënte oplossing. Maar
het is geen vereiste: ook als u bijvoorbeeld al over een
mazoutketel beschikt kan u deze moeiteloos aansluiten op
het zonne-energiesysteem.
Verwarm uw woning bij met zonne-energie.
Thermische zonne-energiesystemen worden in de eerste
plaats gebruikt voor de opwarming van sanitair warm water.
Maar, afhankelijk van de installatie, kan u de overtollige
warmte ook gebruiken, om uw woning ‘bij’ te verwarmen.

zonneboiler auroSTOR VIH S
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Eenvoudig en spaarzaam: het buffervat allSTOR slaat
alle warmte op.
Om de warmte van de zon optimaal te gebruiken, is het
nodig om deze op te slaan of te bufferen. Vaillant heeft hiervoor bijvoorbeeld het buffervat allSTOR VPS/2, een compatibel universeel thermisch gelaagd vat waarin warmte wordt
opgeslagen. Op dit buffervat kunnen tot 60 m2 zonnepanelen aangesloten worden en ook verschillende andere types
verwarmingstoestellen zoals warmtepompen, gasketels,
stookolieketels, en andere. In de eerste plaats wordt het water in dit vat opgewarmd door de zon via de zonnepanelen.
Het door de zon opgewarmde water wordt dan gebruikt om
sanitair water op te warmen en anderzijds om de woning,
een zwembad, enz… te verwarmen.
Eenvoudig.
Bij de ontwikkeling van nieuwe toestellen streeft Vaillant
eerst en vooral naar eenvoud, zowel op het vlak van installatie als van bediening en onderhoud. Dit is ook zeker het
geval bij de zonneboiler auroSTOR en het buffervat allSTOR.
Met hun grotere waterinhoud van respectievelijk 300 tot
500 liter (voor de auroSTOR) en 300 tot 2000 liter (voor de
allSTOR) zijn deze toestellen vaak moeilijk te transporteren.
Om deze reden hebben we ervoor gezorgd dat de mantel
erg makkelijk kan gedemonteerd worden: zo kunnen ze
makkelijk vervoerd worden, terwijl ook de aansluitingen met
de panelen, de ketel, de regeling en alle andere accessoires
eenvoudig blijven. Zodra de installatie is voltooid, kan de
mantel in enkele minuten opnieuw gemonteerd worden, met
een mooi afgewerkt geheel als resultaat!

buffervat allSTOR VPS/2
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De zonneregeling
even betrouwbaar als de zon
Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende regelaars
mogelijk. U heeft dus de keuze!
Eenvoudig en efﬁciënt: de auroMATIC 560.
De auroMATIC 560/2 is de perfecte oplossing voor de warmwaterproductie met zonnepanelen onder druk, auroTHERM of
auroTHERM exclusiv in combinatie met een zonneboiler zoals bv.
de auroSTOR. Deze regelaar zorgt er net als bij de auroSTEP plus
voor dat de zonne-energie optimaal wordt gebruikt en dat de ketel
bijverwarmt als er niet genoeg zon is. Altijd warm water dus, dat
geven we u op een briefje!
Zeer intelligent: de auroMATIC 620/3.
De auroMATIC 620/3 regelt niet alleen de zonne-energie-installatie, maar ook het centrale verwarmingssysteem weersafhankelijk.
In functie van de buitentemperatuur regelt hij het temperatuurniveau van het systeem en zorgt hij voor de meest optimale samenwerking tussen zonne-energiesysteem en verwarmingsketel. Enkel
wanneer de zonnepanelen niet voldoende warmte leveren, wordt
de ketel geactiveerd.
Pro E-systeem: installeren was nog nooit zo makkelijk!
De auroMATIC-regelaars zijn zeer eenvoudig te installeren. Ze
beschikken over het pro-E systeem om de installatie te vereenvoudigen.
Bovendien is de auroMATIC zeer eenvoudig te programmeren,
dankzij het digitaal display met weergave van de status en andere
systeemcodes. Net zoals de regeling van de auroSTEP plus, is de

auroMATIC ook voorzien van een aantal handige extra’s zoals de
partyfunctie, de holiday-functie, de anti-legionella-sturing enzovoort.
Extra accessoires voor systemen onder druk.
Zoals gezegd moeten er bij systemen onder druk, naast de panelen, de zonneboiler en de regeling, nog een aantal andere accessoires worden voorzien. Ook daarvoor kan u uiteraard bij Vaillant
terecht!
Een overzicht:
1. Accessoires om de panelen op een plat of een schuin dak te
plaatsen.
2. Pompgroep: een combinatie van een pomp (2 types, afhankelijk
van de grootte van de installatie), een thermometer vertrekretour, een manometer, een veiligheidsklep …
3. Automatische luchtafscheider spirovent: zorgt ervoor dat de
lucht uit de zonnevloeistof wordt genomen, voor het naar de
panelen gestuurd wordt. Dit is nodig omdat teveel zuurstof in
het water het rendement verlaagt.
4. Het voorkoelvat: beschermt de onderdelen van een zonneenergiesysteem en wordt vóór het expansievat geïnstalleerd.
Daardoor wordt onder andere het membraan in het expansievat
beschermd.
5. Het expansievat: de grootte is afhankelijk van de grootte van de
installatie, om de uitzetting van vloeistof bij opwarming op te
vangen.
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De feilloze volledigheid van Vaillant
Op maat gesneden systemen
Zonnesystemen

warm water productie

Systeem
Inhoud (liter)

150

Monovalent

●

Bivalent

1
vertikaal of
horizontaal

productie warm water en
bijverwarming van de woning

auroSTEP plus

auroSTOR

allSTOR VPS

drukloos

onder druk

onder druk
Van 300 tot 2000

250

389

Van 300 tot 500

●

●

●

2
vertikaal of
horizontaal

3
vertikaal of
horizontaal

Vlakke zonnepanelen
drukloos
VFK 135

●
vertikaal of
horizontaal

●
vertikaal of
horizontaal

●

●

Vlakke zonnepanelen
onder druk
auroTHERM VFK 145

Zonnepanelen met
vauümbuizen
auroTHERM exclusiv

Ingebouwd

Ingebouwd

Ingebouwd

560

620

Ingebouwd

Ingebouwd

Ingebouwd

●

●

Zonneregeling

Pompgroep

18/19
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doorsnede auroSTOR VIH S
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technische gegevens

zonnepanelen

Montage
2

drukloze

vlakke zonnepanelen

vacuümbuis zonnepanelen

paneel

onder druk

onder druk

auroSTEP plus

auroTHERM

auroTHERM exclusiv

VFK 135 D

VFK 135 VD

VFK 145 H

VFK 145 V

VTK 570/2

VTK 1140/2

horizontaal

vertikaal

horizontaal

vertikaal

-

-

2,51/2,35

2,51/2,35

2,51/2,35

2,51/2,35

11,6

2,30

Oppervlakte (brutto/netto)

m

Hoogte

mm

1.233

2.033

1.233

2.033

1.640

1.640

Breedte

mm

2.033

1.233

2.033

1.233

700

1.390

Diepte

mm

80

80

80

80

100

100

Gewicht

Kg

37

37,5

38

38

19

37

l

1,35

1,46

2,16

1,85

0,9

1,8

Transmissierendement
veiligheidsglas /CPC spiegel

%

91

91

91

91

85

85

Conversierendement n°

%

80,1

81,4

80,1

79,1

64,2

64,2

3,7

2,645

3,7

3,7

0,885

0,885

Inhoud absorber

Transmissiecoëfficiënt k1

2

W/(m K)
2

2

Transmissiecoëfficiënt k2

W/(m K )

0,012

0,033

0,012

0,012

0,001

0,001

Absorptiegraad absorber

%

95 +/- 2

95 +/- 2

95 +/- 2

95 +/- 2

93,5

93,5

Emissiegraad absorber α

%

5 +/- 2

5 +/- 2

5 +/- 2

5 +/- 2

6

6

Temperatuur bij stilstand ε

°C

Vulvloeistof

176

170

210

210

272

272

water/glycol

water/glycol

water/glycol

water/glycol

water/glycol

water/glycol

Maximaal toegelaten
werkingsdruk

bar

10

10

10

10

10

10

Testdruk

bar

10

10

10

10

15*

15*

* Gedurende 15 minuten

boilers uit systeem auroSTEP plus

VIH SN 150 i

VIH SN 250 i

VIH SN 350 i

l

150

250

389

l/10 min

105

150

150

bar

10

10

10

Maximale temperatuur zonnevloeistof

°C

110

110

110

Maximale warmwatertemperatuur

°C

75

75

75

l/u

600

642

642

kW

-

26

26

mbar

-

25

25

°C

75

75

75

kWh/24 u

<=2

2,1

2,1

Inhoud
Warmwater debiet
Maximale toegelaten werkingsdruk
Eigenschappen van de warmtewisselaar in verbinding met het paneel:

Eigenschappen van de warmtewisselaar in verbinding met de ketel:
Warmwaterdebiet in continu (temperatuur tussen 85/65 °C)
Vermogen in continu (bij 85-65 °C)
Waterzijdig drukverlies bij nominaal vermogen
Maximale sanitair warmwatertemperatuur
Maximaal verbruik bij stilstand
Diameter

mm

600

600

805

Hoogte

mm

1.082

1.692

1.592

“

3/4

3/4

3/4

1

1

mm

10

10

10

kg

110/260

145/395

210/600

Koud- en warmwateraansluiting
Aansluiting verwarmingscircuit vertrek en retour
Aansluitingen op zonnecircuit (vertrek en retour)
Gewicht boiler leeg/gevuld

20/21
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technische gegevens

auroSTOR
Inhoud

VIH S 300

VIH S 400

VIH S 500

l

300

400

500

Max werkdruk sanitair

bar

10

10

10

Max werkdruk primair

bar

10

10

10

Max aanvoertemperatuur CV

°C

110

110

110

Max temperatuur sanitair

°C

85

85

85

Onderhoudsverbruik *

kWu/24u

1,9

2,1

2,3

Puntdebiet **

l/10 min

195

251

288

Tapdebiet in continu**

l/u/kW

491/20

664/27

840/34

Aansluitingen
Vertrek/retour
Koud/warm water
Omloopcircuit

R”/DN
R”/DN
R”/DN

1”/25
1”/25
3/4”/20

1”/25
1”/25
3/4”/20

1”/25
1”/25
3/4”/20

Afmetingen
Hoogte
Breedte met isolatie
Diepte met isolatie

mm
mm
mm

1.775
660
725

1.470
810
875

1.775
810
875

Gewicht leeg/gevuld

kg

150/439

169/567

198/682

* Bij een ΔT tussen omgevings- en warmwatertemperatuur van 40 °C
** Aftaptemperatuur 45°C, boilertemperatuur 60°C en koudwatertemperatuur 10°C

allSTOR
Inhoud
Max werkdruk primair
Max aanvoertemperatuur
Onderhoudsverbruik *
Aansluitingen
Vertrek/retour
zonnestation
sanitair warm water station
Afmetingen
Hoogte
diameter
Gewicht leeg/gevuld
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VPS 300

VPS 500

VPS 800

VPS 1000

VPS 1500

VPS 2000

l

300

500

800

1.000

1.500

2.000

bar

3

3

3

3

3

3

°C

95

95

95

95

95

95

kWu/24u

<2

<2,5

<3

<3,5

<4

<5

1

1

1

1

1

1

”
”
”

1

1

1

1

1

1

mm
mm

1.740
682

1.760
832

1.815
972

2.134
972

2.200
1.182

2.310
1.282

kg

70/370

90/590

120/890

130/1.060

190/1.680

210/2.110
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Vaillant

de juiste keuze…

Het bedrijf Vaillant: Duitse kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid en service.
Vaillant werd in 1874 opgericht in Duitsland door Johann Vaillant. Vandaag, zoveel jaar later, is het nog altijd een familiebedrijf. Vaillant is een onderdeel van de Vaillant Group, dat sinds 135 jaar actief is in de sectoren van verwarmingstechnologie, ventilatie en airconditioning. Vaillant is een internationaal merk, marktleider in Europa, aanwezig in meer dan
75 landen wereldwijd en heeft 20 eigen sales- en distributieafdelingen in Europa, Azië en Amerika. Topprioriteit voor
Vaillant is de service aan professionelen en consumenten, op alle mogelijke vlakken.
Het product Vaillant: baanbrekend, hoogtechnologisch, solide, ecologisch, toekomstgericht.
Vaillant ontwikkelt toekomstgerichte en efﬁciënte technologieën die erop zijn gericht het leefcomfort van de gebruikers
verhogen, met een optimaal rendement. Hiervoor gebruikt Vaillant gas, stookolie en elektriciteit, maar ook alsmaar
meer herbruikbare energie zoals zonne-energie en geothermie. Vaillant is het merk dat vandaag al antwoorden biedt op
de vragen van morgen, dat beantwoordt aan de wensen van mensen die vooruitdenken. Spaarzaam omspringen met het
milieu en genieten van een hoog leefcomfort: met Vaillant kan het allebei!
De Vaillant Group: enkele cijfers.
Vaillant klantendienst:
Opgericht in 1874
02/334.93.52
2,4 miljard euro omzet in 2008
13.000 medewerkers wereldwijd
Wereldmarktleider in wandketels
14 productie-eenheden in Europa
7 R&D sites
Onze topprioriteit: eersteklas service bieden aan professionelen en consumenten
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N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Tel. 02/334 93 00
Fax 02/334 93 19
www.vaillant.be
info@vaillant.be
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