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1 Вказівки до документації
2 Використання за призначенням
1

Вказівки до документації

Наступні вказівки являють собою путівник по всій документації.
1.1
Додаткова діюча документація
При установці пласких колекторів дотримуйтесь всіх посібників з
установки конструктивних деталей і компонентів геліоустановки.
Вони додаються до відповідних вузлів установки, а також
додаткових компонентів.
За ушкодження, викликані недотриманням даних
посібників, ми не несемо ніякої відповідальності.
1.2
Зберігання документації
Передайте стороні, що експлуатує пристрій, цю інструкцію з
монтажу, а також усю додаткову діючу документацію і, при
потребі, необхідні допоміжні посібники. Ця сторона бере на
себе зобов'язання зі зберігання інструкції та допоміжних
посібників, щоб при необхідності вони завжди були під рукою.
1.3
Використовувані символи
При встановленні колектору дотримуйтесь вказівок з техніки
безпеки, наведених в даному посібнику з монтажу!

d Небезпека!
Безпосередня небезпека для життя і здоров'я!
e Небезпека!
Небезпека для життя у зв'язку з враженням
електричним струмом!

H Небезпечно!
Небезпека опіків і ошпарювання!
a Увага!
Можлива небезпечна ситуація для встаткування й
навколишнього середовища!

h

Вказівка
Корисна інформація й вказівки.

• Символ необхідних дій.
1.4

Знаки відповідності

Вимоги до транспортування та зберігання
Прилади Vaillant необхідно транспортувати та зберігати в
оригінальній упаковці з дотриманням правил, які вказано
піктограмами на упаковці.
Температура навколишнього повітря при транспортуванні та
зберіганні повинна складати від -40 до +40 °C.
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1.5
Сфера застосування посібника
Цей посібник з монтажу поширюється винятково на пласкі
колектори з наступними артикульними номерами:
тип колектору
VFK 135 D
VFK 145 H
VFK 145 V
VFK 150 H
VFK 150 V

Номер артикулу
0010004421
0010004457
0010004455
0010006285
0010006283

Таб. 1.1 Типи колекторів і артикульні номери

Артикульний номер приладу дивіться на маркувальній табличці
на верхньому ребрі колектора.
Існують різні конструкції пласких колекторів Vaillant: auroTHERM:
VFK 125 (вертикальний), VFK 135 D (горизонтальний для
auroSTEP), VFK 145/150 H (горизонтальний), VFK 145/150 V
(вертикальний).
Окрім того колектори у полі колектора можуть розміщуватись
паралельно та послідовно.
Загалом, описані у цьому посібнику кроки з монтажу та
вказівки дійсні для обох положень колектора та розміщення
поля.
Якщо у деяких випадках монтажні кроки відрізняються один від
одного, то про це повідомляється окремо:

w При горизонтальнім положенні колектора
s При вертикальнім положенні колектора
n При розміщенні полів паралельно
u При розміщенні полів послідовно
2

Використання за призначенням

Пласкі колектори auroTHERM фірми Vaillant сконструйовано
згідно з існуючим рівнем техніки й з урахуванням
загальновизнаних правил техніки безпеки.
Проте, при неналежному використанні або використанні не за
призначенням може виникати небезпека для здоров'я й життя
користувача або третіх осіб, а також небезпека руйнування
приладів та інших матеріальних цінностей.
Даний пристрій не призначений для використання особами
(дітьми тощо) з обмеженими фізичними, психічними, сенсорними
або розумовими можливостями або з недостатнім досвідом та/
або недостатніми знаннями, хіба що, за ними будуть наглядати
відповідальні за їхню безпеку особи або отримуючи їх вказівки,
відносно використання пристрою.
Слідкуйте за дітьми, щоб гарантувати, що вони не граються з
приладом.
Пласкі колектори auroTHERM фірми Vaillant можуть
використовуватись різними способами: Для підігрівання води,
підігріву басейна, для підтримки нагрівальних та охолоджувальних
пристроїв.
Інше використання, або таке, що виходить за його межі,
вважається використанням не за призначенням. За виникаючі в
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результаті цього збитки виробник/постачальник відповідальності
не несе. Весь ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить також дотримання
посібника з установки й експлуатації, а також всієї іншої дійсної
документації, й дотримання умов огляду й техобслуговування.

a

Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене!

2.1
Комбінація з іншими вузлами
Пласкі колектори Vaillant можуть комбінуватися виключно з
вузлами (кріплення, підключення тощо) та компонентами
пристрою фірми Vaillant.
Використання інакших вузлів або компонентів пристрою
вважається використанням не за призначенням. За це ми не
несемо ніякої відповідальності.
2.2

Умови застосування

a Увага!
Загроза руйнування даху!

Монтуйте пласкі колектори лише на дахах які
витримують достатнє навантаження.
При необхідності залучайте для цього фахівця.

Увага!
Пошкодження колектора!
Пласкі колектори придатні для максимального
снігового навантаження 5,0 кН/м2 та максимального
вітрового навантаження 1,6 кН/м2.
Надпокрівельний монтаж:
Пласкі колектори можуть бути змонтовані на дахах з нахилом під
кутом від 15º до 75º.
Монтаж на пласкому даху:
Пласкі колектори можуть бути змонтовані на каркасах для
плаского даху у стані постачання на вибір під кутом 30°, 45°
або 60°.
2.3
Маркування CE
За допомогою CE-позначення задукоментовано, що прилад
виконує основні вимоги наступних директив згідно типового
огляду:
– Директива 97/23/ЄЕС Європейського Парламенту і Ради з
приведення у відповідність правових розпоряджень країнучасниць стосовно пристроїв, що працюють під тиском
Пласкі колектори auroTHERM сконструйовані та
виготовлені за останнім словом техніки з
урахуванням загальновизнаних правил техніки
безпеки.
Відповідність необхідним стандартам
підтверджено.
Пласкі колектори auroTHERM успішно пройшли
перевірку відповідності правилам і вимогам Solar
Keymark.
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Вказівки з техніки безпеки

При установці пласких колекторів дотримуйтесь наступних
вказівок по безпеці, технічних норм та правил техніки безпеки.

d Небезпека!
Небезпека для життя через падіння з даху!

Небезпека для життя через деталі, які падають з даху!
Дотримуйтесь діючих національних приписів
відносно виконання висотних робот.

H Небезпечно!
Небезпека опіків і ошпарювання!

Температура колекторів усередині при інсоляції сягає
200 °С. Знімайте заводську сонцезахисну плівку
лише після введення геліосистеми в експлуатацію.

H Небезпечно!
Небезпека опіків і ошпарювання!

Температура колекторів усередині при інсоляції сягає
200 °С.
Тому уникайте проведення робіт з обслуговування
при спекотному сонці.

a Увага!
Небезпека корозії!

У випадку якщо дахи, виконані з більш високоякісних
металів ніж алюміній, (наприклад мідна покрівля) це
може призводити до контактної корозії анкерів,
внаслідок чого вже не буде забезпечуватись надійне
утримання колекторів. Забезпечте роз’єднання
металів за допомогою відповідних переліжок.

a Увага!
Пошкодження колектора!

Монтаж пласких колекторів відповідно до цього
посібника з монтажу передбачає наявність закінченої
професійної освіти фахівця.
Виконуйте монтаж лише в тому випадку, якщо ви
маєте такі професійні знання.

3.1
Правила техніки
Монтаж повинен відповідати умовам, які забезпечено
замовником, місцевими приписами і правилами техніки. Перед
усім необхідно назвати наступні положення:
– EN 12975 Термічні геліоустановки та їх конструктивні
елементи
– Колектори
– EN 12976 Термічні геліоустановки та їх конструктивні елементи
– Попередньо виготовлені установки
– EN 12977 Термічні геліоустановки та їх конструктивні
елементи
– Виготовлені на заказ установки
– EN 1991-2-4 Eurocode 1 – Основи планування несучої
конструкції та вплив на несучі конструкції, частина 2–4: Впливи
на несучі конструкції, вітрові навантаження
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3 Вказівки з техніки безпеки
4 Перед монтажем
Норми та правила
При виборі місця встановлення, проектуванні, монтажі,
експлуатації, проведенні огляду, технічного обслуговування та
ремонту приладу слід дотримуватися державних та місцевих
норм та правил, а також додаткових розпоряджень, приписів
тощо відповідних відомств стосовно газопостачання,
димовідведення, водопостачання, каналізації, електропостачання,
пожежної безпеки тощо, залежно від типу приладу
3.2
Приписи з запобігання нещасним випадкам
• При монтажі колекторів дотримуйтеся національних приписів,
які діють для виконання робіт на відповідній висоті.
• Забезпечте призначений захист від падіння, використовуючи на
даху, напр., помости для вловлювання або захисні суцільні
огорожі.
• Якщо використання на даху помостів для вловлювання або
захисної суцільної огорожі недоцільне, також у якості захисту
від падіння можна використати такі запобіжні пристрої,як,
напр., запобіжний ремінь Vaillant (арт. № 302066, доступно
не у всіх країнах).
• Такі інструменти та допоміжні засоби, як, напр., підйомні
механізми або приставні драбини, використовуйте лише
відповідно до діючих приписів з запобігання нещасним
випадкам.
• Достатньо широко загородіть площу у зоні падіння під місцем
монтажу, щоб уникнути можливості травмування людини
предметами, які падають.
• Позначте місця виконання робіт, напр., табличками з
зазначеннями відповідно до діючих приписів.
3.3

Захист від блискавки

a Увага!
Пошкодження через блискавку!

При висоті встановлення більш ніж 20 м, або якщо
колектори виступають за гребінь даху, Ви повинні
підключити всі електропровідні деталі до встаткування
захисту від блискавки!

3.4

Морозозахист

a Увага!
Пошкодження морозом!

При небезпеці замерзання не залишати чисту воду у
колекторі!
Після випробування тиском та промивки у
колекторах може залишитися вода.
Тому терміново наповніть геліоустановку рідиною для
геліоустановки. Перевірити концентрацію рідини за
допомогою аналізатора захисту від замерзання,
оскільки залишки води у контурі геліоустановки
можуть призвести до розбавляння.
Ви можете використати тестер для рідини для
геліоустановки Vaillant (арт. № 0020020645).
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Перед монтажем

4.1
Вказівки з техніки безпеки
Враховуйте, будь ласка, перед та під час монтажу зазначені у
розділі 3 вказівки по техніці безпеки.

d Небезпека!
Небезпека для життя через падіння з даху!

Небезпека для життя через деталі, які падають з даху!
Дотримуйтесь діючих національних приписів
відносно виконання висотних робот.
Захистіть себе за допомогою монтажного ременя
Vaillant (арт. № 302066).

H Небезпечно!
Небезпека опіків і ошпарювання!

Температура колекторів усередині при інсоляції сягає
200 °С. Знімайте заводську сонцезахисну плівку
лише після введення геліосистеми в експлуатацію.

a Увага!
Пошкодження колектору через невірне зберігання!

Завжди зберігайте колектор у сухому, захищеному
від негоди місці.

Увага!
Неправильне функціонування системи через повітряні
бульбашки!
Для заповнення установки використовувати возик
(арт. № 0020042548), щоб запобігти утворенню
повітряних бульбашок.
Використовувати встановлений у колекторному полі
ручний збезповітрювач.
У якості альтернативи можливо вбудувати
швидкодіючий збезповітрювач геліосистем фірми
Vaillant (арт. № 302019) у найвищій точці системи
або встановити автоматичну систему
повітровідділення (арт. № 302418) у контурі
геліоустановки.
Для цього дотримуйтеся відповідних посібників з
установки та експлуатації.
Увага!
Небезпека пошкодження внутрішніх компонентів!
Внутрішній об'єм колектора вентилюється через
інтегрований у прохід трубки отвір. Підтримуйте
безперебійне функціонування вентиляційного отвору.

Посібник з монтажу auroTHERM 0020057145_01
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4.2
Комплект поставки
• Перевірте комплектність монтажного комплекту,
використовуючи зображення та списки матеріалів.
4.2.1

Надпокрівельний монтаж
6

1

5
2

7
12

8

9
4

10
11
3

Мал. 4.1 Монтажний комплект для вертикального та горизонтального
надпокрівельного монтажу (тут: верикальний колектор)
Поз.

Позначення

Штука

1

Монтажна шина

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Пряма лінія (випуск з отвором для датчика колектора)
Зворотна лінія (впуск)
Заглушка нижня
Заглушка верхня (з вентиляційним отвором)
Скоба
Покрівельний анкер тип S (для пласкої черепиці тощо)
Покрівельний анкер тип P (для черепиці)
Комплект гвинтів-шурупів для кріплення
Гідравлічні з'єднання
Скоба

1
1
1
1
4
4
4
4
2
4

12

Колектор

1

Номер артикулу (комплект)
0020059899 (Комплект для монтажу шин вертикальний)
0020059898 (Комплект для монтажу шин горизонтальний)

0020059893 (Комплект гідравлічного підключення)

0020055184
0020055174
0020059897
0020055181 (Гідравлічний комплект подовжувачів)
0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D)
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)
0010006283 (auroTHERM VFK 150 V)
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H)

Таб. 4.1 Список матеріалів для надпокрівельного монтажу

Посібник з монтажу auroTHERM 0020057145_01

UA

5

4 Перед монтажем

4.2.2

Монтаж на пласкому даху
1

5

2

7

13

8

9
4

6

10

3

12

11

Мал. 4.2 Монтажний комплект для вертикального та горизонтального монтажу на пласкому даху (тут: вертикальний колектор)
Поз.

Позначення

1

Монтажна шина

2

Пряма лінія (випуск з отвором для датчика колектора)

1

3
4
5
6

Зворотна лінія (впуск)
Заглушка нижня
Заглушка верхня (з вентиляційним отвором)
Скоба

1
1
1
4

7

Каркас с затискними елементами

1

0020055206 (Комплект рамок основи вертикальний)
0020055207 (Комплект рамок основи горизонтальний)

8

Каркас с затискними елементами

2

0020059885 (Комплект рамок 2 колекторів зі зворотнім дренажем)

9

Щебеневий піддон (опційно)

10
11
12

Запобіжні затискачі
Гідравлічні з'єднання
Скоба

13

Колектор

Штука Номер артикулу (комплект)
0020059901 (Комплект для монтажу шин вертикальний)
2
0020059900 (Комплект для монтажу шин горизонтальний)

2
3
2
2
4

1

0020059893 (Комплект гідравлічного підключення)

0020059904 (Комплект щебеневих піддонів 2 штуки)
0020059905 (Комплект щебеневих піддонів 3 штуки)
0020055181 (Гідравлічний комплект подовжувачів)
0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D)
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)
0010006283 (auroTHERM VFK 150 V)
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H)

Таб. 4.2 Список матеріалів для монтажу на пласкому даху
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4.3
Сборка поля колектора
Наступні таблиці наводять компоненти, необхідні для
відповідних типів монтажу.
Надпокрівельний монтаж
6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Шина горизонтальна анодована арт. № 0020059898

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020059894

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5
7
6
8

6
8
7
10

7
9
8
12

8
10
9
12

9
11
10
14

2

1

0

2

1

Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893

1

Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020055181
Анкерний комплект 1 тип P арт. № 0020055174
Анкерний комплект 2 тип S арт. № 0020055184
Анкерний комплект 3 гвинтів-шурупів арт. № 0020059897
Шина горизонтальна анодована арт. № 0020059898
Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893

1

Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020055181
Анкерний комплект 1 тип P арт. № 0020055174
Анкерний комплект 2 тип S арт. № 0020055184
Анкерний комплект 3 гвинтів-шурупів арт. № 0020059897
Шина вертикальна анодована арт. № 0020059899
Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893
Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020059894
Анкерний комплект 1 тип P арт. № 0020055174
Анкерний комплект 2 тип S арт. № 0020055184
Анкерний комплект 3 гвинтів-шурупів арт. № 0020059897
Анкерний збільш. комплект 1 тип P арт. № 0020059896

необхідна кількість екземплярів

Горизонтальне
положення колектору
Вертикальне
положення колектора
Горизонтальне положення
колектору
Вертикальне положення
колектора

Розміщення полів послідовно

Розміщення полів паралельно

Кількість колекторів:

1

Анкерний збільш. комплект 2 тип S арт. № 0020059895

Анкерний комплект 1 тип P арт. № 0020055174
Анкерний комплект 2 тип S арт. № 0020055184

1

Анкерний комплект 3 гвинтів-шурупів арт. № 0020059897
Анкерний збільш. комплект 1 тип P арт. № 0020059896
Анкерний збільш. комплект 2 тип S арт. № 0020059895
Шина вертикальна анодована арт. № 0020060379

Таб. 4.3 Компоненти для надпокрівельного монтажу

Монтаж на пласкому даху

Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893
Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020055181
Горизонтальний каркас арт. № 0020055207
Шина горизонтальна алюмінієва арт. № 0020059900
Щебеневий піддон (3 штуки) арт. № 0020059905
Щебеневий піддон (2 штуки) арт. № 0020059904
Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893
Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020055181
Вертикальний каркас арт. № 0020055206
Шина вертикальна алюмінієва арт. № 0020059901

необхідна кількість екземплярів

Горизонтальне
положення
колектору
Вертикальне
положення
колектора

Розміщення полів паралельно

Кількість колекторів:
Щебеневий піддон арт. № 0020059904

1
2
1
2

1
3
2
4

2
4
3
4

3
5
4
6

4
6
5
8

1

0

2

1

0
1

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
1

3
2

4
3

5
4

6
5

7
6

8
7

9
8

10
9

11
10

Таб. 4.4 Компоненти для монтажу на пласкому даху
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4.4

Схема з'єднань

h Вказівка
При визначенні об'ємного потоку поля дотримуйтесь

u Розміщення полів послідовно

інформації планування.

n Паралельне розташування полів

max. 2

h Вказівка
Якщо Ви послідовно підключаєте від 1 до 5

колекторів, Ви можете прокладати гідравлічне
підключення на одній стороні друг під другом.
Мал. 4.5 Розміщення полів послідовно

h Вказівка
При монтажі колектору зі зворотнім дренажем
1

...

4

дотримуйтесь посібника з монтажу системи auroSTEP.

5

Мал. 4.3 Паралельне розташування полів для 1 - 5 колекторів

h Вказівка
Якщо Ви підключаєте послідовно 6 чи більше

колекторів, то гідравлічні підключення необхідно
розташовувати діагонально, щоб досягти повного
протікання.

Мал. 4.6 Послідовне розташування полів для колекторів VFK 135 D

max. 12

1

2

...

11

12

Мал. 4.4 Паралельне розташування полів для 6 - 12 колекторів

8
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4.5

Підготовка гідравлічного підключення

4.5.1

Надпокрівельний монтаж

4.6
Необхідний інструмент
• Перед монтажем пласких колекторів підготуйте наступний
інструмент.

Мал. 4.8 Монтажні інструменти: ватерпас, акумуляторна викрутка,
насадка Torx (TX30, входить до комплекту поставки), торцеві
та ріжкові ключі (SW 13), молоток, рулетка/складна лінійка
Мал. 4.7 Виведення труби через шпренгельне полотно

Якщо існує шпренгельне полотно, дотримуйтеся наступного
порядку дій:
• Проріжте шпренгельне полотно у формі літери V.
• Загніть верхній ширший клапоть на верхнє, та менший нижній
клапоть на нижнє латування даху.
• Туго закріпіть шпренгельне полотно на латуванні даху. Так
волога стікатиме вбік.
• При вставних дахах виріжте отвір за допомогою електричного
лобзика.
• Після цього обробіть покрівельний картон, як було описано для
шпренгельного полотна.
4.5.2

Монтаж на пласкому даху

a Увага!
Негерметичність через пошкодження покрівлі!
При встановленні ущільнювача для покрівлі
забезпечте достатній захист покрівлі.

• Під монтажну систему підкладіть широкі за площею захисні
мати для будівельних конструкцій.
• При каркасах, які пригвинчуються безпосередньо, перевірте
додаткову герметичність обшиття будівлі.

Посібник з монтажу auroTHERM 0020057145_01
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Монтаж на пласкому даху

При монтажу на пласкому даху пласкі колектори кріпляться на
каркасі.
Ці каркаси для плаского даху роблять можливим гнучкий монтаж
під кутом 30°, 45° або 60°.
Крім того монтажні шини змінні по висоті, для вирівнювання
невеличких нерівностей основи.
5.1
Положення колектора і розміщення поля
Існують різні конструкції пласких колекторів Vaillant: Один варіант
для горизонтального положення колектору, один варіант для
вертикального положення колектору.
Окрім того колектори у полі колектора можуть розміщуватись
паралельно та послідовно.
Загалом, описані у цьому посібнику кроки з монтажу та
вказівки дійсні для обох положень колектора та розміщення
поля.
Якщо у деяких випадках монтажні кроки відрізняються один від
одного,то про це повідомляється окремо:

w При горизонтальнім положенні колектора
s При вертикальнім положенні колектора
n При розміщенні полів паралельно
u При розміщенні полів послідовно

UA
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5 Монтаж на пласкому даху

5.2
Навантажування та розміщення каркасу
Спочатку встановіть відповідно таб. 5.1 необхідне навантаження
наповнювача для каркасу.

a Увага!
Ви повинні провести специфічний аналіз або

підрахування, якщо висота монтажу більше ніж 25 м
над висотою місцевості.

Навантаження [кг/колектор]
Висота над поверхнею
Кут встановлення

0-10 м

10-18 м

18-25 м

30°

159

178

197

45°

225

252

279

60°

276

309

342

Таб. 5.1 Навантаження для монтажу на пласкому даху

a Увага!
Загроза руйнування даху!

Перевірте перед монтажем максимальне допускне
навантаження даху!
При необхідності залучайте для цього фахівця.

a Увага!
Тому при визначенні місця встановлення дотримуйтеся
відстані 1 м до краю даху. Інша відстань спричиняє
більше вітрове навантаження.

Зайняту площу та відстань каркасів між собою дізнайтеся по
таб. 5.2.

1650

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3900
5963
8026
10089
12152
14215
16278
18341
20404

1387

2560

1812

1

1650

1387

2560

1812

1650

-

2

1650

2484

5300

2357

1650

-

1263

1

2030

1150

-

2030

2357

-

4700

4810

E

1173

2080

D

1250

4060

C

1173

1740

F3)

1250

2800

60°
B

2070

C

F3)

3600

-

-

2063

-

1950

Горизонтально
F

Зі зворотнім дренажем

C

45°
B

883

D

A

1136
2300
3563
4826
6089
7352
8615
9878
11141
12404

F3)

883

E

2
3
4
5
6
7
8
9
10

30°
B

1516

Вертикально

B

14)

A2)

1283

Кількість
колекторів

1)

Кут встановлення (30°, 45° або 60°).
Розмір A може варіювати у залежності від розміру D на +/- 50 мм.
3)
Розмір дійсний для 16° висоти Сонця і повинен бути перевірений згідно географічному положенню.
4)
можливо лише із залученням 4 щебеневі ванни у зміщеному розташуванні.
2)

Таб. 5.2 Інтервали каркасів
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5.3

Монтаж колекторів
• Відкиньте каркас.

a Увага!
Неодмінно зверніть увагу на таблицю 5.1

для визначення необхідного навантаження
наповнювача!

3

2

При різьбовому з'єднанні на даху
• Закріпіть нижній телескопічний профіль за
допомогою болта та запобіжної скоби.

1

Мал. 5.2 Підготовка каркасів

При використанні щебеневих ванн:
• Насуньте щебеневі ванни (1) понад ґрунтовим
профілем.

1

Число щебеневих ванн на
каркас
2
2

n
u

w
s
w

3
4
4

Таб. 5.3 Число щебеневих ванн
Мал. 5.3 Монтаж щебеневих ванн

• Встроміть запобіжний затискач (2) ззовні до коліна
зверху до ґрунтового профілю (2 штуки на
корпус), щоб зафіксувати щебеневі ванни.
• Закріпіть нижній телескопічний профіль за
допомогою болта та запобіжної скоби.
• Встроміть телескопічні профілі один в один, доки
співпадуть отвори при бажаному похилому
положенні.

60°
45°
2
30°

1

h Вказівка
Ви можете обирати між установкою на
30°, 45° та 60°(стандарт: 45°).

• Встроміть стопорний болт крізь відповідний отвір
(1).
• Зафіксуйте стопорний болт запобіжною
скобою (2).
Мал. 5.4 Монтаж каркасів

Посібник з монтажу auroTHERM 0020057145_01
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При використанні щебеневих ванн:
• Під монтажну систему підкладіть широкі за
площею захисні мати для будівельних конструкцій.
• Встановіть каркас згідно кількості колекторів, що
необхідно встановити.

a Увага!
Перед монтажем колектора наповніть

щебеневі ванни першого корпусу
щебенем або іншим подібним матеріалом
наповнювачем, щоб придати системі
стабільності.

Мал. 5.5 Каркас з щебеневими ваннами

h Вказівка
Навантаження наповнювача і відстані
знаходяться в таб. 5.1 і 5.2).

При різьбовому з'єднанні на плескатому даху:
• Встановіть корпус згідно кількості колекторів, що
необхідно встановити.

h Вказівка
Навантаження наповнювача і відстані
знаходяться в таб. 5.1 і 5.2).

• Закріпіть каркас на даху.

a Увага!
Небезпека через нещільність, якщо
Мал. 5.6 Пряме різьбове з'єднання

покрівля захищена недостатньо!
При встановленні ущільнювача для
покрівлі зверніть увагу, щоб вони були
захищені в достатній мірі.

• Закріпіть горизонтальні монтажні шини на
затискних елементах каркаса.
• Вирівняйте можливі різності висот пересуванням
затискних елементів.
• Для цього підніміть нижню частину затискного
елемента наверх, тепер його можна пересунути і
при роз'єднанні знову затримати.

Мал. 5.7 Кріплення та фіксація монтажних шин на стропильних анкерах

12
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A

n При розміщенні полів паралельно

B

20

• При монтажу декількох колекторів замкніть
монтажні шини по центру на затискних елементах
(A).
• На першому та останньому корпусі висуньте
монтажні шини на 20 мм від краю (B).

u При розміщенні полів послідовно

• Залиште монтажні шини висунуті на 20 мм від
краю (B).
Мал. 5.8 Позиціонування монтажних шин

n При розміщенні полів паралельно

• Вставте сполучні елементи збоку у монтажні шини.
• Установіть наступний корпус
(пор. мал. 5.2 до 5.4).
• З'єднайте монтажні шини та закріпіть їх у
затискних елементах корпусу.
• Вирівняйте можливі різності висот пересуванням
затискних елементів.

Мал. 5.9 З'єднання монтажних шин

• Вкладіть колектор нижнім краєм у профіль
монтажної шини.
• Зверніть увагу, щоб верхня частина затискного
елемента (1) лежала понад краєм колектора.
1

Мал. 5.10 Зчеплення колектора

n При розміщенні полів паралельно

• Зсуньте верхню монтажну шину урівень з
колектором.
• Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює,
затискного елемента, лежала понад краєм
колектора.
• Міцно закрутіть нижні затискні елементи
торцевим/мутровим ключем (SW 13).

Мал. 5.11 Позиціонування верхньої монтажної шини
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n При розміщенні полів паралельно

2

A

a

• Видаліть заглушку для транспортування з
прийомних отворів.
• Вставте перехідний патрубок до упору в
прийомний отвір (1).
• Задвиньте скоби в шину прийомного отвору (2).

1

B

a Увага!
Небезпека пошкодження колектору через

1
2

неналежну установку!
Перевірте, щоб скоби (A) заскочили в паз
перехідного патрубка (B).

Мал. 5.12 Встановлення перехідного патрубка

n При розміщенні полів паралельно

A

• Встановіть наступний колектор на нижню
монтажну шину.
• Придвиньте колектор до першого колектора (1) і
зафіксуйте зажимами гідравлічні з'єднувальні
елементи (2).
• Міцно закрутіть обидва затискних елемента
першого колектора.

2
1

a
B
1
2

a Увага!
Небезпека пошкодження колектору через

неналежну установку!
Перевірте, щоб скоби (A) заскочили в паз
перехідного патрубка (B).

Мал. 5.13 Монтаж наступних колекторів

4
1

3
2

Мал. 5.14 Монтаж гідравлічних підключень (1 - 5 колектори)

14

n При розміщенні полів паралельно

• Під'єднайте зверху прямий хід (вихідний отвір з
отвором для датчика колектора) (1).
• Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
• Закрийте зворотну лінію (впуск) (2) знизу.
• Встановіть заглушку без отвору для випуску повітря
(3) знизу на колектор.
• Встановіть заглушку з отвором для випуску повітря
(4) на вищій позиції.
• Зафіксуйте під'єднання і заглушки за допомогою
скоб.
• Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за
допомогою системи трубопроводів підключення.
• При необхідності перевірте підключення на
герметичність.
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n При розміщенні полів паралельно

4
1

h Вказівка
Якщо Ви підключаєте послідовно 6 чи

більше колекторів, то гідравлічні
підключення необхідно розташовувати
діагонально, щоб досягти повного
протікання.

3
2

• Вставте зворотну лінію (впуск) (2) на одній стороні
у нижній боковий отвір, а пряму лінію (випускний
отвір з отвором для датчика колектора) (4)
діагонально один проти одного у верхній боковий
отвір.
• Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
• Встановіть заглушку без отвору для випуску повітря
(3) знизу на колектор.
• Встановіть заглушку з отвором для випуску повітря
(1) на вищій позиції.
• Зафіксуйте під'єднання і заглушки за допомогою
скоб.
• Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за
допомогою системи трубопроводів підключення.
• При необхідності перевірте підключення на
герметичність.

Мал. 5.15 Монтаж гідравлічних підключень (6 чи більше колекторів)

u При розміщенні полів послідовно

3

2

1

• Зсуньте середні монтажні шини врівень з нижнім
колектором (1).
• Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює,
затискного елемента, лежала понад краєм
колектора.
• Закріпіть монтажні шини (2) для верхнього
колектора на затискних елементах.
• Покладіть верхній колектор (3) на середню
монтажну шину і затискний елемент.
• Міцно затягніть затискні елементи середньої шини.

Мал. 5.16 Середня монтажна шина

u При розміщенні полів послідовно

• Зсуньте верхню монтажну шину урівень з
колектором.
• Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює,
затискного елемента, лежала понад краєм
колектора.
• Міцно затягніть верхні затискні елементи.

Мал. 5.17 Позиціонування верхньої монтажної шини
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розміщенні полів послідовно
u При
VFK 145 H, 150 H
• З'єднайте колектори за допомогою фітинга.
• Зафіксуйте фітинг за допомогою скоб.

a Увага!
Небезпека пошкодження колектору через

1

a

неналежну установку!
Перевірте, щоб скоби (1) заскочили в паз
перехідного патрубка (B).

2

Мал. 5.18 З'єднання колекторів VFK 145 H, VFK 150 H
Розміщення полів послідовно

розміщенні полів послідовно
u При
VFK 145 H, 150 H
• Приєднайте до верхнього колектора пряму лінію
(вихід) (1).
• Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
• Приєднайте до нижнього колектора зворотну
лінію (вхід) (2).
• Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за
допомогою системи трубопроводів підключення.
• При необхідності перевірте підключення на
герметичність.
Мал. 5.19 Гідравлічне підключення VFK 145 H, 150 H
Розміщення полів послідовно

розміщенні полів послідовно
u При
VFK 135 D

2

3

1

• З'єднаєте колектори з'єднувальною трубою за
допомогою штуцерного з'єднання з врізаним
кільцем (1).
• Проткніть на верхньому колекторі гумову
заглушку для датчика температури у наміченому
місці за допомогою викрутки (2).
• Встроміть датчик колектора крізь гумову заглушку,
до відчуття значного спротиву (3).

Мал. 5.20 З'єднання колекторів VFK 135 D

16
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розміщенні полів послідовно
u При
VFK 135 D
• Приєднайте до нижнього колектора зворотну
лінію (вхід).
• Приєднайте до верхнього колектора пряму лінію
(вихід).
• Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за
допомогою системи трубопроводів підключення.
• При необхідності перевірте підключення на
герметичність.

Мал. 5.21 Гідравлічне підключення VFK 135 D

6

Надпокрівельний монтаж

При надпокрівельному монтажі пласкі колектори швидко та
надійно фіксуються на горизонтальних монтажних шинах за
допомогою кріпильних затискачів. Для досягнення гарної підгонки
до різних покрівельних покриттів у вашому розпорядженні три
різних типи покрівельних анкерів:
– Tип P для стандартної черепиці та дахівки (напр. голландська
черепиця),
– Tип S для плаского гонту і черепиці (напр. пласка черепиця,
шифер), а також черепиці, яка надто високо виступає (напр.
середземноморська глиняна цегла)
– Комплект гвинтів-шурупів для універсального кріплення (напр.
хвилястих листів, листів з профілем у формі трапеції, гонтів).
6.1
Положення колектора і розміщення поля
Існують різні конструкції пласких колекторів Vaillant: auroTHERM:
VFK 125 (вертикальний), VFK 135 D (горизонтальний для
auroSTEP), VFK 145/150 H (горизонтальний), VFK 145/150 V
(вертикальний).
Окрім того колектори у полі колектора можуть розміщуватись
паралельно та послідовно.
Загалом, описані у цьому посібнику кроки з монтажу та
вказівки дійсні для обох положень колектора та розміщення
поля.
Якщо у деяких випадках монтажні кроки відрізняються один від
одного, то про це повідомляється окремо:

w При горизонтальнім положенні колектора
s При вертикальнім положенні колектора
n При розміщенні полів паралельно
u При розміщенні полів послідовно
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6.2

Монтаж покрівельних анкерів

a Увага!
Небезпека корозії!

У випадку якщо дахи, виконані з більш високоякісних
металів ніж алюміній, (наприклад мідна покрівля) це
може призводити до контактної корозії анкерів,
внаслідок чого вже не буде забезпечуватись надійне
утримання колекторів. Забезпечте роз’єднання
металів за допомогою відповідних переліжок.

• Визначіть спочатку за допомогою таблиці 6.1 необхідну
кількість покрівельних анкерів.
Зона снігового навантаження
Кількість
колекторів

Висота місця
над рівнем моря
[м] до

5

900
12

3

6

7

1

0

10°

40°

10°

40°

10°

40°

10°

40°

10°

40°

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

4

6

4

4

4

4

4

6

4

8

6

8

6

0

0

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

0

0

8

8

8

8

8

8

12

8

12

8

1200

8

8

8

8

12

8

16

12

16

12

700

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

900

12

12

12

12

12

12

18

12

18

12

1200

12

12

12

12

18

12

24

18

24

18

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

24

16

24

16

900
1200

5

2

7

700
4

0

Кількість анкерів

2

3
Нахил даху від:

700
1

4

16

16

16

16

24

16

32

24

32

24

700

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

900

20

20

20

20

20

20

30

20

30

20

1200

20

20

20

20

30

20

40

30

40

30

700

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

900

24

24

24

24

24

24

36

24

36

24

1200

24

24

24

24

36

24

48

36

48

36

700

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

900

28

28

28

28

28

28

42

28

42

28

1200

28

28

28

28

42

28

56

42

56

42

Сфера дії концептуально згідно EN 1991 T 1-3
Анкер Fmax: Тип S/тип P 1,875 кН
Вітрове навантаження: Згідно з EN 1991 T 1-3 проектним навантаженням, що лежить в основі, повинна витримуватись наступна мінімальна дистанція між
окрайками колекторів:
1. Відповідно менше значення від 1/10 довжини будівлі (довжини звису покрівлі) або 1/5 висоти будівлі до звису покрівлі і до гребеня.
2. Відповідно менше значення від 1/10 ширини будівлі (ширини фронтону) або 1/5 висоти будівлі до бокових країв.
Якщо використовується комплект подовжувачів, необхідно звертати увагу, щоб дахові гаки встановлювались посередині з однаковими відстанями. При рівні
понад 900 [м] над рівнем моря та нахилі даху менш ніж 40° необхідно виготовити від зони снігового навантаження 2 статику одиничного випадку.
Таб. 6.1 Кількість необхідних покрівельних анкерів

18
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Надпокрівельний монтаж 6

n При розміщенні полів паралельно

• Монтуйте анкери для монтажних шин з
наступними відстанями:

w
A*

s

1245 / 1220

B
C

A

2045 / 2020
200 - 300

1460 - 1660

660 - 860

* Попередній монтажний розмір/остаточний монтажний
розмір Попередній монтажний розмір зменшується при
остаточному фіксуванні колектора приблизно на
20 - 25 мм.
Таб. 6.2 Відстані при розміщенні полів паралельно

h Вказівка
Попередній монтажний розмір

C

зменшується при остаточному фіксуванні
приблизно на 20 - 25 мм. Тому звертайте
увагу на достатній зазор анкеру.

B

B

B

B

Мал. 6.1 Відстані при розміщенні полів паралельно

u При розміщенні полів послідовно

• Монтуйте анкери для монтажних шин з
наступними відстанями:
Відстань в мм
A*

1245 / 1220

B*

2500 / 2480

C

200 - 300

D

1460 - 1660

B
* Попередній монтажний розмір/остаточний монтажний
розмір Попередній монтажний розмір зменшується при
остаточному фіксуванні колектора приблизно на
20 - 25 мм.

A

Таб. 6.3 Відстані при розміщенні полів послідовно

h Вказівка
Попередній монтажний розмір

C

D

зменшується при остаточному фіксуванні
приблизно на 20 - 25 мм. Тому звертайте
увагу на достатній зазор анкеру.

Мал. 6.2 Відстані при розміщенні полів послідовно
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6.2.1

Покрівельний анкер тип P (черепиця)
1

2

A

3
2

B

5 mm

1

Мал. 6.2 Покрівельний анкер тип P
Пояснення
1 Нижній покрівельний анкер
2 Верхній покрівельний анкер
3 Середній покрівельний анкер

Покрівельний анкер тип P може кріпитись за вибором до
крокви (поз. A) або до латування даху (поз. B).
Кріплення на кроквах

5

A
3
6
2

1

4

B
Мал. 6.4 Кріплення на кроквах

1. На відповідних місцях визволіть крокви. Відстані Ви знайдете в
таб. 6.2 і 6.3.
2. Розташуйте покрівельний анкер. При цьому звертайте увагу на
правильність положення верхнього та нижнього покрівельного
анкера (див. мал. 6.2)
3. Відкрутіть верхній гвинт за допомогою торцевого/мутрового
ключа (SW 13) настільки, доки не зможете підняти
покрівельний анкер.
4. Встановіть покрівельний анкер на висоту черепиці, таким
чином щоб верхня частина анкеру спиралася на
покрівельному покритті та міцно затягніть гвинти за допомогою
торцевого/ріжкового ключа (SW 13).
5. Пригвинтіть покрівельний анкер трьома гвинтами з доданого
комплекту до крокви.
6. Знову зсуньте черепицю на свою первісну позицію.
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Кріплення на латуванні даху

a Увага!
Перед монтажем на латуванні даху неодмінно

перевірте допустиме навантаження латування даху!
При необхідності замініть латування даху.

2
4
3

5

1

6

Мал. 6.5 Кріплення на латуванні даху

1. На відповідному місці здвиньте наверх одну-дві черепиці
латування даху.
Відстані Ви знайдете в таб. 6.2 і 6.3.
2. Відкрутіть верхній гвинт за допомогою торцевого/мутрового
ключа (SW 13) настільки, доки не можна буде зрушити
покрівельний анкер по висоті.
3. Повісьте покрівельний анкер на латуванні даху. При цьому
звертайте увагу на правильність положення верхнього та
нижнього покрівельного анкера (див. мал. 6.2)
6.2.2

4. Встановіть покрівельний анкер на висоту черепиці. Верхня
частина знаходиться при цьому на покрівельному покритті, а
нижня частина прилягає до латування даху.
Звертайте увагу, щоб при фіксації зубів анкер прилягав щільно
до латування даху і, при необхідності, з невеличким зміщенням.
5. Міцно закрутіть гвинти торцевим/мутровим ключем (SW 13).
6. Знову зсуньте черепицю на свою первісну позицію.

Покрівельний анкер тип S (для пласкої черепиці)

a Увага!
Перед монтажем на латуванні даху неодмінно

перевірте допустиме навантаження латування даху!
При необхідності замініть латування даху.

1

3

2
4

Мал. 6.6 Кріплення покрівельного анкера Тип S

1. На відповідних місцях визволіть крокви або латування даху.
Відстані Ви знайдете в таб. 6.2 і 6.3.
2. Розташуйте покрівельний анкер. При цьому звертайте увагу на
правильну позицію верхнього та нижнього покрівельних анкерів
(см. мал. 6.2).
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3. Загвинтіть покрівельний анкер до крокви або латування даху
3 гвинтами, що входять до комплекту постачання.
4. Придвиньте черепицю знову на її первісне місце.
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6.2.3

Комплект гвинтів-шурупів для кріплення

a Увага!
Перед монтажем неодмінно перевірте допускне
навантаження дерев'яної несної конструкції!
При необхідності посильте несну дерев'яну
конструкцію.

1
3
6
2

5

4

Мал. 6.7 Закріплення за допомогою гвинтів-шурупів

1. Зробіть отвір у відповідному місці у черепиці. Відстані Ви
знайдете в таб. 6.2 і 6.3.
2. Пригвинтіть гвинти-шурупи крізь черепицю до крокви.
3. Нижню гайку загвинтіть проти черепиці и затягніть її так міцно,
доки не буде досягнута необхідна герметичність отвору.
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4. Середню гайку розташуйте так, щоб після насаджування
верхньої частини анкеру передня зона покриття знаходилась
на покрівлі. При цьому звертайте увагу на правильність
положення верхнього та нижнього покрівельного анкера
(див. мал. 6.2).
5. Нагвинтіть другу гайку і міцно затягніть її (SW 17).
6. Відділіть розпірну штангу безпосередньо поверх гайки.
Зачистіть стик.
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6.3

Монтаж колекторів
• Закріпіть горизонтальні монтажні шини за
допомогою затискних елементів на покрівельних
анкерах.

h Вказівка
Відстані покрівельних анкерів один під
одним знаходяться в таб. 6.2 і 6.3.

h Вказівка
Для привабливого зовнішнього вигляду
нижню шину розташуйте якомога далі
внизу на покрівельному анкері.

Мал. 6.8 Установка монтажних шин

1

• Зверніть увагу, щоб монтажні шини були
закріплені горизонтально.
• Вирівняйте можливі різності висот пересуванням
затискних елементів.
• Для цього потягніть затискний елемент вгору,
залишається пересунути і при роз'єднанні знову
затримати.
2

Мал. 6.9 Правильна установка монтажних шин

1

• Покладіть колектор нижнім краєм на монтажну
шину та зачепіть її на затискних елементах.
• Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює,
затискного елемента, лежала понад краєм
колектора.
• Міцно закрутіть затискні елементи нижньої
монтажної шини торцевим/мутровим ключем
(SW 13).

a Увага!
Після затяжки затискних елементів
Мал. 6.10 Зчеплення колектора
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перевірте відповідне затягування за
допомогою ривків деталі що заклинює.
Якщо вона хитається, дотягніть гайку.
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u При розміщенні полів послідовно

2
3

1

• Зсуньте середні монтажні шини врівень з нижнім
колектором (1).
• Зверніть увагу, щоб гак затискного елемента
лежав понад краєм колектора.
• Закріпіть монтажні шини (2) для верхнього
колектора на затискних елементах.
• Покладіть верхній колектор (3) у середню
монтажну шину.
• Міцно закрутіть затискні елементи середньої
шини.

Мал. 6.11 Середня монтажна шина (послідовне розташування полів)

• Зсуньте верхню монтажну шину урівень з нижнім
колектором.
• Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює,
затискного елемента, лежала понад краєм
колектора.
• Міцно закрутіть затискні елементи поверх
колектора.

a Увага!
Після затяжки затискних елементів
Мал. 6.12 Позиціонування верхньої монтажної шини

перевірте відповідне затягування за
допомогою встряхування на заклинюючій
деталі. Якщо вона хитається, дотягніть
гайку.

n При розміщенні полів паралельно

• Вставте сполучні елементи збоку у монтажні
шини, доки не почуєте чітко, як вони увійшли в
паз.
• З'єднайте монтажні шини і закріпіть їх за
допомогою затискних елементів на покрівельному
анкері (пор. мал. 6.8).
• Вирівняйте можливі різності висот пересуванням
затискних елементів.

Мал. 6.13 З'єднання монтажних шин (розташування полів паралельно)
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n При розміщенні полів паралельно

A

• Вставте гідравлічний з'єднувальний елемент до
упору в передбачений прийомний отвір з боку
колекторів.
• Закріпіть з'єднувальні елементи за допомогою
скоб, всуньте скоби для верхнього підключення
зверху, а для нижнього підключення - знизу.

a
2
B

a Увага!
Небезпека пошкодження колектору через

1

неналежну установку!
Перевірте, щоб скоби (A) заскочили в паз
перехідного патрубка (B).

Мал. 6.14 Кріплення з'єднувальних елементів (розташування полів паралельно)

n При розміщенні полів паралельно

• Встановіть наступний колектор (1) на нижню
монтажну шину.
• Придвиньте колектор до першого колектора (2),
при цьому звертайте увагу на гідравлічні
з'єднувальні елементи.
• Закріпіть скобами (3) гідравлічні з'єднувальні
елементи, що уведені до упору отвору.
• Затягніть решту затискних елементів покрівельних
анкерів.

1
A

3

a
2
B

Мал. 6.15 Монтаж інших гідравлічних підключень (послідовне розташування полів)

a Увага!
Небезпека пошкодження колектору через

неналежну установку!
Перевірте, щоб скоби (A) заскочили в паз
перехідного патрубка (B).

4

3

Мал. 6.16 Монтаж гідравлічних підключень (1 - 5 колектори)
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1

2

n При розміщенні полів паралельно

• Під'єднайте зверху прямий хід (вихідний отвір з
отвором для датчика колектора) (1).
• Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
• Закрийте зворотну лінію (впуск) (2) знизу.
• Встановіть заглушку без отвору для випуску повітря
(3) знизу на колектор.
• Встановіть заглушку з отвором для випуску повітря
(4) на вищій позиції.
• Зафіксуйте під'єднання і заглушки за допомогою
скоб.
• З’єднайте подавальну і зворотну лінії до системи
за допомогою системи трубопроводів
підключення.
• При необхідності перевірте підключення на
герметичність.
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4
1

n При розміщенні полів паралельно
h Вказівка
Якщо Ви підключаєте послідовно 6 чи

3
2

Мал. 6.17 Монтаж гідравлічних підключень (6 чи більше колекторів)

більше колекторів, то гідравлічні
підключення необхідно розташовувати
діагонально, щоб досягти повного
sпротікання.

• Вставте зворотну лінію (впуск) (2) на одній стороні
у нижній боковий отвір, а пряму лінію (випускний
отвір з отвором для датчика колектора) (4)
діагонально один проти одного у верхній боковий
отвір.
• Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
• Зафіксуйте під'єднання і заглушки за допомогою
скоб.
• Встановіть заглушку без отвору для випуску повітря
(3) знизу на колектор.
• Встановіть заглушку з отвором для випуску повітря
(1) на вищій позиції.
• Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи
за допомогою системи трубопроводів
підключення.
• При необхідності перевірте підключення на
герметичність.
розміщенні полів послідовно
u При
VFK 145 H, 150 H
• З'єднайте колектори за допомогою фітинга.
• Зафіксуйте фітинг за допомогою скоб.

1

a

a Увага!
Небезпека пошкодження колектору через
неналежну установку!
Перевірте, щоб скоби (1) заскочили в паз
перехідного патрубка (B).

2

Мал. 6.18 З'єднання колекторів VFK 145 H, 150 H,
Розташування полів послідовно
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1

розміщенні полів послідовно
u При
VFK 145 H, 150 H
• Приєднайте до верхнього колектора пряму лінію
(вихід) (1).
• Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
• Приєднайте до нижнього колектора зворотну
лінію (вхід) (2).
• З'єднайте подавальну і зворотну лінії до системи
за допомогою системи трубопроводів
підключення.
• При необхідності перевірте підключення на
герметичність.

2

Мал. 6.19 Гідравлічне підключення VFK 145 H, 150 H,
Розташування полів послідовно

розміщенні полів послідовно
u При
VFK 135 D

2

3
1

• З'єднаєте колектори з'єднувальною трубою за
допомогою штуцерного з'єднання з врізаним
кільцем (1).
• Проткніть на верхньому колекторі гумову
заглушку для датчика температури у наміченому
місці за допомогою викрутки (2).
• Встроміть датчик колектора крізь гумову заглушку,
до відчуття значного спротиву (3).

Мал. 6.20 Підключення колекторів один під одним VFK 135 D

розміщенні полів послідовно
u При
VFK 135 D
• Підключіть зворотну лінію знизу (впуск).
• Зверху під'єднайте до колектора пряму лінію
(вихід).
• Під'єднайте до системи пряму і зворотню лінії
колектора за допомогою системи трубопроводів
підключення, та при необхідності перевірте
підключення на герметичність.

Мал. 6.21 Гідравлічне підключення VFK 135 D
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7

Заключні роботи

Згідно наступних таблиць проконтролюйте, щоб були проведені
інші робочі кроки.
Провести
1 При монтажі на пласкому даху: Корпус закріплений стопорним болтом та запобіжною скобою
2 При монтажі на пласкому даху: щебеневі піддони наповнені/каркас зафіксований анкерними гвинтами
3 Усі підключення захищені за допомогою скоб
4 Правильно прокладене гідравлічне підключення
5 Під'єднати щуп колектора VR 11
6 Затягнути усі затискні елементи
7 Під'єднати колектори до встаткування захисту від блискавки (опційно при встаткуванні захисту від блискавки)
8 Проведено випробовування тиском (в ідеалі за допомогою повітряного тиску), усі підключення герметичні
Таб. 7.1 Заключні роботи

h Вказівка
Після першого введення в експлуатацію і впродовж
сезону з сильними коливаннями зовнішньої
температури може утворюватись конденсат в
колекторі.
Це є нормальний робочій процес.

Вказівка
Віддзеркалення завдяки аномаліям скла - це типове
для матеріалу явище.
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Вторинна переробка й утилізація 8
Обслуговування клієнтів і гарантія 9
8

Вторинна переробка й утилізація

Як прилад, так і транспортувальне пакування складаються
здебільшого з матеріалів, які можна піддати вторинній переробці.
Дотримуйтесь встановлених законом діючих
внутрішньодержавних приписань.
8.1
Колектори
Колектори не належать до побутового сміття.
Всі конструктивні матеріали піддаються необмеженій повторній
обробці, їх можна сортувати та направити в місцеві організації
повторної переробки. Простежите за тим, щоб старі колектори
були піддані належній утилізації.
8.2
Пакування
Утилізацію транспортувального пакування здійснює
спеціалізоване підприємство, що проводило монтаж приладу.
8.3
Рідина для геліоустановок
Рідина для геліоустановок повинна передатись за умови
дотримання місцевих норм на відповідне сховище відходів або в
сміттєспалювальну установку.
Незабруднена упаковка може повторно перероблятися.
Упаковку, яка не підлягає переробці, слід утилізувати так само, як
і рідину для геліоустановок.

9

Обслуговування клієнтів і гарантія

9.1
Сервісна служба
Безкоштовна інформаційна телефонна лінія по Україні
8 800 50 142 60

4. Гарантійний термін на замінені після закінчення гарантійного
строку вузли, агрегати і запасні частини становить 6 місяців. У
результаті ремонту або заміни вузлів і агрегатів гарантійний
термін на виріб у цілому не поновлюється.
5. Гарантійні вимоги задовольняються шляхом ремонту або
заміни виробу за рішенням уповноваженої Vaillant організації.
6. Вузли і агрегати, які були замінені на справні, є власністю
Vaillant і передаються уповноваженій організації.
7. Обов‘язковим є застосування оригінальних приладь (труби для
підведення повітря і/або відводу продуктів згоряння, регулятори,
і т.д.), запасних частин;
8. Претензії щодо виконання гарантійних зобов‘язань не
приймаються, якщо:
а) зроблені самостійно, або неуповноваженими особами, зміни
в устаткуванні, підводці газу, припливного повітря, води й
електроенергії, вентиляції, на димоходах, будівельні зміни в зоні
установки устаткування;
б) устаткування було ушкоджено при транспортуванні або
неналежному зберіганні;
в) при недотриманні інструкції із правил монтажу, і експлуатації
устаткування;
г) робота здійснюється при тиску води понад 10 бар (для
водонагрівачів);
д) параметри напруги електромережі не відповідають місцевим
нормам;
е) збиток викликаний недотриманням державних технічних
стандартів і норм;
ж) збиток викликаний потраплянням сторонніх предметів в
елементи встаткування;
з) застосовується неоригінальне приладдя і/або запасні частини.
9. Уповноважені організації здійснюють безоплатний ремонт,
якщо виниклі недоліки не викликані причинами, зазначеними в
пункті 7, і роблять відповідні записи в гарантійному талоні.

9.2
Гарантія заводу-ви робника для Україн и
1. Гарантія надається на наведені в інструкції для кожного
конкретного приладу технічні характеристики.
2 Термін гарантії заводу виробника:
- 12 місяців від дня уведення устаткування в експлуатацію, але не
більш 18 місяців від дня покупки товару;
- за умови підписання сервісного договору між користувачем і
сервісом-партнером по закінченню першого року гарантії
- 24 місяця від дня уведення устаткування в експлуатацію, але не
більш 30 місяців від дня покупки товару; при обов‘язковому
дотриманні наступних умов:
а) устаткування придбане у офіційних постачальників Vaillant у
країні, де буде здійснюватися його установка;
б) уведення в експлуатацію і обслуговування устаткування
здійснюється уповноваженими Vaillant організаціями, що мають
чинні місцеві дозволи і ліцензії (охорона праці, газова служба,
пожежна безпека і т.д.);
в) були дотримані всі приписи-, наведені в технічній документації
Vaillant для конкретного приладу.
3. Виконання гарантійних зобов‘язань, передбачених чинним
законодавством тої місцевості, де був придбаний апарат
виробництва фірми Vaillant, здійснюють сервісні організації,
уповноважені Vaillant, або фірмовий сервіс Vaillant, що мають
чинні місцеві дозволи і ліцензії (охорона праці, газова служба,
пожежна безпека і т.д.).
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10 Технічні дані

Одиниця
Тип абсорберу

VFK 135 D

VFK 145 H/V

Серпантин гориз.

VFK 150 H/V

Серпантин гориз./верт.
2033 x 1233 x 80 (В)

Габарити (Д x Ш x В):

мм

1233 x 2033 x 80

Вага

кг

37

38

1,35

2,16 (Г)
1,85 (В)

Об'єм

л

Макс. Тиск

бар

Температура у стані покою

°C

1233 x 2033 x 80 (Г)

10
176

171

172

Площа брутто

м

2

2,51

Поверхня апертури

м2

2,35

Абсорбуюча поверхня

м2

2,33

Абсорбер

мм

Алюмініум (вакуумне напилення) 0,5 x 1178 x 1978
High selective (синє)

Покриття
Скляна кришка

α = 95 %
ε=5%
мм

Тип скла
Пропускання
Ізоляція задньої стінки

3,2 (товщина) x 1233 x 2033
Сонячне безпечне скло (призматичної структури)

Сонячне безпечне скло
(Антиблікове покриття)

τ = 91

τ = 96

%

Мінеральна вата (чорна каширована)
40
λ = 0,035
ρ = 55

мм
Вт/м2K
кг/м3

Ізоляція краю
Коефіцієнт корисної діїηo

Ніяких
80,1 (Г)
79,1 (В)

84,2 (Г)
83,3 (В)

%

80,1

Вт с/м2K

7362

Коефіцієнт розсіяння тепла (k1)

Вт/м2K

3,76

3,32 (Г)
2,41 (В)

3,82 (Г)
2,33 (В)

Коефіцієнт розсіяння тепла (k2)

Вт/м2K2

0,012

0,023 (Г)
0,049 (В)

0,018 (Г)
0,049 (В)

Теплоємність

9700 (Г)
8200 (В)

Таб. 10.1 Технічні дані
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1100
66,5

1233

2033

80

1178

1223

5

66,5

VFK 145 H, VFK 150 H

1978

Мал. 10.1 Масштабне креслення VFK 145 H, VFK 150 H

2033

1233

1100
66,5

80

1178

1223

616,5

5

66,5

VFK 135 D

1978

Мал. 10.2 Масштабне креслення VFK 135 D

Посібник з монтажу auroTHERM 0020057145_01

UA

31
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VFK 145 V, VFK 150 V

80
1223
1233

79

80

5

2033

1875

1978

79

1178

Мал. 10.3 Масштабне креслення VFK 145 V, VFK 150 V
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