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1. Alapelvek 
 
1.1 A napsugárzás intenzitása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a közvetlen és a diffúz sugárzás hasznosítható! 
 
A Nap kínálata 

A Nap 5 milliárd éve látja el energiával a Földet, és ezt még további 5 milliárd évig képes telje-
síteni. Mi is lehet kézenfekvőbb, mint ezt az energiát hasznosítani. A Föld felületét 5 percig érő 
napsugárzás az egész Föld egy éves energia-fogyasztásának felel meg. Ehhez a potenciálhoz 
képest jól látszik a rendelkezésre álló fosszilis és atom-energiahordozók csekély volta. 
A Föld felszínén lévő valamely felületet érő sugárzási teljesítményt nevezzük globális sugár-
zásnak. A közvetlen és a diffúz sugárzás nagysága és hányada nagymértékben függ az év-
szaktól, a földrajzi fekvéstől és a helyi időjárási viszonyoktól. A diffúz sugárzás a sugárzásnak 
a felhőkön és a levegőben lévő részecskéken bekövetkező szóródása, visszaverődése és töré-
se révén keletkezik. A szolár-technika számára azonban ez is hasznosítható. Egy 80%-nál na-
gyobb diffúz sugárzási hányadú, borús napon még mindig 300 W/m2 napsugárzás mérhető. 
Sokéves átlagban, Németországban a Nap vízszintes felületre eső éves sugárzási kínálata – 
helyszíntől függően – m2-enként 950 kWh és 1200 kWh között ingadozik. Magyarországon is 
hasonló értékekkel lehet számolni. 
 
Ökölszabályként m2-enként és évente általában 1000 kWh-val lehet számolni, ami kb. 100 liter 
olaj energiatartalmának felel meg. 
 
Alapvetően érvényes: a közép-európai szélességi körön is képes a Nap melegvíz-készítéshez 
és szolár-fűtéskiegészítéshez elegendő sugárzási energiát biztosítani. 
 
Ezt az energiát Ön hasznosíthatja 

A Vaillant szolárrendszerrel az egy- és kétlakásos családi házakban – szokásos méretezés ese-
tén – az éves használati melegvíz-igény (HMV-igény) kb. 60-70 %-a fedezhető. A nyári félév-
ben majdnem az egész szükséges hőenergiát szolgáltatja a Nap. 
HMV-készítésre szolgáló szolár-berendezés esetén az éves besugárzás 30 – 45 %-a – vákuum-
csöveknél pedig azok nagyobb hatásfoka révén az éves besugárzás 40 – 50 %-a – effektíven 
hasznosítható. 
 
Nyáron a HMV-szükséglet 100 %-a, éves átlagban pedig a 60-70 %-a fedezhető ezen a módon. 
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Fűtéskiegészítésre szolgáló szolár-berendezések a használati melegvíz (HMV) mellett a fűtővíz 
egy részét is napenergiával melegítik. A szolár-berendezés jelentős mértékben hozzájárulhat a 
helyiségfűtéshez, különösen tavasszal és ősszel. 
 
Szolár-fűtéskiegészítés esetén általában olyan berendezéseket létesítenek, amelyek a HMV és 
a fűtés kb. 20 %-át fedezik. 
 
A Vaillant szolár-berendezések csökkentik a Föld légkörébe kibocsátott széndioxid mennyisé-
gét, mivel a hagyományos fűtőberendezésnek kevesebbet kell üzemelnie. 
 
A Vaillant-minőségnek köszönhetően a szolár-berendezéseknél jóval 20 év feletti élettartam-
mal lehet számolni. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

a globális sugárzás évszakonkénti lefolyása, közvetlen és diffúz besugárzásra felosztva 
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1.2 Rendszerkialakítás: szolárrendszer HMV-készítéshez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

szolárrendszer használati melegvíz készítéshez ecoTEC kondenzációs készülékkel 
 
A HMV-készítésre szolgáló Vaillant szolárrendszer négy fő részből áll: 

• a napsugárzást elnyelő és hasznosítható kollektormező. 
• szolár-szabályozó, amely a rendszer minden funkcióját felügyeli, kijelzi és vezérli. 
• szolár-állomás, amely a hő szállításáról gondoskodik és a szükséges szerelvénye-

ket is tartalmazza (biztonsági szelep, töltő-ürítő, tágulási tartály, nyomásmérő, 
visszacsapó szelep, térfogatáram-beállító) 

• szolár- vagy HMV-tároló. 
 
Használati melegvíz készítésére szolgáló szolárrendszer működési módja: 

A nap felmelegíti a kollektorban lévő abszorbert és az abban keringő szolár-folyadékot. A szol-
ár-folyadékot a keringető szivattyú továbbítja a kettős szolártároló alsó hőcserélőjéhez, ahol 
az átadja a hőenergiáját a tárolóban lévő használati melegvíznek. 
A szolár-szabályozó a szolárköri keringető szivattyút mindig csak akkor kapcsolja be, ha a kol-
lektorban uralkodó hőmérséklet magasabb, mint a tároló alsó tartományában. A hőmérséklet-
különbség megállapítása a kollektor és a kettős szolártároló hőmérséklet-érzékelője által tör-
ténik. Itt általában 5 és 10 K közötti értéket kell beállítani. 
Ha a hőmérséklet-különbség értéke bizonyos küszöbérték, pl. 3 K alá csökken, akkor a szabá-
lyozó ismét lekapcsolja a szivattyút, mivel említésre méltó energianyerés már nem várható, a 
szivattyú csak feleslegesen fogyasztana áramot. A Vaillant-szolár-szabályozó felszereltségéről 
és járulékos funkcióiról (pl. a tároló hőmérséklet-határolása, túl magas hőmérséklet leadása 
stb.) részletesebb adatok a szabályozók adatlapján találhatók a 4.10 fejezetben. 
Ha a napsugárzás energiája nem elegendő a tárolóban lévő melegvíz melegítésére, akkor a 
használati melegvizet egy hagyományos fűtőrendszerrel kell a kívánt hőmérsékletre melegí-
teni. A szolárrendszer minden Vaillant gyártmányú fűtőkazánnal, gázüzemű fali készülékkel, 
ill. elektromos fűtőpatronnal kombinálható. Úszómedence vagy egy második tároló szintén 
ráköthető a szolárrendszerre. A kivitelre vonatkozóan lásd a berendezéspéldákat tartalmazó 
7. fejezetet is. 
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1.3 Rendszerkialakítás: szolárrendszer fűtés-rásegítéshez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szolárrendszer fűtésrásegítéshez és HMV-készítéshez ecoTEC kondenzációs készülékkel 
 

 
A fűtésrásegítésre és HMV-készítésre szolgáló Vaillant szolárrendszer öt fő részből áll: 

• a napsugárzást elnyelő és hasznosítható kollektormező. 
• szolár-szabályozó, amely a rendszer minden funkcióját felügyeli, kijelzi és vezérli. 
• szolár-állomás, amely a hő szállításáról gondoskodik és a szükséges szerelvénye-

ket is tartalmazza (biztonsági szelep, töltő-ürítő, tágulási tartály, nyomásmérő, 
visszacsapó szelep, térfogatáram-beállító) 

• kombi-tároló vagy egy szolár HMV-tároló és egy puffertároló 
• valamint opcióként: hidraulikus egység 

 

Fűtés-rásegítésre és használati melegvíz készítésére szolgáló szolárrendszer működése: 

Alapvetően egy, sok helyen alkalmazható, fűtés-kiegészítésre szolgáló szolárrendszer ugyan-
úgy működik, mint az előbbiekben ismertetett, tisztán HMV-készítésre szolgáló rendszer. Nap-
energia hasznosítására csöves kollektorokat vagy síkkollektorokat használnak hozzá. A csöves 
kollektor a téli időszakban is dolgozik, és a fűtőkörönként igényelt magasabb hőmérsékletszin-
tek esetén is kiváló hatásfokkal működik. A napenergiával működő fűtés-kiegészítésnél a 
kollektorfelület nagyobb, mint a csak napenergiával történő HMV-készítésre szolgáló rendsze-
reknél. 
További különbség van a hőtárolásnál. A hőtárolás kombi-tárolókkal vagy puffertárolóval ösz-
szekötött kettős tárolókkal történik (kéttárolós rendszer). A kombi-tárolók helytakarékosak és 
egyszerű módon hidraulikusan kapcsolhatók. A kombi-tároló fűtővizes puffertároló-részből áll, 
melynél a felső, meleg tartományban egy HMV-tároló van beépítve. 
A puffertérnek a fűtési rendszerbe való bekötése a kombi-tárolóknál többnyire a fűtőkör visz-
szatérő vízhőmérsékletének növelésével történik. Ha a tárolóban uralkodó hőmérséklet maga-
sabb, mint a fűtővíz visszatérő hőmérséklete, akkor a háromjáratú váltószelep úgy vált át, 
hogy a visszatérő fűtővíz keresztülfolyjon a tárolón és ott a napenergia révén felmelegedjen. 
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Ha a tárolóban uralkodó hőmérséklet túl alacsony, akkor a visszatérő fűtővizet a hagyomá-
nyos fűtési rendszer melegíti fel. 
A gyors és egyszerű szereléshez a Vaillant cég olyan hidraulikus egységet kínál, melynél 2 db 
szabályozott háromjáratú váltószelep közös hőszigetelt házban helyezkedik el. Az egyik szelep 
a fűtőkör visszatérő vízhőmérsékletének növelését végzi, a másik pedig tárolótöltésre kapcsol-
ja át a kazánt. A kombi-tároló felső tartományában belül lévő HMV-tároló utánfűtésére csak 
nem elegendő napsugárzás esetén kerül sor. 
Valamennyi szabályozókör jó összehangolásáról az eBUS-rendszerű auroMATIC 620 típusú szolár-
szabályozó gondoskodik, amely minden szükséges szivattyút és szelepet központilag kapcsol. 
A Vaillant-szolár-szabályozó felszereltségéről és járulékos funkcióiról részletesebb adatok a 
szabályozó adatlapján találhatók a 4.10 fejezetben. A berendezéspéldákat és a megfelelő kap-
csolási terveket a 7. fejezet tartalmazza. 
 
 
 
1.4 Rendszerkialakítás: auroSTEP szolárrendszer HMV-készítéshez 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auroSTEP szolárrendszer HMV-készítéshez ecoTEC kondenzációs készülékkel 
 
 
A HMV-készítésre szolgáló Vaillant auroSTEP szolárrendszer négy fő részből áll: 

• a napsugárzást elnyelő és hasznosítható, szerpentin-abszorberrel ellátott vízszintes te-
lepítésű VFK 900 S típusú síkkollektorból (1, illetve 2 darab), 

• szolárszabályozó, amely a rendszer minden funkcióját felügyeli, kijelzi és vezérli (tároló-
ra építve) 

• VSL S 150, illetve 250 típusú szolár-melegvíztároló, beépített szolárköri szivattyúval és 
csatlakozókészlettel. 

• összekötő csővezeték a napkollektor és a tároló között (maximum 8,5 méter 
függőleges távolság lehet közöttük!) 
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Használati melegvíz készítésére szolgáló auroSTEP szolárrendszer működési módja: 
 
Az auroSTEP szolárrendszer működési módja sok más szolárrendszerétől különbözik. Az 
auroSTEP rendszer nincs teljesen feltöltve szolárfolyadékkal és nem áll nyomás alatt. Emiatt a 
szolárrendszereknél szokásos bizonyos elemek, így a tágulási tartály, a manométer és a légte-
lenítő elmaradnak. 
A szolárrendszer nyugalmi állapotában a szolárfolyadék a kollektorokból és a vezetékekből 
visszafolyik a tárolóegységbe. Így elkerülhető a rendszer fagy és túlhevülés okozta károsodá-
sa. További járulékos fagyvédelmet biztosít a szolárfolyadékként használt víz-glikol keverék, 
amelyet már gyárilag betöltöttek a szolár-hőcserélőbe. A kollektormezőt és valamennyi 
szolárvezetéket úgy kell szerelni, hogy a szolárfolyadék a kialakított lejtés révén visszafolyhas-
son a tárolóegységbe. Ilyenkor a tárolóegység felett lévő összes vezeték levegővel telik meg. 
Ha a szolárszabályozó bekapcsolja a szolárszivattyút, a szivattyú a visszatérõ-vezetéken ke-
resztül szállítja a szolárfolyadékot a kollektormezőbe. Ott a folyadék felmelegszik, majd a szi-
vattyú a szolár-elõremenõvezetéken keresztül visszaszállítja azt a tárolóegységbe. 
A vékony szolárvezetékekben és a kollektormezőben lévő folyadék térfogata jóval kisebb a 
tárolóegységben lévő csőkígyóénál. Emiatt üzemelő szolárszivattyú esetén a szolárfolyadék 
szintje csak korlátozott mértékben csökken. A csőkígyó felső részében gyűlik össze a csőveze-
tékekből és a kollektormezőből kiszorult levegő. 
A rendszer melegedésekor a szolárfolyadék és a levegő kissé kitágul. A szolárrendszerbe be-
zárt levegő nyomása kis mértékben megnő. Ilyenkor a rendszerbe bezárt levegő veszi át a tágu-
lási tartály szerepét. Erre a nyomásra szükség van, semmiképpen nem szabad megszüntetni. 
Emiatt nem szabad légtelenítőt beépíteni a szolárrendszerbe. A Vaillant-szolár-szabályozó fel-
szereltségéről és járulékos funkcióiról (pl. a tároló hőmérséklet-határolása, túl magas hőmérsék-
let leadása stb.) részletesebb adatok a szabályozó adatlapján találhatók a 4.10 fejezetben. 
Az ismertetett működési elvből a következők adódnak: 

• Mivel a hideg évszakban a szolárberendezés nyugalmi állapotában csak levegő van a kollek-
torban és a szolárvezetékekben, csak a tároló felállítási helyiségében kell fagyvédelemről 
gondoskodni. 

• A kollektormező, valamint a szolárvezetékek előírt módon történő szerelése, de különösen 
a vezetékek megfelelő lejtése a szolárrendszer kifogástalan működésének alapvető előfel-
tétele. 

• A kollektormező, valamint a szolárvezetékek folyadék-térfogatát pontosan össze kell han-
golni a szolárrendszerrel. Emiatt nem szabad túllépni a szolárvezetékek minimális és maxi-
mális hosszát, nem szabad az előírttól eltérő belső átmérőjű szolárvezetékeket használni és 
nem szabad a kollektorok építési módját és darabszámát megváltoztatni. 

• A szolárfolyadék fizikai tulajdonságai ugyancsak a rendszer kifogástalan működésének 
alapfeltételei közé tartoznak. Emiatt csak a Vaillant szolárfolyadékot (Nr. 302363 és 
302498) szabad a rendszerbe betölteni, bármilyen adalék vagy hígítás nélkül. 

 
A készletben kínált komplett egységek a következők: 

• 150 literes, egyhőcserélős HMV tároló egy síkkollektorral, alap felszerelőkészlet 
• 250 literes bivalens HMV tároló két síkkollektorral, alap felszerelőkészlet 

 
Ha a napsugárzás energiája nem elegendő a tárolóban lévő melegvíz felmelegítésére, akkor: 

• a 150 literes auroSTEP rendszerhez csatlakoztatható Vaillant gyártmányú átfolyós gázfű-
tésű kombikészülék vagy turboMAG állítja elő a megfelelő hőmérsékletű melegvizet 

• a 250 literes auroSTEP rendszerhez a használati melegvizet egy hagyományos fűtőkészü-
lékkel kell a kívánt hőmérsékletre melegíteni a felső hőcserélő csőkígyón keresztül. A szol-
árrendszer minden Vaillant gyártmányú fűtőkazánnal, gázüzemű fali készülékkel vagy 
elektromos fűtőpatronnal kombinálható.  
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1.5 A szolár-berendezések tervezési - kiválasztási sajátosságai 
 
Miben különbözik egy szolárrendszer a hagyományos HMV-készítéstől? 
 
A Nap nem pontosan akkor süt, amikor Önnek hőre van szüksége, vagy fordítva, nem hagyja 
azt abba, ha Önnek már sok a termelt hő. Ön nem tudja kikapcsolni a hőtermelőt (kollektort). 
A szolár-berendezés mögé mindig utána van kapcsolva egy második hőtermelő. A szolár-
berendezés ezért nem a maximálisan fedezendő vízelvételi csúcsteljesítményre van méretez-
ve (ellátási biztonság), hanem a nyári hónapokban szokásos átlagos fogyasztásra. 
A napenergia optimális hasznosítása érdekében nagy energiatárolók szükségesek (hőmérsék-
let-rétegződés). 
A Vaillant szolár-berendezések minden üzemállapotban teljesen automatikusan és önállóan 
üzemelnek. A biztonsági szelep zárva marad. A fázisátmenetkor (folyékony halmazállapotról 
gőz halmazállapotra) keletkező járulékos gőzmennyiséget a kellő nagyságúra választott tágu-
lási tartálynak kell felvennie (a méretezést lásd az 5.1.7 fejezetben). 
A szolár-berendezések számára nagyon nagy hőmérséklet-tartomány megengedett. Télen a 
kollektornál előfordulhat akár –20 °C alatti hőmérséklet, míg a berendezés nyugalmi állapotá-
ban 200 °C körüli értéket is elérhet a hőmérséklet. Vákuumcső esetén feltöltés nélküli álla-
potban a környezeti hőmérsékletnél 250 K fokkal magasabb, töltött állapotban pedig a kör-
nyezeti hőmérsékletnél 150 K fokkal magasabb nyugalmi állapotbeli hőmérséklet is előfordul-
hat. A teljes kollektorkörben rövid ideig akár max. 130 °C hőmérséklet is előfordulhat. 
A tároló-hőmérséklet 60 °C fölé is beállítható.  
 
A leforrázások elkerülése érdekében célszerű melegvíz-keverőszelepet beiktatni a 
rendszerbe, és a melegvíz-elvételi hőmérsékletet pl. 50-55°C-ra korlátozni. 
 
Mire kell ügyelnie a kollektorkörben alkalmazott komponensek kiválasztásakor: 
 
Magas hőmérsékletnek ellenálló hőszigetelés a kollektorkör előremenő- és visszatérő-ágainál. 
Teljesen fémből készült szerelvényeket, pl. légtelenítőt kell beépíteni, ellenkező esetben ter-
mikusan szétkapcsolódhat a rendszer (elzárási lehetőség). 
Minden anyagnak glikol-állónak kell lennie, főleg horganyzott csöveket nem szabad használni. 
A csővezeték fektetésekor vegye figyelembe a nagyobb mértékű hőtágulást. 
A szivattyút, a tágulási tartályokat és a háromjáratú váltószelepeket lehetőleg a visszatérő-
oldalra kell beépíteni. 
Kizárólag Vaillant szolárfolyadékot használjon (más fajtájú, pl. autóiparból származó 
fagyásgátlószert semmiképpen ne). 
 
Természetesen minden Vaillant-szolárkomponens kielégíti a szolár-berendezésekkel szemben 
támasztott speciális követelményeket. 
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1.6 Használati melegvíz-komfort 
 
A HMV-fogyasztás csúcsértékei a reggeli és az esti órákban jelentkeznek, amikor a Nap még 
vagy már nem süt. Másrészt viszont a felhős napok és a nagy napsugárzású napok is váltakoz-
va fordulnak elő. A kollektor hőkínálata és a HMV-igény rövid idejű kielégítéséhez aránylag 
nagy tároló-űrtartalmak szükségesek. A kényelem és az energia-kihasználás optimumához 
kollektorfelület-m2-enként kb. 50 liter tároló-űrtartalomra van szükség (lásd az 5.1.5. fejeze-
tet). A Vaillant cég kínálatában bármely igényt kielégítő tárolók megtalálhatók. 
 
Az egy- és kétlakásos családi házakban a 300, ill. 400 literes VIH S típusú kéthőcserélős táro-
lók ideális megoldást jelentenek. Beépített sima csöves hőcserélők gondoskodnak a használati 
melegvíz felé történő lehető legjobb hőátvitelről. A kollektorkör (víz-glikol keverék), a haszná-
lati melegvíz és az utánfűtés (fűtővíz) biztonságosan el vannak választva egymástól. 
 
A társasházakban, szállodákban, sportlétesítményekben és a kórházakban stb. is egyre növek-
vő számban alkalmaznak szolár-berendezéseket. A nagyobb mértékű fogyasztások kiszolgálá-
sára a VIH S 500 bivalens tároló megfelelő teljesítménye adhat megoldást. 
 
A kettős szolár HMV-tárolók jó hőmérséklet-rétegződésükkel és alacsony hőveszteségükkel 
tűnnek ki. A tárolóveszteségek csökkentése céljából minden csatlakozást oldalt vezetnek ki a 
tárolóból. Minden Vaillant szolártároló hőszigetelése levehető. Ez megkönnyíti a szállítást és 
egyszerűsíti a szerelést. 
 
A használati melegvíz higiéniájával szemben támasztott követelmények 
 
A szolár-berendezéseknél – ahogyan minden más, HMV-készítésre szolgáló rendszereknél is – 
figyelembe kell venni a HMV-higiéniával szemben támasztott követelményeket. A 30 °C és 50 
°C közötti tartományban különösen jól szaporodnak a kórokozók (pl. a legionellák), a 
legionellák elszaporodásának elkerülésére szolgáló követelmények közül a legfontosabbakat 
röviden ismertetjük.  
Az egy- és kétlakásos családi házakban alkalmazott kis berendezéseknél alacsonyra becsülik a 
potenciális veszélyt. Különösebb intézkedésekre nincs szükség! 
A 45 °C HMV-hőmérséklet minden alkalmazáshoz elegendő. A hőmérséklet minden további 
növelése nagyobb veszteségekkel jár és csökkenti a szolár-hőnyereséget. Ezen kívül több ha-
gyományos energiára van szükség a kívánt hőmérsékletre történő utánfűtéshez. 
 
A 400 liternél nagyobb űrtartalmú melegvíztárolóknál, vagy ha a legtávolabbi vízelvételi helyhez 
menő HMV-vezetékben 3 liternél több víz van, akkor a definíció szerint nagy berendezésről van 
szó. Ekkor a tároló készenléti részében lévő melegvizet a termikus fertőtlenítés érdekében állan-
dóan 60 °C-on kell tartani, és a tároló ivóvizet vezető teljes űrtartalmát naponta egyszer fel kell 
melegíteni 60 °C-ra. Az egész HMV-hálózatban (a cirkulációs visszatérőben is!) a legalacsonyabb 
hőmérséklet legfeljebb 5 K fokkal szabad, hogy kisebb legyen a tároló kilépő hőmérsékleténél. 
 
Hőmérséklet-rétegződés 
 
A tároló-hőcserélő a tároló alsó tartományában helyezkedik el, úgyhogy a szolár-melegítéshez az egész 
tároló-űrtartalom rendelkezésre áll. Melegvíz-elvétel esetén automatikusan hideg víz folyik be a tároló 
alsó tartományába. Határozott hőmérséklet-rétegződés alakul ki (lásd a következő jobb oldali ábrát). 
Ha a tárolóban a víz hőmérséklete a kívánt érték alá csökken, akkor a tároló felső tartományá-
ban utánfűtés kezdődik (jobb oldali ábra). Így a szolár-technikának a legjobb esélye van a je-
lentős energianyereségre. 
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hőmérséklet-rétegződés a Vaillant gyártmányú kettős szolár HMV-tárolóban 

 

auroSTOR VPS S 500..1000 fűtési puffertárolók 
 

Napkollektorokkal történő fűtésrásegítéses nagy rendszerek nélkülözhetetlen tartozéka. A 
kellően nagyra méretezett, beépített csőkígyó felület lehetővé teszi, hogy pontosan illeszthető 
legyen a meglévő, vagy az új rendszer paramétereire. 
 
auroSTOR VPS SC 700 kombi-tároló 
 
A Vaillant gyártmányú auroSTOR VPS SC 700 kombi-tároló egy fűtési puffertároló és egy 
HMV-tároló kombinációja. Egy- és kétlakásos normál családi házakban használják szolár-
fűtéskiegészítésre. A tank a tankban rendszernek köszönhetően a csövezése áttekinthető, a 
szabályozása pedig egyszerű. A hőtovábbításban résztvevő elemek (napkollektor, fűtőkészü-
lék és opcionális szilárd tüzelésű kazán) és hasonlóképpen az összes hőfogyasztó (használati 
melegvíz, fűtőkör) összekapcsolása hidraulikusan történik. 
 
Működési mód 
 
A tároló alsó tartományában a megfelelő nagyságúra mére-
tezett hőcserélő gondoskodik róla, hogy a kollektorok hőjét 
átadja a puffervíznek. A napenergiával felmelegített víz fel-
emelkedik és a tároló felső tartományába beépített melegvíz-
tárolót annak felületén keresztül felmelegíti. Ha a kevés nap-
sugárzás miatt nem állna rendelkezésre elegendő napenergi-
ával melegített víz, akkor a rendszer fűtőkészüléke végzi a víz 
utánfűtését. A belül lévő fűtőcsőspirál által a használati me-
legvíz nagyon gyorsan fel tud melegedni, úgyhogy nagyfokú, 
4,0 NL-tényezőjű ellátási biztonság érhető el. A fűtőkör(ök) 
rendszerbe való bekötése a fűtőkör visszatérő-
hőmérsékletének növelésével történik. Ha a tároló középső 
puffertartományában a forró víz fűtési visszatérőként áll ren-
delkezésre, akkor az mindig a puffertároló alsó tartományán 
keresztül lesz vezetve. A fűtőkészüléknek ilyenkor a kívánt 
előremenő-hőmérséklet eléréséig kevesebb hagyományos 
energiát kell szolgáltatnia. 

auroSTOR VPS SC 700 kombi-tároló belső nézeti ábrája 
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Fontos tudnivaló 
 
A gyors és egyszerű összekapcsoláshoz a Vaillant cég olyan hidraulikus egységet kínál, mely-
nél két szabályozott háromjáratú váltószelep közös hőszigetelt házban helyezkedik el. Az 
egyik szelep a fűtőkör visszatérő vízhőmérsékletének növelését végzi, a másik pedig a fűtési 
előremenő átkapcsolásával gondoskodik a kombi-tárolóban a HMV-előnykapcsolásról. 

 
 

Szolár-gázüzemű kompakt kondenzációs készülék: auroCOMPACT  
 
Szolár-gázüzemű készülék kondenzációs technikával, integrált rétegtöltésű melegvíztárolóval és 
szolár hőcserélő csőkígyóval és eBUS kommunikációval. A beépített szolár-hőcserélő, a szolár-
szivattyú és a szolár-szabályozó révén válik lehetővé a HMV-készítésre szolgáló szolár-kollektorok 
beiktatása a rendszerbe.  
Felépítése, mérete és súlya miatt az auroCOMPACT az ideális rendszer tetőtéri telepítés esetén. 
Olyan esetben is kedvező megoldást nyújt, melyeknél eddig helyproblémák miatt nem lehetett 
szolár-berendezést alkalmazni. 
Ugyancsak nagy tetszést arat kedvező rendszerára, mivel a Vaillant gázüzemű kondenzációs 
készüléktől kezdve egy 150 literes tárolón, szolár-szivattyún, termosztatikus keverőszelepen 
és átfolyási mennyiség-határolón keresztül egészen a hőnyereség-mérést is magában foglaló 
szolár-szabályozóig a rendszer minden komponense már be van építve a berendezésbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
auroCOMPACT valós megjelenése, illetve  működési vázlata 

 
Kényelmes HMV-készítés 
 
Rétegeződéses tároló-technológiájának köszönhetően az auroCOMPACT-tal optimálisan fűthe-
tő fel a szükséges víztartalom. Ezáltal már kb. 5 perc elteltével egy zuhanyozáshoz elegendő 
melegvíz-mennyiség áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy kényelmesebb a hagyományos táro-
lónál, kisebb felállítási hely és kevesebb készenléti energiaveszteség mellett. 
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rétegtöltésű tároló: dinamikus melegvíz szolgáltatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

az auroCOMPACT felfűtési viselkedése 
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1.7 A szolár-berendezések tervezésénél alkalmazandó szabványok 
 

 Hivatkozási szám Szabványcím 
1. MSZ EN 12975-1:2001 Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti ré-

szeik. Napkollektorok. 1. rész: Általános követelmények 

2. MSZ EN 12975-2:2001 
Angol nyelvű! 

Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. 
Napkollektorok. 2. rész: Vizsgálati módszerek 

3. MSZ EN 12976-1:2001 Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti ré-
szeik. Előre gyártott rendszerek. 1. rész: Általános követelmé-
nyek 

4. MSZ EN 12976-2:2001 
Angol nyelvű! 

Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. 
Gyárilag előállított rendszerek. 2. rész: Vizsgálati módszerek 

5. MSZ ENV 12977-1:2001 Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti ré-
szeik. Egyedi kivitelezésű rendszerek. 1. rész: Általános köve-
telmények 

6. MSZ ENV 12977-2:2001 
Angol nyelvű! 

Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. 
Egyedi kivitelezésű rendszerek. 2. rész: Vizsgálati módszerek 

7. MSZ ENV 12977-3:2001 
Angol nyelvű! 

Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. 
Egyedi kivitelezésű rendszerek. 3. rész: A napenergia-
hasznosító rendszerek tárolóedényei műszaki adatainak meg-
határozása 

8. MSZ EN ISO 
9488:2000 

Napenergia. Szakszótár (ISO 9488:1999) 
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2. A napkollektorok kialakítása  
 

2.1 Síkkollektorok – felépítés és funkció 
 
Minden szolár-berendezés lelke, ill. „erőműve” a kollektor. Itt zajlik le a fénynek hővé való át-
alakításával történő tulajdonképpeni energia-„nyerés”. 
Egy kollektor felépítése és konstrukciója a gyakorlatban a síkkollektorokkal szemben támasz-
tott követelményekből adódik. 
 

A síkkollektor 
A Vaillant cégnél már a síkkollektor tervezésekor számításba veszik ezeket az igényeket. 
Tanúsítványok és pozitív vizsgálati eredmények, mint a „Kék angyal” kitüntetés, a DIN vizsgá-
lati és ellenőrzési jel vagy a DIN 4757 3./4. rész szerinti DIN-teszt bizonyítják a Vaillant 
síkkollektorok kiváló minőségét. 
 

Antireflexiós (fényvisszaverődést gátló) rétegű szolárüveg az auroTHERM classic 
síkkollektornál 
Az auroTHERM classic síkkollektornál alkalmazott szolárüvegnek egy speciális felületkezelés 
révén erősen csökkentett reflexiója van. A felület érdesítésére szolgáló maratási eljárással a 
fénytörési tényező 1,53-ról 1,3-ra csökkent. A VFK 900-nél is alkalmazott normál 
szolárüveghez képest a fényátvitel 91%-ról 96%-ra növekszik. Ezáltal az optikai hatásfok 0,8-
ról 0,86-ra nő, és a síkkollektor hatásfoka is jelentősen javul. 
A kollektorok tipikus üzemi hőmérsékleteire vonatkoztatva ezzel 7%-kal, vagy akár több mint 
10%-kal is növekszik a bruttó hőnyereség. Az antireflexiós réteg hosszú ideig stabil marad, egy 
több évig tartó szabadtéri teszt során a természetes szennyeződés az 5%-os fokozott fényát-
bocsátást csak 0,5%-kal volt képes 4,5%-ra csökkenteni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 veszteségtényezők a síkkollektorban 
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antireflexiós rétegű szolárüveg az auroTHERM classic síkkollektornál 
 

2.2 A kollektorokkal szemben támasztott követelmények 
 

Egy kollektornak a következő feltételeknek 
kell megfelelnie: 

Gyakorlati megvalósítás a Vaillant 
auroTHERM classic VFK 990/1 és auroTHERM 

VFK 900 síkkollektorok példáján 

A lehető legtöbb napsugárzást alakítsa át 
hővé. 

Nagy teljesítményű, vákuum-párologtatású, 
teljes felületű abszorber. 

Alacsony külső hőmérsékletek esetén is jó 
hőnyereséget szolgáltasson. 

Hátoldalukon 60 mm vastag hőszigetelés. 

Diffúz fénynél is működjön. 
Nagy teljesítményű, vákuum-párologtatású, 
teljes felületű abszorber. 

Nagy mechanikai terhelhetőségű borítása 
maximális fényáteresztésű legyen. 

A borítás 4 mm vastag, vasban szegény biz-
tonsági szolárüvegből készül, az auroTHERM 
classicnál különösen nagy fényáteresztésű 
antireflexiós üveg. 

Biztonságos legyen. 
Megfelelnek a DIN 4757; 3. rész szerinti teszt 
követelményeinek. 

Esztétikus legyen és harmonikusan illesz-
kedjen környezetéhez. 

Eloxált alumínium keret, kellemes mélykék 
színű abszorberrel. 

Hosszú élettartamú legyen, az időjárásnak 
és a magas hőmérsékleteknek ellenálljon. 

Tengervízálló alumínium keret, sarokvulkani-
zálású EPDM-profilok. 

Egyszerűen és sokféleképpen szerelhető 
legyen. 

Tetőn kívülre szerelhető, tetősíkba építhető és 
szabadon felállítható kivitel. 

 
a korszerű, nagy teljesítményű kollektorokkal szemben támasztott követelmények 
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2.3 A kollektorok telepítési lehetőségei 
 
A kollektor szerelése 
A különböző kollektorok értékelésekor a szakipari cégek egyik fő kiválasztási szempontja azok 
szerelhetősége. Ehhez a következőkben meg kell világítanunk a szerelés, a felállítás és a beál-
lítás témaköréhez tartozó legfontosabb fogalmakat. 
 
 
 
 
Szabadon történő felállítás 
A kollektor lapos lejtésű tetőkre vagy a sima 
földre történő felszerelése. 
 
 
 
 
Tetősíkba építés 
A kollektort a tető héjazatába építik be. A tető 
tömítő funkcióját ilyenkor részben a kollektor 
veszi át. 
 
 
 
 
Tetőn kívüli szerelés 
A kollektor felszerelése a tetőhéjazati tetőszint 
fölé. A kollektornak a tetőn való rögzítéséhez 
ún. tetőhorgonyokat, ill. szarufa-horgonyokat 
használnak. 
 
 
 
 
Függőleges felállítás 
A szerelés olyan formája, melynél a kollektor a 
rövid oldala irányában lejt, „élére állítottnak” is 
szokták nevezni.  
 
 
 
 
Vízszintes felállítás 
A szerelés olyan formája, melynél a kollektor a 
hosszú oldala irányában lejt, „laposnak” vagy 
„keresztirányúnak” is szokták nevezni. 
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3. A napkollektorok minőségét meghatározó tényezők 
 
3.1 Az abszorber 
 
Egy kollektor legfontosabb része az abszorber, mivel lényegében ez határozza meg a kollektor 
teljesítőképességét. Az abszorberben lévő csatornákon folyik keresztül a termelt hőt a tároló-
hoz szállító szolár-folyadék. Egy nagy hatékonyságú abszorber a következő minőségi jellem-
zőkkel rendelkezik: 

• a beeső napsugárzás nagy mértékű elnyelése, 
• csekély hőkisugárzás, 
• jó hőátviteli képesség a szolár-folyadék felé, 
• korrózióállóság, 
• hőmérsékletállóság, 
• kis átfolyási ellenállás, 
• rövid felfűtési idő. 

 

Ahhoz, hogy az abszorber a sugárzást a lehető legjobban hővé alakíthassa, sok, a látható rö-
vidhullámú színkép-tartományban található sugárzási energiát kell felvennie és átalakítania. 
Ez egy nagy szelektivitású réteg felvitelével érhető el. Valamennyi Vaillant gyártmányú kollek-
tor abszorpciós tényezője eléri az α = 95% értéket, kibocsátási tényezője pedig az ε = 5% ér-
téket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

egy szelektív felület abszorpciós és reflexiós spektruma a látható fény színképe és a hősugárzás 
vázlatos ábrázolásával 
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abszorber-bevonatok összehasonlítása 
 
 
PVD- és fémporlasztási eljárás nagy szelektivitású abszorberréteg előállításához 

A bevonat anyagait különféle fémekből vagy szerves vegyületekből gőzölögtetik el, majd azo-
kat lecsapatással (PVD-eljárás), ill. rálövéssel (fémporlasztásos eljárás) juttatják rá rézleme-
zekre vagy üvegre. Mindkét eljárás vákuumban történik. 
 
PVD-eljárás 

A TINOX-ot, ill. az ecoselect-abszorbert vákuumban végzett, aktivált rágőzölögtetési eljárás 
keretében állítják elő. Ennek során egy titánnitridoxid réteget visznek fel nagy rézszalag-
tekercsekre. A berendezés elve a magnetofon-készülékéhez hasonló: a rézszalagot két tengely 
között csévélik előre és hátra. Előrefelé egy elektronsugár-ágyú felett mozog a szalag, amely 
magas hőmérsékleten titánt gőzölögtet el a szalag alatt. Oxigén és nitrogén hozzáadásával a 
reakció során az elgőzölögtetett titánból titánnitridoxid keletkezik. A kamrában lévő vákuum 
miatt a részecskék eloszlanak és vékony rétegben lerakódnak a felettük előre-hátra csévélt 
rézszalagra. Amikor a szalag felületén teljesen kialakul a bevonat, egy második művelet során 
kvarcréteget visznek fel rá. 
 
Fémporlasztási eljárás 

A vákuum-párologtatású eljárás (Aluxid®, sunselect, SunStrip stb.) az üvegkikészítésből ismert, 
kipróbált katód-porlasztásos eljárás. A katódokon lévő bevonatanyag egy reaktív vagy nem 
reaktív gázatmoszférában gázionok bombázása által szétporlad, majd egyenletesen lecsapódik 
az üvegfelületre. Ezt az eljárást fémporlasztási eljárásnak is nevezik. 
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3.2 A hatásfok 
 
A legkorszerűbb nagy teljesítményű kollektorok fejlesztéséhez, szolár-berendezések tervezé-
séhez és értékeléséhez, végül, de nem utolsó sorban a különböző kollektorok összehasonlítá-
sához szükség van a kollektor teljesítőképességének számszerű meghatározására. 
 

Ahogyan a 2.1 fejezetben, a „veszteségtényezők a síkkollektorban” c. ábrán látható, a leveze-
tett hasznos hő összegét lényegében egy sor külső (klimatikus) és belső (terméktől és anyag-
tól függő) tényező befolyásolja. Már itt könnyen felismerhető, hogy nincs sok értelme egy kol-
lektor teljesítményéről, ill. annak hatásfokáról beszélni, egy sor keretfeltétel meghatározása 
nélkül. 
 

Egy kollektor teljesítőképességének követhető definiálásához azt egy sor szabványos vizsgá-
latnak vetik alá, melynek során a kollektor mindenkori viselkedésének leírásához különböző 
befolyásoló tényezőket változtatnak meg. Eredményül több jelleggörbét kapnak, melyeket – az 
egyszerűsítés és a szemléletesség érdekében – a gyakorlatban sokszor matematikai eljárás 
segítségével egyetlen jelleggörbére redukálnak. 
Ez a kollektorra jellemzően kiszámított hatásfok-jelleggörbe azután megadja, hogy az abszor-
ber-hőmérséklet és a környezeti hőmérséklet függvényében a besugárzott energia mekkora 
hányada alakítható át hasznos hőenergiává. 
A kollektor hatásfoka tehát a besugárzás erősségétől, valamint az abszorber-hőmérséklet és a 
környezeti hőmérséklet különbségétől függően változik. Emiatt a hatásfok soha nem adható 
meg egyetlen fix értékként, hanem csak jelleggörbe formájában! 
Ugyancsak figyelembe kell venni a hatásfoknak a felülettől való függőségét aszerint, hogy mi-
lyen felületeket vesznek alapul sugárzásfogadóként. Így a nettó felületre vonatkoztatott ha-
tásfok mindig néhány százalékkal nagyobb, mint a bruttó felületre vonatkoztatott (a felületek 
definícióját lásd a továbbiakban). Két kollektor egyszerű és gyors összehasonlításához ezért 
legjobb kiválasztani egy bizonyos pontot a jelleggörbén (lásd a következő ábrát). Ez célszerű-
en olyan helyen legyen, amely a legközelebb esik az adott kollektor későbbi felhasználási tar-
tományához. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaillant VFK  síkkollektorok hatásfok-jelleggörbéje (vonatkoztatási felület: fénybelépési felület) 
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Egy kollektor pontos leírásával összefüggésben a következő fogalmakat kell definiálni: 
 

• A kollektor-hatásfok 
A dimenzió nélküli vagy %-ban megadott η kollektor-hatásfok a kollektorból elvezetett 
hőteljesítménynek a belépő sugárzáshoz viszonyított arányát írja le. Ez lényegében a kollektor 
és a környezet hőmérséklete közötti különbségtől, a pillanatnyi sugárzási teljesítménytől, va-
lamint a kollektor felépítésétől függ. A hatásfok matematikai leírására a k1 és a k2 együtthatók 
szolgálnak. Csak a mindenkori keretfeltételek (sugárzási teljesítmény és hőmérséklet-
különbség) és az alapul vett kollektorfelület definíciójának egyidejű megnevezése esetén van 
értelme megadni a kollektor hatásfokát! 
 

• Az optikai hatásfok 
A kollektor ηo optikai hatásfoka a jelleggörbék függőleges tengellyel való metszéspontjának 
felel meg. Ez a lehetséges maximális hatásfok, és a borítás (üveglap) optikai tulajdonságainak 
és az abszorber felvevőképességének szorzataként definiálható. A gyakorlatban egy kollektor 
teljesítőképességét döntően befolyásoló termikus veszteségek nincsenek hatással az optikai 
hatásfok megállapítására, és annak megadásával nem is értékelhetők! A k1 és a k2 együttha-
tókkal írhatók le. Az optikai, ill. a maximális hatásfok megadása tehát nem nyújt elegendő in-
formációt egy kollektor teljesítőképességéről! 
 

• k1 (lineáris hővezetési együttható) [W/(m2K)] 
A kollektor és a környezet hőmérséklete közötti kis különbség esetén a hőveszteségek növe-
kedése és ezzel a hatásfokgörbe esése majdnem lineárisan viselkedik, és egy k1 tényezővel 
leírható. 

Fontos tudnivaló: 
Mivel a síkkollektorokat gyakran használják ebben a hőmérséklet-tartományban, a k1 tényezőnek 
aránylag jelentős súlya van egy kollektor teljesítőképességének leírásában. Veszteségi tényezőként 
a jó kollektoroknál a lehető legkisebbnek kell lennie. 

 
• k2 (négyzetes hőveszteségi tényező) [W/(m2K2)] 

A  hőveszteségek hőmérséklettől való exponenciális függőségének következtében egy kollek-
tor hőveszteségei a környezethez viszonyított nagyobb hőmérséklet-különbség esetén erősen 
növekszenek. A hatásfok-jelleggörbe ebben a tartományban egyre jobban eltér a lineáris visel-
kedéstől. Ezen viselkedés leírására szolgál a k2 négyzetes hőveszteségi tényező. 

Fontos tudnivaló: 
A k2 gyakorlati jelentősége ezért elsőrendű egy kollektor teljesítőképessége szempontjából a kör-
nyezeti hőmérséklethez viszonyított nagy hőmérséklet-különbségek esetén. Veszteségi tényezőként 
ennek is a lehető legkisebbnek kell lennie. 

 
• Pangási hőmérséklet / nyugalmi állapotbeli hőmérséklet 

A pangási vagy nyugalmi állapotbeli hőmérséklet írja le egy kollektor maximálisan elérhető 
hőmérsékletét. Ez a kollektorsíkra eső mindenkori besugárzástól függ. 
Olyan feltételek mellett, amikor egy szolár-berendezés nem vesz át hőt, az egész energia a 
kollektorban marad, ami ott a hőmérséklet emelkedéséhez vezet. Ez akkor ér véget, amikor 
teljes hőteljesítményét veszteségként leadja a környezetének. 

Fontos tudnivaló: 
Mivel a gyakorlatban sok kollektorjellemzőt a felületre vonatkoztatnak, a mindenkori felülettípust 
kell figyelembe venni és megadni. 

 
A kollektorok tulajdonságainak pontos definiálásához még további, itt nem ismertetett jellem-
ző értékek tartoznak. k1 és k2 értékeit lásd a 4.1 és 4.2 fejezet műszaki adatainál. 
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3.3 A kollektorfelület definíciói 
 
A napkollektorok fontos paramétere a felület, azonban nem árt tisztázni, hogy pontosan mit 
értelmezünk alatta. 
 

• Bruttó felület 
A kollektor külső méreteiből kiszámított felület. 
 

• Nettó felület  
A hatásos (elnyelő) felület, amely szelektív bevonatú, és a napsugár függőleges beesésekor 
árnyékmentes. Gyakran effektív felületnek is nevezik. 
 

• Fénybelépési felület (nyílásfelület):  
Az üvegfelület alatt lévő, az abszorbert árnyékoló beépített elemeket veszi figyelembe. Az 
olyan síkkollektoroknál, amelyek nettó felülete árnyékmentes, a fénybelépési felület megegye-
zik a nettó felülettel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

síkkollektorok felület-definíciói 
 
 
3.4 Napkollektorok hidraulikus kapcsolási lehetőségei 
 
Egy kollektor, ill. a kollektormező hidraulikus csatlakoztatásakor további, az alábbiakban meg-
magyarázott fogalmak merülnek fel. A szolárállomás keringtető szivattyújának teljesítménye 
lehetővé teszi maximum 4 db VFK 900/990 síkkollektor hidraulikus sorba kötését.  
Ezeket kiegészítő fontos tudnivalók találhatók még az 5.1.10 tervezési fejezetben. 
 

• Előremenő / visszatérő 
Ha a kollektort fűtőkazánnak tekintjük, akkor ennek megfelelően a kollektortól a tároló irányá-
ba menő vezetéket előremenő-vezetéknek nevezzük. A folyásirányban a tároló mögött lévő és 
a kollektor irányába fektetett részt pedig visszatérő-vezetéknek. 
 

Fontos tudnivaló: 
A kollektormezőben a hőmérséklet-tartomány számára nincs szerepe a hidraulikus összekapcso-
lásnak! A berendezésben beszabályozandó „V” térfogatáram – és ezáltal a tartomány – csupán a 
kollektorfelülettől függ. 
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• Sorba kapcsolás 
Az első kollektor előremenő-vezetéke képezi a második stb. kollektor visszatérő-vezetékét. 
Egy sorba kapcsolt mező nyomásveszteségei összeadódnak. Minimális a csőszerelési költség. 

• Párhuzamos kapcsolás 
Minden kollektoron vagy minden kollektormezőn a teljes térfogatáramnak csak egy része ha-
lad keresztül. Egy kollektor-részmező nyomásvesztesége azonos a teljes mezőével. Nagyobb a 
csőszerelési költség. 

• Nagy térfogatáram (high-flow) 
A kollektorfelület-m2-enként és óránként 30-50 liter. Szokásos üzemmód kis és közepes nagy-
ságú berendezéseknél. 

• Kis térfogatáram (low-flow) 
A kollektorfelület-m2-enként és óránként 15 liter. Szokásos üzemmód 30 m2 kollektorfelület 
felett. A „cél-, ill. réteges töltéssel” összefüggésben egyre többször alkalmazzák kis berendezé-
sekben is. 

• Változó térfogatáram (matched-flow) 
Az előző kettő közötti térfogatáram-tartomány. Szolár-fűtéskiegészítésre szolgáló berendezé-
seknél is célszerű alkalmazni a hőmérséklet-tartomány illesztése céljából. 

Fontos tudnivaló az érzékelő elhelyezéséhez: 
Minden berendezésre érvényes, hogy a kollektor-érzékelőt mindig a legmelegebb, azaz az utolsó-
ként átáramoltatott kollektor merülőhüvelyébe kell beszerelni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

függőleges kollektor-elrendezés két és három sorba kapcsolt kollektor esetén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

párhuzamos kollektor-elrendezés két kollektor esetén 
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3.5 Meggyőző érvek a szolár-technika alkalmazására 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 auroTHERM VFK napkollektorok 
 tetősíkba szerelve 

 

• Környezetvédelem energiaforrások 
megtakarításával és a CO2-képződés el-
kerülésével. 

• Az épület felértékelődése. 
• A felhasználó elhivatottsága a szolár-

technika iránt 
• Nagyobb függetlenség. 
• Magyarországi éghajlati viszonyok mel-

lett is racionális befektetés 
• Egyértelműen kalkulálható költségek. 
• Alig igényel karbantartást. 
• Válságbiztos. 

Szolár-technika, a jövő csúcsterméke 
A szolár-berendezés füstgázmentes energiaellátás, amely segít az ásványi eredetű energiafor-
rások kímélésében és környezetünk tehermentesítésében. Minden egyes berendezés aktívan 
hozzájárul a környezetvédelemhez, és láthatóan nagy szerepe van az épület kialakításában is. 
Egyre népszerűbbé válik a szolár-technika, a „szolárház” jelző pedig ma már az eladási esélyeket 
is növeli. Külön élményt jelenthet az a tény, hogy napenergiával melegített vízzel zuhanyozunk. 
 

Másrészt a hagyományos fűtési rendszerekhez képest a szolár-berendezések energetikailag 
már néhány év alatt megtérülnek. Vagyis a Nap a berendezés előállítására, szállítására, szere-
lésére és üzemeltetésére fordított összes energiát már néhány év alatt megtéríti. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auroSTEP 250 szolárrendszer tárolója            auroTHERM classic VFK 990 síkkollektor 
 
Jóllehet a szolár-berendezések létesítése komoly beruházással jár, viszont függetlenek az olaj- és 
a gázárak emelkedésétől, valamint az ezeknek megfelelő költségektől, és ezért egyértelműen kal-
kulálhatók – hála a Vaillant cég már a következő 20 évre is kiforrott csúcstechnológiájának. Egy 
szolár berendezés karbantartást alig igénylő, válságoktól független és egyértelműen kalkulálható 
beruházás a jövőbe. 
A szolár-technika beruházási költségei egy új családi ház építése esetén a teljes építési költség 1-
2%-ára tehetők. ( HMV-re vetítve). 
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3.6 Javaslatok új épület és utólagos felszerelés eseteire 
 

 
A helyes időpont a szolár-berendezés létesítéséhez 
 

A napenergia hatékony hasznosításában döntő szerepe van az épületgépészeti rendszerbe 
történő szakszerű és tiszta bekötésnek, valamint a szolár és a hagyományos fűtési rendszer jó 
együttműködésének. 
 
 
 

3.6.1 A rendszer kiválasztása új ház építése esetén 
Új ház építése esetén a szolár-berendezés már a tervezési fázisban figyelembe vehető és op-
timálisan integrálható. Mindegy, hogy olajjal, gázzal vagy elektromos árammal fűtenek, a 
szolár berendezés minden Vaillant gyártmányú fali fűtőkészülékkel, fűtőkazánnal kombinálható.  
 

Magyarországon is 2006. májusától érvényben van egy miniszteri rendelet, mely új építési 
engedélyeknél a tervdokumentáció részeként írja elő az épület energetikai jellemzőinek számí-
tását, és a betartandó követelményértékeket. Az energia-megtakarítási rendelet gondoskodik 
a hőigény és az installált házi épületgépészet integrált értékeléséről. Az előírt energiatényező 
elérése érdekében vagy a hőszigetelést kell javítani, vagy a berendezés-technikát kell tökéle-
tesíteni. A szolár-berendezések a CO2-kibocsátás területén elért megtakarítás révén fontos 
tényezői az energiatényező meghatározásánál. Az épületek HMV-készítésének az éves fűtő-
energia-szükséglet korlátozásába történő bevonása további ösztönzést ad a szolár-
berendezés installálásának. 
 

Használja ki ezt a lehetőséget, döntsön a kényelmes felszereltség mellett és létesítsen szolár-
fűtéskiegészítésre szolgáló rendszert. 
 
Ha csak később telepítik a szolár-berendezést, akkor minimális megoldásként célszerű az épü-
letszerkezetben a felszálló vezetékeket (előremenő- és visszatérő-vezetéket a hőszigeteléssel 
és a kábelezéssel együtt) már az építés során lefektetni. 
Ha már az építés során beépítenek VIH S típusú szolár-melegvíztárolót, akkor utólag már csak 
a kollektorokat kell felszerelni. 
 

De az egyszeres tárolóval történő HMV-készítésre szolgáló szolár-berendezések is kombinál-
hatók a Vaillant gyártmányú gázüzemű fűtő,- vagy kombi készülékkel (auroSTEP + VU/VUW 
készülék). A szolár-berendezés kihasználtsági foka számára alig van különbség a HMV közpon-
ti és decentralizált utánmelegítése között. Minden új ház építésekor ökológiai és gazdasági 
szempontból egyaránt célszerű betervezni a szolár-technika későbbi beépítését. 
 

 

NE* - alacsony energiafelhasználású (energiaigényű) ház 

A rendszer kiválasztása új ház építése esetén 

         

Családi házak és NE*-házak  
Családi házak, társasházak és 

NE*-házak 
 Családi házak és NE*-házak 

↓  ↓  ↓ 
komfort-felszerelés,  standard felszerelés,  Kedvező árú felszerelés, 

↓  ↓  ↓ 
akkor 

kombi-tároló 
fűtéskiegészítés és  HMV-

készítés 

 
akkor  

kéthőcserélős tárolóberendezés, 
csak HMV-készítés 

 
akkor  

auroCOMPACT vagy 
auroSTEP komplett rendszer 
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3.6.2 A rendszer kiválasztása meglévő berendezés esetén 
Sok utólag installált szolár-berendezésnél a fűtési rendszer 5 évesnél nem régebbi. Gyakran 
meg kell maradnia a meglévő HMV-tárolónak, nem építenek be kéthőcserélős szolár HMV-
tárolót. Mivel a meglévő tároló többnyire túl kicsi a szolár-alkalmazáshoz és/vagy nincs bizto-
sítva csatlakozási lehetőség további hőcserélő számára, a meglévő tároló elé beiktatható pl. 
egy kéthőcserélős tároló. Emellett a tető felújítása jó alkalom arra is, hogy egyúttal a kollekto-
rokat is felszereljék. 
 

 
 

A rendszer kiválasztása meglévő berendezés esetén 
      

Ha a kazán 5 évnél régebbi   

 
 

  

 

 

Ha a fűtőkészülék 5 évesnél 
fiatalabb (vagy a 

vízmelegítés eddig VGH-val 
vagy külső hővel történt) 

 
 

akkor a kazánberendezést új kazánnal 
vagy fali fűtőkészülékkel és 

kéthőcserélős szolár-melegvíztárolóval 
vagy kombi-tárolóval kell felszerelni  

auroCOMPACT 

 
akkor készüléktől függően 

auroSTEP rendszer jelenti a 
helyes megoldást 
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4. A Vaillant szolárrendszer elemei 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elnevezések 
 

Termék 
Energia-fajta, 

„szolár” 
Termék-csoport  Típus 

Anti-reflex síkkollektor auro THERM classic VFK 990/1 

Standard síkkollektor auro THERM  VFK 900 

Standard síkkollektor, szerpentin csővel auro THERM auroSTEPhez VFK 900 S 

Szolár (hőmérséklet-különbség) 
szabályozó 

auro MATIC  560  

Rendszerszabályozó auro MATIC  620   

Komplett szolár egység-kicsi auro STEP  VSL S 150 T/F  

Komplett szolár egység-nagy auro STEP  VSL S 250 T/F 

Kombitároló  auro STOR   VPS SC 700 

Kéthőcserélős szolár melegvíztároló uni STOR 300,400,500 VIH S 300-500 

Egyhőcserélős szolár puffertárolók puffer SPEICHER 500,750,1000 
VPS S 500-
1000 

Szolár-gázüzemű kondenzációs készülék auro COMPACT  VSC S 196/2 C 

  Termék megnevezések   
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4.1 auroTHERM classic VFK 990/1 és auroTHERM VFK 900 típusú 
síkkollektor 

 
Felszereltségi jellemzők 
 

• Nagy teljesítményű kollektor fé-
nyes alumínium keretben. 

• Vörösréz felületi abszorber kiváló 
minőségű vákuumpárologtatású 
bevonattal/szelektív bevonattal. 

• Freonmentes hőszigetelés, nyu-
galmi állapotbeli hőmérsékletnek 
ellenálló, 60 mm vastag ásvány-
gyapot szigetelés. 

• Lapos tömítésű csatlakozók az 
egyszerű szereléshez. 

• Beépített érzékelőhüvely. 
 
auroTHERM classic VFK 990/1 
• 4 mm vastag, antireflexiós bevo-

natú sunarc© szolár biztonsági 
üveg borítás. 

 
auroTHERM VFK 900 
• 4 mm vastag, szolár biztonsági 

üveg borítás. 
 
Alkalmazási lehetőségek 
• Szolár használatimelegvíz-

készítés (HMV), úszómedence-
melegítés és fűtésrásegítés. 

• Egyszerű tetőn kívüli szerelésre, 
harmonikus tetősíkba építésre és 
szabadon való felállításra alkalmas. 

• Tetszőlegesen vízszintes vagy 
függőleges szereléshez. 

 

A legapróbb részletek tökéletessé-
gének köszönhető nagy hatásfok 
 
A VFK 900 kollektor nagy tisztasá-
gú üvegkeverékből készült szolár 
biztonsági üvege 91%-os, az 
auroTHERM classic sunarc© szolár 
biztonsági üvege pedig – egy speci-
ális felületi eljárás révén – 96%-os 
fényáteresztési értéket ér el. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaillant auroTHERM classic VFK 990/1 síkkollektor metszete 
 
 

Készülék neve Cikkszám 

auroTHERM classic VFK 990/1 302 383 

auroTHERM VFK 900 302 350 
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auroTHERM classic VFK 990/1 és auroTHERM VFK 900 típusú síkkollektor műszaki adatai 
 
Paraméterek Mértékegységek VFK 990/1 VFK 900 

Felület (bruttó, fénybelépési/nettó) m2 2,24/2,02 2,24/2,02 

Magasság mm 1930 1930 

Szélesség mm 1160 1160 

Mélység mm 110 110 

Súly kg 43 43 

Abszorber-űrtartalom liter 1,27 1,27 

Réz csőcsatlakozó, lapos tömítésű ∅ mm G1/2” G1/2” 

Hőszigetelés vastagsága mm 60 60 

Üzemi nyomás max. bar 10 10 

Szolár biztonsági üveg fényáteresztése τ (tau) % 95 ± 2 90 ± 2 

ε  abszorber-emisszió % 5 ± 2 5 ± 2 

α abszorber-abszorpció % 95 ± 2 95 ± 2 

Szolár-érzékelőhüvely ∅ mm 6 6 

Típusengedélyezési jel  06-328-022WA CE 0036 

DIN vizsgálati és felügyeleti jel  6S025/97F  

Nyugalmi állapotbeli hőmérséklet (prEN 12975-
2 szerint, c < 1 m/s)  

°C 232 227 

ηo hatásfok % 85,4 81,9 

k1 hatásfok-együttható W/(m2K) 3,37 3,46 

k2 hatásfok-együttható W/(m2K2) 0,0104 0,0101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              DIN 4757/4 szerinti hatásfok           a kollektor nyomásvesztesége 
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Rögzítőelemek auroTHERM VFK síkkollektorokhoz 
 

Ábra Megnevezés, leírás Cikkszám 

Alapmodul tetősíkba történő szereléshez  
 

Beépítőkészlet függőleges szereléshez, 2 síkkollek-
torhoz, összekötőkészlettel, kollektor-csőcsatlakozó 
nélkül. 

309634 

Bádog alapmodul tetősíkba történő szereléshez  
 

2 síkkollektorhoz, felső, alsó és oldalsó bádogele-
mekkel. 

302389 

Kiegészítő bádog alapmodul tetősíkba történő sze-
reléshez 

 
 

További 1 síkkollektorhoz, felső, alsó és csatlakozó 
bádogelemekkel, kollektor összekötő készlettel. 

302390 

Alapmodul tetőn kívüli szereléshez  
 

Beépítőkészlet vízszintes, vagy függőleges szerelés-
hez, 2 síkkollektorhoz, összekötőkészlettel, kollek-
tor-csőcsatlakozó nélkül. A rögzítőkészletet a tető-
típustól függően külön kell kiválasztani! 

309632 

Kiegészítő készlet alapmodulhoz  
 

További 1 síkkollektor számára. 
302387 
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Rögzítőelemek auroTHERM VFK síkkollektorokhoz 
 

Ábra Megnevezés, leírás Cikkszám 

Szarufa rögzítőkészlet  

6 db-os alapkészlet síkkollektorokhoz, hódfarkú, 
pala, vagy húzott cserépfedéshez. 

302026 

 
 

2 db-os bővítőkészlet síkkollektorokhoz, hódfarkú, 
pala, vagy húzott cserépfedéshez. 

302027 

Szarufa rögzítőkészlet  

6 db-os alapkészlet síkkollektorokhoz, cserépfedés-
hez. 

302047 

2 db-os bővítőkészlet síkkollektorokhoz, cserépfe-
déshez. 

302061 

 
 

2 db-os, magasságában állítható (max. 25 mm) 
rögzítőkészlet síkkollektorokhoz, cserépfedéshez. 

302413 

Szarufa rögzítőkészlet  

6 db-os alapkészlet síkkollektorokhoz, hullámfedés-
hez. 

302049 

 
 

2 db-os bővítőkészlet síkkollektorokhoz, hullámfe-
déshez. 

302070 

Szerelőkészlet szabadon álló szereléshez  

Rögzítőkészlet lapostetőre, vagy szabadon álló sze-
reléshez, egy síkkollektor vízszintes beépítéséhez. 

309628 

Rögzítőkészlet lapostetőre, vagy szabadon álló sze-
reléshez, egy síkkollektor függőleges beépítéséhez. 

309630 

 
 

Bővítőkészlet további egy síkkollektor függőleges 
szereléséhez, összekötőkészlettel. 

302394 

Alaplemez  

Szabadon történő szereléshez. 3 db-os készlet 1 db 
síkollektorhoz. 

302369 

 
 

Szabadon történő szereléshez. 5 db-os készlet 2 db 
síkollektorhoz. 

302370 
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4.2 Szolárállomás 
 
Különleges jellemzők 
 

• 3-fokozatú keringető-szivattyú 
• 2 golyóscsap 2 külön elhelyezett 

visszacsapó szeleppel 
• 2 db 1/2” töltő-ürítőcsap 
• 2 hőmérő 
• 1 manométer 
• Átfolyáskijelző mennyiség-

korlátozóval 
• Biztonsági szelep, 6 bar 
• Bordáscső a membrános tágulási 

tartály csatlakoztatásához, 
falitartóval és menetes csatlako-
zóval 

• Előtéttartály csatlakoztatásához 
előkészítve 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fontos tudnivaló: 
Ez a diagram a teljes szolárállomás rendszer-
szivattyúnyomását adja meg. Az 
átfolyásimennyiség-korlátozó és a csövek 
nyomásveszteségei itt már le vannak vonva a 
szivattyú-jelleggörbéből. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 00 2001 2265     és    Nr. 309 639 (standard) 

Szolárállomás szivattyú diagramja
  

Készülék neve Cikkszám 

Szolárállomás, standard 6 liter/min 309 639 

Szolárállomás, 22 liter/min 00 2001 2265 



 

 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 36 / 148. oldal                                         Szolár tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                       3. átdolgozott kiadás 

Szolárállomás méretek és  
szolár tágulási tartály 
 

1. előremenő vezeték elzárócsap-
pal, visszacsapó szeleppel és 
hőmérséklet-kijelzővel 

2. visszatérő vezeték visszacsapó 
szeleppel, töltő-ürítő csappal el-
látott átfolyásimennyiség-kor-
látozóval, keringető-szivattyúval 
és hőmérséklet-kijelzővel 

3. biztonsági szelep, manométer, 
DN 20 bordástömlő falitartóval 
szolár tágulási tartályhoz, töltő-
csap 

4 falitartó tágulási tartályhoz me-
netes csatlakozóval 

5 rögzítősín 
6 szorító csavarkötés,      
      18 vagy 22 mm 
 

A tágulási tartály nem csak a  
szolárfolyadék tágulási térfogatát 
veszi fel, hanem nyugalmi állapot-
ban a kollektorok teljes térfogatát 
is. Ezért a tágulási tartály nagysága 
a kollektortérfogatból és a szolár-
folyadék tágulási térfogatából szá-
mítható ki. 
 

Fontos tudnivaló: 
A 18-35 literes tágulási tartályokat 
a falitartóval (a szolárállomás szál-
lítási terjedelméhez tartozik) erősí-
tik fel és a bordástömlővel kötik 
össze a szolárállomással. Az 50-100 
literes tágulási tartályok padlóra 
állítható kivitelben készülnek. 
 

Max. 10 bar nyomású szolár beren-
dezésekhez, fagyálló szereknek 
ellenálló, , 1,5 -5 bar előnyomással. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szolár tágulási tartály    cikkszám, Nr.  
18 l falra szerelt    302 097 
25 l falra szerelt    302 098 
35 l falra szerelt    302 428 
50 l padlóra állított    302 496 
80 l padlóra állított    302 497 
100 l padlóra állított    00 2002 0655 
 

szolár előtét tartály  
10 m2-nél nagyobb kollektor felületek vagy tetőtéri fűtőközpontok 
esetén célszerű használni, Vákuumcsöves kollektoroknál mindig 
javasolt! Egy-egy csatlakozója van fent és lent, a tágulási tartály 
membránját védi az esetlegeses odakerülő gőztől. 5, 12 és 18 literes 
űrtartalommal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készülék neve Cikkszám 
Szolár tágulási tartály,  18 liter 302 097 
Szolár tágulási tartály,  25 liter 302 098 
Szolár tágulási tartály,  35 liter 302 428 
Szolár tágulási tartály,  50 liter (földön álló) 302 496 
Szolár tágulási tartály,  80 liter (földön álló) 302 497 
Szolár tágulási tartály,  100 liter (földön álló) 00 2002 0655 
Szolár előtéttartály,  5 liter 302 405 
Szolár előtéttartály,  12 liter 00 2004 8752 
Szolár előtéttartály,  18 liter 00 2004 8753 
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4.3 Hidraulikus egység 
 

Különleges jellemzők 
 

• Hidraulikus állomás a fűtőkörnek 
az auroSTOR VPS SC 700 kombi-
tárolóra csatlakoztatásához. 

• 2 db motoros háromjáratú szelep 
a fűtőköri visszatérő átkapcsolá-
sához a kombi-tároló szolár tölté-
sekor, valamint a HMV-készítési 
és a fűtési üzem közötti átkap-
csoláshoz. 

• 2 elzárószelep, 2 hőmérő, 2 visz-
szacsapó szelep. 

• Kompletten előszerelve, nyomás-
próbával, hőszigeteléssel. 

• Méretek (M x Sz x Mé): 
350 x 250 x 260 mm. 

 

Alkalmazási lehetőségek 
 

• A fűtésrásegítéshez szükséges 
Vaillant hidraulikus egység kom-
binált hidraulikus állomásként 
szolgál a fűtési visszatérőnek a 
Vaillant auroSTOR kombi-tárolóba 
való szabályozott bekötéséhez, 
valamint a HMV-készítési és a fű-
tési üzem közötti fűtőkészülék-
előnykapcsoláshoz. A kompletten 
előszerelt, nyomáspróbával ellen-
őrzött egység egyszerűbbé teszi 
és gyorsítja a rendszer szerelését. 

•  Max. 40 kW készülékteljesítmé-
nyig alkalmazható 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         hidraulikus egység elvi kapcsolási vázlata hidraulikus egység nyomásvesztesége 

Készülék neve Cikkszám 

Hidraulikus egység 309 640 
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4.4 auroSTEP szolárrendszer 
 

Különleges jellemzők 
 

• Melegvíztároló 1, illetve 2 db 
sima csöves hőcserélővel és be-
épített komponensekkel. 

• Kompakt méret, rugalmas felállí-
tási lehetőség 

• Egyszerű üzembe helyezés – 
könnyű rendszertechnikai bekötés 

 
Alkalmazási lehetőségek 
• Az auroSTEP szolárrendszer 

családi házakban szolár támoga-
tású használatimelegvíz-
készítésre szolgál. 

• A kompakt szolárrendszer leg-
több komponense a melegvíztá-
roló-egységbe integrálva és elő-
szerelten kerül szállításra. 

• Új családi házakban vagy azok 
korszerűsítése esetén használható. 

• Szabadon megválasztható felál-
lítási hely, pl. tetőtérben vagy 
pincében. 

 

VSL S 150 felszereltségi jel-
lemzői 
• Melegvíztároló 1 db sima csöves 

hőcserélővel. 
 

VSL S 250 felszereltségi jel-
lemzői 
• Melegvíztároló 2 db sima csöves 

hőcserélővel. 
 

Beépített komponensek: 
• szolárszabályozó 
• szolárköri szivattyú max. 8,5 m 

szállítómagassághoz (víz/glikol) 
• beépített szolárköri csatlakozó-

készlet 
• szolárkör ürítése és töltése 
• szolár biztonsági szelep, 3 bar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auroSTEP VSL 150 és VSL 250 
 
 
auroSTEP szolár-szabályozó 
felszereltségi jellemzői 
 
• Hőmérsékletkülönbség-

szabályozás a szolárköri szivattyú 
vezérléséhez. 

• Igényfüggő szivattyú-vezérlés. 
• A szolárköri szivattyú töltési / 

üzemi üzemmódja. 
• A szolárköri szivattyú beszorulás 

elleni védelme. 
• Éves naptár az automatikus té-

li/nyári átkapcsoláshoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(képen kollektor nélkül) 
 
 
Felszereltségi jellemzők 
VSL S 150/250-nel összekap-
csolva 
• A tárolóvíz idővezérelt utántöltése. 
• Utántöltés-késleltetés 

szolárüzemben. 
• Legionellák elleni védelem. 
• Parti-funkció, a tárolóvíznek a 

töltési időkön kívüli utántöltése. 
• A tárolóvíznek a töltési időkön 

kívüli egyszeri utántöltése. 
• Távolléti funkció (a szolár-

/utántöltési funkció lekapcsolása). 
 

Készülék neve VFK 900 S Szerelési készlet kollektorokhoz Cikkszám 

auroSTEP VSL S 150 T 1 db. tetőn kívüli szerelés (ferde) 00 1000 2221 

auroSTEP VSL S 150 F 1 db. lapostetőre történő szerelés 00 1000 2222 

auroSTEP VSL S 250 T 2 db. tetőn kívüli szerelés (ferde) 00 1000 2223 

auroSTEP VSL S 250 F 2 db. lapostetőre történő szerelés 00 1000 2224 
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auroSTEP szolárrendszer műszaki adatai 
 

Műszaki adatok Mértékegység VSL S 250 VSL S 150 

Tároló-űrtartalom  liter 250 150 

Melegvíz kimeneti teljesítmény liter/10 perc 150 -1) 

Megengedett üzemi nyomás bar 10 10 

Szolár-hőcserélő:    

Fűtőfelület m2 1,3 1,3 

Szolárfolyadék-szükséglet liter 8,5 8,5 

A fűtőspirál szolárfolyadék-tartalma liter 8,4 8,4 

Max. szolár előremenő-hőmérséklet °C 110 110 

Max. melegvíz-hőmérséklet °C 75 75 

Fűtési hőcserélő:    

Tartós melegvíz-teljesítmény  (85/65 °C fűtővíz-hőmérséklet és  
45 °C melegvíz-hőmérséklet esetén (∆T = 35 K)) 

 
liter/óra 

 
642 

 
- 

Fűtőfelület m2 0,8 - 

Névleges fűtőközeg-áramlás m3/óra 1,1 - 

A fűtőspirál űrtartalma liter 5,4 - 

Tartós teljesítmény  (85/65 °C-nál) kW 26 - 

Nyomásveszteség névleges fűtőközeg-áramlás esetén mbar 25 - 

Max. fűtőközeg-hőmérséklet °C 90 - 

Max. melegvíz-hőmérséklet °C 75 - 

Max. készenléti energiafogyasztás kWh/24óra 2,1 1,3 

Méretek:    

A tárolóhenger külső átmérője hőszigeteléssel együtt mm 600 600 

A tárolóhenger külső átmérője hőszigetelés nélkül mm 500 500 

Szélesség mm 605 605 

Mélység mm 731 731 

Magasság mm 1692 1082 

Hidegvíz- és HMV-csatlakozó  R 3/4” R 3/4” 

Fűtőköri előremenő- és visszatérő-csatlakozó  R 1” - 

Szolárköri előremenő és visszatérő-csatlakozó (sajtolt szerelvények)  10 x 0,8 10 x 0,8 

Súly:    

Tároló hőszigeteléssel és csomagolással kg 140 110 

Tároló üzemkészen feltöltve kg 400 250 

Üzemi feszültség V AC/Hz 230/50 230/50 

Teljesítmény-felvétel W max. 180 max. 180 

A kimeneti relé érintkezőjének terhelhetősége (max.) A 2 2 

Legrövidebb kapcsolási távolság perc 10 10 

Menettartalék perc 30 30 

Megeng. környezeti hőmérséklet (max.) °C 50 50 

Érzékelő üzemi feszültsége V 5 5 

Az érzékelő-vezetékek minimális keresztmetszete mm2 0,75 0,75 

A 230 V-os csatlakozóvezetékek minimális keresztmetszete mm2 1,5 1,5 

Védettség  IP 20 IP 20 

A szabályozókészülék érintésvédelmi osztálya  I I 
1) a csatlakoztatott készülék teljesítményétől függ
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auroTHERM VFK 900 S típusú szerpentines síkkollektor műszaki adatai 
 

Paraméterek Mértékegységek VFK 900 S 

Felület (bruttó, fénybelépési/nettó) m2 2,24/2,01 

Magasság mm 1160 

Szélesség mm 1930 

Mélység mm 90 

Tömeg kg 39,4 

A szolárüveg vastagsága mm 4 

A környezeti levegő átlagos sebessége, c m/s 3,5 

Keret  alumínium a hátoldalon és az  

oldalakon hőszigeteléssel 

Szolárfolyadék  víz-glykol keverék 

Abszorber anyag  vörösréz 

Szolárvezetékek  szolár rézcső 10 mm-es szorító 
csavarkötéssel, vagy forrasztott 

szerelvényekkel (lapos tömítéssel) 

Abszorber-űrtartalom liter 1,25 

Üzemi nyomás max. bar 3 

Vizsgálati nyomás bar 13 

Szolár biztonsági üveg fényáteresztése τ (tau) % 90 

ε  abszorber-emisszió % 5 

α abszorber-abszorpció % 95 

Szolár-érzékelőhüvely ∅ mm 6 

Nyugalmi állapotbeli hőmérséklet (prEN 12975-
2 szerint, c < 1 m/s)  

°C 196 

ηo hatásfok % 79 

k1 hatásfok-együttható W/(m2K) 3,78 

k2 hatásfok-együttható W/(m2K2) 0,015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hatásfok-jelleggörbe 800 W/m2 besugárzási erősség esetén,  

2,01 m2 fénybelépési felületre vonatkoztatva 
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auroSTEP VSL S 150 tároló méretei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat 
 

1. Melegvíz-csatlakozó, R ¾” külső menet 
2. Hidegvíz-csatlakozó, R ¾” külső menet 
3. Öntapadó felirattábla a csatlakoztatási vázlattal 
4. Nincs funkciója (opcionálisan cirkulációs csonknak használható) 
5. Magnézium védőanód 
6. Merülőcső az SP1 tároló-érzékelőhöz 
7. Ürítőszelep 
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auroSTEP VSL S 250 tároló méretei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelmagyarázat 
 

1. Melegvíz-csatlakozó, R ¾” külső menet 
2. Tároló előremenő csatlakozás, R 1” külső menet 
3. Tároló visszatérő csatlakozás, R 1” külső menet 
4. Hidegvíz-csatlakozó, R ¾” külső menet 
5. Öntapadó felirattábla a csatlakoztatási vázlattal 
6. Nincs funkciója (opcionálisan cirkulációs csonknak használható) 
7. Magnézium védőanód 
8. Merülőcső az SP1 tároló-érzékelőhöz 
9. Ürítőszelep 
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Rögzítőelemek és tartozékok auroSTEP szolárrendszerhez 
 

Ábra Megnevezés, leírás Cikkszám 

Flexibilis csatlakozó cső, "2 az 1-ben" 

auroSTEP szolárrendszer számára, két rézcsővel, közös 
hőszigetelésben az érzékelő-vezetékkel, roppantógyűrűs 
öszekötőkönyökökkel, rögzítőkampókkal. 10 fm-es tekercs. 

  
302359 

 
 
 
 
 
 mint az előbbi, de 20 fm-es tekercsben. 302360 

Rögzítőkampók  
 

auroSTEP rendszer csatlakozó csövéhez, 4 db 
302364 

HMV keverőszelep  
 

Termosztatikus HMV-keverőszelep auroSTEP szolárrend-
szerek általi leforrázás ellen. 

00 2000 
7275 

Csőszigetelés  
 auroSTEP rendszer előremenő-, visszatérő vezetékéhez, 

2×750 mm. Madárcsípés ellen védett. 

302361 

Kollektor szállító  
 Hordozó fogantyú auroSTEP rendszer síkkollektorainak 

szállításához. 

302358 

 
 
 
 
 

Kiegészítő tartály 
 
auroSTEP rendszerek visszatérő vezetékébe történő beépí-
tésre, 12 liter űrtartalommal 

302362 

Szarufa rögzítőkészlet 

4 db-os készlet auroSTEP VSL S 150 T-hez, cserépfedéshez. 

  
302351 

 
 
 
 Mint előbb, 6 db-os klt. auroSTEP VSL S 250 T-hez 302047 

Szarufa rögzítőkészlet 

4 db-os készlet auroSTEP VSL S 150 T-hez, hódfarkú, pala, 
vagy húzott cserépfedéshez. 

  
302352 

 
 
 
 

Mint előbb, 6 db-os klt. auroSTEP VSL S 250 T-hez. 302026 

Szarufa rögzítőkészlet 

4 db-os készlet auroSTEP VSL S 150 T-hez, hullámfedéshez. 

  
302353 

 
 
 
 Mint előbb, 6 db-os klt. auroSTEP VSL S 250 T-hez. 302049 

Szarufa rögzítőkészlet 

4 db-os készlet auroSTEP VSL S 150 T-hez, hosszú csava-
rokkal. 

  
302367 

 
 
 
 

Mint előbb, 6 db-os klt. auroSTEP VSL S 250 T-hez. 302368 
Alaplemez auroSTEP rendszerekhez 
 

Kis készlet auroSTEP VSL S 150 F-hez lapostetőre történő 
szereléshez 

302369 

 
 
 
 
 
 Mint előbb, de nagy  klt. auroSTEP VSL S 250 F-hez. 302370 
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4.5 VIH S kettős szolár használati melegvíz-tároló 
 
Különleges jellemzők 
• Álló, egyrétegű, acél melegvíztá-

roló. 
• A tároló és mindkét csőkígyó 

HMV-oldalon zománcozott, ki-
egészítő magnézium védőanód-
dal ellátva. 

• A ház levehető szürkésfehér 
műanyag köpennyel rendelkezik. 

• Levehető EPS-félhéjakból álló 
hőszigetelés (freonmentes). 

• 2 érzékelő-merülőhüvely és be-
épített hőmérő. 

• Csatlakozók elektromos fűtőrúd 
és idegen áramú anód számára. 

• 2 beépített sima csöves hőcseré-
lő. 

• Tisztítónyílás. 
• Állítható magasságú tároló lábak. 
 
 
Alkalmazási lehetőségek 
 
Közvetett fűtésű szolár-
melegvíztároló szolártámogatású 
HMV-ellátáshoz, zománcozott kivi-
tel, csoport- vagy központi ellátás-
hoz, max. 10 bar hálózati túlnyo-
máshoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos tudnivaló: 
 
• A Vaillant szolár melegvíztáro-

lókhoz tartozékként (rend. sz. 
302 042) idegen áramú anód is 
rendelkezésre áll. Ez az anód kor-
látlan élettartamú (nincs anyag-
elhasználódás), ezért nem igé-
nyel karbantartást. Mivel ezt az 
anódot nem kell cserélni, a ké-
szülék mennyezettől való magas-
ságát nem kell figyelembe venni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• A szolár-melegvíztárolókat álta-

lában kb. 80 °C-ra fűtik fel. Erő-
sen mésztartalmú víz esetén a 
fokozott vízkövesedési veszély 
és ennek megfelelően a gyakori 
karbantartás elkerülése érdeké-
ben nem javasoljuk 60 °C fölé 
felfűteni a tárolót. 

 
 

Készülék neve Tároló űrtartalom literben Cikkszám 

VIH S 300 289 00 1000 3497 

VIH S 400 398 00 1000 3498 

VIH S 500 484 00 1000 3564 
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VIH S kettős szolár használatimelegvíz-tároló műszaki adatai 
 

Megnevezés Mértékegys VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500 

Tároló-űrtartalom, nettó liter 289 398 484 

Melegvíz-kimeneti teljesítmény1) 45/10 °C (fűtés hőcserélő) liter/10 perc 195 251 288 

Max. üzemi nyomás tároló bar 10 10 10 

Max. üzemi nyomás fűtés bar 10 10 10 

Szolár-hőcserélő:     

Fűtőfelület m2 1,60 1,50 2,10 

Fűtővíz-szükséglet (szolár) liter/óra 200 300 500 

A fűtőspirál fűtővíz-tartalma liter 10,7 9,9 14,2 

Nyomásveszteség a fűtőspirálban max. fűtővíz-szükséglet esetén mbar <10 <10 <10 

A fűtővíz max. előremenő-hőmérséklete °C 110 110 110 

A tárolóban lévő víz max. hőmérséklete °C 85 85 85 

Fűtési hőcserélő:     

Tartós melegvíz-teljesítmény2) 85/65 °C fűtővíz-hőmérsékletnél liter/óra 590 664 840 

Fűtőfelület m2 0,7 0,7 1,0 

Fűtővíz-szükséglet liter/óra 900 900 1250 

A fűtőspirál fűtővíz-tartalma liter 4,7 4,5 6,6 

Max. tartós melegvíz-teljesítmény  kW 24 27 34 

Nyomásveszteség a fűtőspirálban max. fűtővíz-szükséglet esetén mbar 11 11 16 

A fűtővíz max. előremenő-hőmérséklete °C 110 110 110 

A tárolóban lévő víz max. hőmérséklete °C 85 85 85 

Készenléti energia-fogyasztás 3) kWh/nap 1,9 2,1 2,3 

Külső átmérő hőszigeteléssel mm 660 810 810 

Átmérő hőszigetelés nélkül mm 500 650 650 

Magasság mm 1775 1470 1775 

Hidegvíz- / melegvíz-csatlakozó menet R 1” R 1” R 1” 

Cirkulációs csatlakozó menet R 3/4” R 3/4” R 3/4” 

Előremenő- / visszatérő-csatlakozó menet R 1” R 1” R 1” 

Súly:     

Tároló hőszigeteléssel és csomagolással kg 150 169 198 

Tároló üzemkészen feltöltve kg 439 567 682 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIH S 300/400 /500 hőcserélő csőkígyók nyomásvesztesége 
 

1) 45 °C kevert HMV-hőmérséklet és 60 °C tárolóvíz-hőmérséklet esetén 
2) 45 °C HMV-hőmérséklet esetén 
3) 65 °C tárolóvíz-hőmérséklet és 20 °C környezeti hőmérséklet esetén 
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VIH S kettős szolár használatimelegvíz-tároló méretei 
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4.6 VPS S 500/750/1000 típusú fűtési puffertároló 
 
A lényeges különbség a VIH S biva-
lens melegvíztárolók és a VPS S 
fűtési puffertárolók között, hogy a 
VPS S tárolók csak egy beépített 
hőcserélővel rendelkeznek, de ez 
kimondottan az alternatív- ener-
giafelhasználás (tipikusan szolár) 
céljaira méretezett hőcserélő cső-
kígyó felülettel bír. 
Széleskörű felhasználási területtel 
rendelkezik mind a rákapcsolható 
hőforrások (pl. szilárd tüzelésű 
kazán), mind a rendszerfüggő elvé-
teli hőmérsékletszintek viszonyla-
tában, mert összesen 8 hidraulikus 
csonkkal rendelkezik. 
 
Különleges jellemzők 
• Álló, egyrétegű, acél fűtési 

puffertároló. 
• A szigetelés és a burkolat szere-

léshez és szállításhoz levehető. 
• 3 hőmérséklet érzékelő-

merülőhüvely. 
• Ürítőcsonk a tároló alján 
• Nagy teljesítményű beépített 

hőcserélő csőkígyó 
 
Alkalmazási lehetőségek 
 
Kifejezetten ajánlott napenergiás 
fűtésrásegítéses rendszerek fűtés-
oldali, és/vagy vegyestüzelésű és 
faelgázosító kazánok puffertá-
rolójának. 
Amennyiben a VPS SC kombipuffer 
nem alkalmazható (nagyobb 
melegvízigény és/vagy fűtési puf-
ferre van szükség), úgy külön mé-
retezett VIH S tároló és egy VPS S 
puffertároló jelenti az ideális mű-
szaki megoldást. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csonkok (következő oldal ábráján) 
 
1,12 Fűtőkészülék előremenő vezetékének, illetve ivóvíz utánmelegítés 

előremenő vezetékének csatlakozása (csak fűtésrásegítéshez) Rp 1 1/2“ 
2,13 Fűtőkészülék visszatérő vezetékének, illetve hőmérsékletemelési 

kimenetnek a csatlakozása (csak fűtésrásegítéshez) Rp 1 1/2“ 
3,14 Rp 1 1/2“ csatlakozás, használaton kívül (R 1 1/2“ dugóval lezárva) 
4,15 Hőmérséklet-emelési bemenetnek (csak fűtésrásegítéshez) vagy kül- 
 ső hőcserélő visszatérő vezetéknek a csatlakozása (opcionális) Rp 1 1/2“ 
5  Szolárköri előremenő vezeték csatlakozása R 1 1/4“ (VPS S 500-nál 1”) 
6  Szolárköri visszatérő vezeték csatlakozása R 1 1/4“ (VPS S 500-nál 1”) 
7  Külső hőcserélő előremenő vezetékének csatlakozása (opcion.) Rp 1 1/2“ 
8 Rp 3/4“ csatlakozás a felső hőmérséklet-érzékelőhöz 
9 Rp 3/4“ csatlakozás a középső hőmérséklet-érzékelőhöz 

(csak fűtésrásegítéshez) 
10 Rp 3/4“ csatlakozás az alsó hőmérséklet-érzékelőhöz 
11 Rp Rp 1/2“ csatlakozás tárolóleürítéshez 
 

Készülék neve Tároló űrtartalom Cikkszám 

VPS S500 500 liter 00 1000 2501 

VPS S 750 750 liter 00 1000 2502 

VPS S 1000 1000 liter 00 1000 2503 
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VPS S fűtési puffertárolók; műszaki adatok és méretek 
 

Megnevezés                        VPS S puffertárolók 
Mérték- 
egység 

500 750 1000 

Teljesítmények:     

Tárolókapacitás liter 500 750 1000 

Megenegedett üzemi nyomás –fűtési oldal bar 3,0 3,0 3,0 

Megenegedett üzemi nyomás –szolár oldal bar 16 16 16 

Megengedett max. hőmérséklet – puffer oldal °C 95 95 95 

Megengedett max. hőmérséklet – szolár oldal °C 110 110 110 

Szolár hőcserélő:     

Fűtőfelület m2 2,41 4,29 5,21 

A fűtőspirál fűtővíz-tartalma liter 16,9 38,9 47,5 

Nyomásveszteség a fűtőspirálban max. vízmennyiségnél mbar 150 60 70 

Méretek:     

Külső átmérő, szigetelés nélkül  mm 597 750 850 

Külső átmérő, szigeteléssel  mm 777 930 1050 

Csatlakozók:     

Fűtőköri-csatlakozás 
menetes 

8 x Rp 1 1/2”(oldalt)  

és 1x Rp 1 1/2” (fönn) 

Szolárköri csatlakozás menetes 2xR 1” 2xR 1 1/4” 2xR 1 1/4” 

Hőmérséklet-érzékelő csatlakozása menetes 3xR 3/4” 3xR 3/4” 3xR 3/4” 

Ürítőcsonk csatlakozása menetes R 1/2” R 1/2” R 1/2” 

Súly:     

Üres tárolótömeg, hőszigetelés nélkül kg 89 185 216 

Tároló üzemkészen vízzel feltöltve, szigeteléssel kg 607 958 1245 
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 4.7 auroSTOR VPS SC 700 kombi-tároló 
 
 
Különleges jellemzők 
 
• Puffertároló, belül zománcozott 

180 literes melegvíztárolóval. 
• A melegvíz utánfűtése a meleg-

víztárolóba integrált zománco-
zott sima csöves hőcserélővel 
történik, a nagy 610 l/óra tartós 
melegvíz-teljesítmény (80/10/45 
°C) érdekében, 4,0 teljesítmény-
tényező mellett. 

• A sima csöves szolár-hőcserélő, 
valamint az utánfűtési hőcserélő 
gondoskodik a jó rétegeződési 
viselkedésről töltési üzemben. 

• Levehető 100 mm vastag, 
freonmentes poliuretán puha hab 
hőszigetelés, fóliaköpennyel. 

• Tisztítónyílás. 
• Magnézium védőanód. 
 

Alkalmazási lehetőségek 
 

Kombinált puffertároló központi 
szolár fűtésrásegítéshez és HMV-
készítéshez egy- és kétlakásos csa-
ládi házakban. A belül lévő zomáco-
zott melegvíztároló nagyon kényel-
mes melegvízellátást tesz lehetővé. 
Helytakarékos és egyszerű hidrauli-
kus összekapcsolás, a gyors szerelés 
érdekében minden csatlakozó lapos 
tömítésű. További csatlakozók pél-
dául szilárdtüzelésű kazán számára. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Jelmagyarázat 
 1 melegvízvezeték 
 2 rendszerszabályozó 
 3 cirkulációs szivattyú 
 4 visszacsapó szelep 
 5 hidegvízvezeték 
 6 termosztatikus  

melegvíz-keverőszelep 
 7 biztonsági szelep 
 8 cirkulációs vezeték 
 9 kombi-tároló 
 
 

10 csőre szerelhető termosztát 

 
Készülék neve Cikkszám 

auroSTOR VPS SC 700  309 601 
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auroSTOR VPS SC 700 kombi-tároló műszaki adatai  
 

Megnevezés Mértékegység auroSTOR VPS SC 700 

Tároló-űrtartalom (összesen/HMV/puffer) nettó liter 670/180/490 

Tartós melegvíz-teljesítmény  (80/10/45 °C / 24 kW) liter/óra 610 

Teljesítmény-tényező NL 4,0 

Max. üzemi nyomás, fűtés bar 3 

Max. üzemi nyomás, HMV bar 10 

Max. üzemi nyomás, szolár bar 6 

Szolár-hőcserélő:   

Fűtőfelület m2 2,7 

A fűtőspirál fűtővíz-tartalma liter 17,5 

Nyomásveszteség a fűtőspirálban max. fűtővíz-szükséglet esetén mbar 20 

A fűtővíz max. előremenő-hőmérséklete °C 95 

A tárolóban lévő víz max. hőmérséklete °C 95 

Fűtési hőcserélő:   

Fűtőfelület m2 0,82 

Fűtővíz-szükséglet liter/óra 2000 

A fűtőspirál fűtővíz-tartalma liter 4,8 

Nyomásveszteség a fűtőspirálban max. fűtővíz-szükséglet esetén mbar 45 

A fűtővíz max. előremenő-hőmérséklete °C 95 

Készenléti energia-fogyasztás ∆T = 40 K esetén kWh/24h 3,6 

Külső átmérő hőszigeteléssel együtt mm 950 

Átmérő hőszigetelés nélkül mm 750 

Magasság hőszigetelés nélkül / hőszigeteléssel együtt mm 1655 / 1895 

Billentett állapotbeli magasság mm 1765 

Hidegvíz- és HMV-csatlakozó menet R 3/4”  külső m. 

Cirkulációs csatlakozó menet R1/2”  külső m. 

HMV-utánfűtés előremenő- és visszatérő-csatlakozó menet R 1”  külső m. 

Szolár előremenő- és visszatérő-csatlakozó menet R 1”  külső m. 

Fűtőköri előremenő- és visszatérő-csatlakozó menet R 1”  külső m. 

Hőtermelő előremenő- és visszatérő-csatlakozó menet R 1”  külső m. 

Súly:   

Tároló hőszigetelés és csomagolás nélkül kg 210 

Tároló hőszigeteléssel és csomagolással kg 230 

Tároló üzemkészen feltöltve kg 926 
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VIH S 300/400/500 és auroSTOR VPS SC 700 tároló tartozékai  
 

Ábra Megnevezés, leírás Cikkszám 

Biztonsági szerelvénycsoport  
 

Nyomáscsökkentő nélkül – 1”-os csatlakozással, ½”-os 
biztonsági szeleppel, visszacsapó szeleppel, elzáróval. 
Alkalmazható maximum 10 bar hálózati víznyomásig 
és 200 literes tároló térfogat fölött. 

305827 

HMV keverőszelep, ¾”  
 

Termosztatikus HMV-keverőszelep szolárrendszerek 
általi leforrázás ellen. 22 mm-es szorítógyűrűs 
csavarzattal, kompletten VIH S tárolókhoz. Beállítható: 
38 – 65°C-ig. 

302040 

Elektromos fűtőpatron  
 

VIH S 300/400 és VIH U 500 tárolókhoz, választható 
fűtőteljesítménnyel: 230 V/750W, vagy 400 V/4,5 kW. 

302041 

Legionella-védelem készlet  
 

Beépítőkészlet VIH S 300/400 és VIH U 500 tárolók-
hoz, csatlakozószerelvényekkel, csővezetékekkel, töl-
tőszivattyúval. 

302076 

Aktív elektromos védőanód 
 
 

Bármely Vaillant gyártmányú tárolóhoz alkalmazható. 
M8-ról ¾”-os adapterrel. 

302042 
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4.8 Szolár-gázüzemű kompakt kondenzációs készülék: 
auroCOMPACT VSC S 196/2-C 200 
 
Különleges jellemzők 
• Szolár-gázüzemű készülék kon-

denzációs technikával, integrált 
rétegtöltésű melegvíztárolóval. 

• Az auroCOMPACT a legkisebb 
tároló-űrtartalom, alacsony sze-
relési költségek, rugalmas instal-
lálás és egyszerű kezelés mellett 
nyújt kényelmes melegvízellátást. 

• 109 %-os éves kihasználtsági 
tényező a kondenzációs techni-
kának és a 30-100%-os modulá-
ciós teljesítményszabályozásnak 
köszönhetően. 

• Alacsony károsanyag-kibocsátás: 
NOx< 20 mg/kWh 

• VRC 430 eBUS típusú szabályozó 
segítségével folyamatosan válto-
zó kazánvíz-hőmérséklettel üze-
meltethető. 

• A beépített szolár-hőcserélő, a szo-
lár-szivattyú és a szolár-szabályozó 
révén válik lehetővé a HMV-
készítésre szolgáló szolár-
kollektorok beiktatása a rendszerbe.  

• Automatikus fűtési szivattyú 
• Hidraulikus blokk 
 

Alkalmazási lehetőségek 
 
Felépítése, mérete és súlya révén az 
auroCOMPACT az ideális rendszer 
tetőtéri telepítés esetén. 
Olyan esetben is kedvező megoldást 
nyújt, melyeknél eddig helyproblémák 
miatt nem lehetett szolár-
berendezést alkalmazni. 
Ugyancsak nagy tetszést arat kedve-
ző rendszerára, mivel a Vaillant gáz-
üzemű kondenzációs készüléktől 
kezdve egy 150 literes tárolón, szolár-
szivattyún, termosztatikus keverő-
szelepen és átfolyási mennyiség-
határolón keresztül egészen a 
hőnyereség-mérést is magában fog-
laló szolár-szabályozóig a rendszer 
minden komponense már be van 
építve a berendezésbe. 
A végfelhasználó számára további 
árelőny adódik a szakipari cég részé-
ről felmerülő alacsony installálási 
költség révén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az auroCOMPACT-ban található fontosabb szerkezeti egységek gyári 
összeszerelése olyan rendszert képez, amely a tervezési hibákat szinte 
teljesen kizárja, az installálási hibákat pedig a minimumra csökkenti. 

• Új épületben és családi ház korszerűsítésénél egyaránt hasz-
nálható. 

• Az ultrakompakt tervezése nem csak a pincében teszi lehetővé 
a szolár-installációkat, hanem a tetőtérben és falmélyedések-
ben is. 

• Szabadon megválasztható felállítási hely, pl. a padlástérben 
vagy a lakásban. 

• Kombinált készülék szolárenergiához, fűtéshez és HMV-
készítéshez. 

• Szolár-komponensek integrálhatósága: egyszerű, gyors és 
tiszta installálás. 

• Optimálisan összeköthető síkkollektorokkal. 
• Radiátoros és padló-fűtőkörökhöz egyaránt használható. 
• Lehetséges helyiséglevegőtől függő vagy független üzemmód. 

 
 Készülék neve  Cikkszám 
VSC S 196/2-C 200   
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auroCOMPACT VSC S 196 szolár-gázüzemű kompakt készülék műszaki adatai  
 

Megnevezés Mértékegység 
auroCOMPACT  

VSC S 196/2-C 200 

Névleges teljesítmény tartomány (40/30 °C fűtési hőlépcsőnél) 
Névleges teljesítmény tartomány (60/40 °C fűtési hőlépcsőnél) 
Névleges teljesítmény tartomány (80/60 °C fűtési hőlépcsőnél) 
Tároló töltési teljesítmény 
Éves kihasználtsági tényező (40/30 °C ) 
Éves kihasználtsági tényező (75/60 °C ) 

kW 
kW 
kW 
kW 
% 
% 

7,2-20,6 
6,9-19,6 
6,7-19,0 

23,0 
109 
107 

Füstgáz értékek1) 
Füstgáz hőmérséklet, minimum 
Maximális füstgáz hőmérséklet 
Maximális füstgáz tömegáram 
CO2-tartalom 
NOx-osztály 

 
°C 
°C 
g/s 
% 
- 

 
40 
75 

10,7 
9,0 
5 

Kondenzvíz mennyiség, (50/30 °C fűtési hőlépcsőnél), kb. 
Kondenzátum kémhatása, pH-érték, kb. 

liter/óra 
- 

1,9 
3,5-4,0 

Fűtési rendszeren felhasználható nyomás mbar 250 

Max. előremenő fűtővíz hőmérséklet 
Zárt tágulási tartály térfogata 
Tágulási tartály előnyomása 

°C 
liter 
bar 

90 
12 

0,75 

Max. üzemi nyomás, fűtési rendszeren 
Min. üzemi nyomás, fűtési rendszeren 

bar 
bar 

3 
0,8 

Beállítható melegvíz hőmérséklet °C 40-70 

A melegvíztároló űrtartalma 
Tartós melegvíz teljesítmény 
Kilépő melegvízteljesítmény (∆T 30K) 
Teljesítménytényező, DIN 4708 szerint 

liter 
l/h (kW) 
l/10 min 
NL 

150 
570 (23) 

185 
1,7 

Megengedett max. üzemi túlnyomás HMV oldalon bar 10 

Készenléti energia-fogyasztás, ∆T = 40 K esetén kWh/24h 3 

Csatlakozási gázterhelés: 
H-földgáz; H=10,5 kWh/m3 

 
m3/h 

 
2,2 

S-földgáz; H=8,8 kWh/m3 m3/h 2,6 

Csatlakozási gáznyomás mbar 25 

Elektromos csatlakozás V/Hz 230/50 

Max. felvett elektromos teljesítmény W 125 

Fűtési előremenő és visszatérő csatlakozás 
Hidegvíz- és HMV-csatlakozó 

menet 
menet 

G 3/4”  
G 3/4”  

Cirkulációs csatlakozó menet G 3/4”  

Szolár előremenő- és visszatérő-csatlakozó menet G 3/4”  

Gázcsatlakozás menet G 3/4”  

Levegő/füstgáz csatlakozás mm 60/100. 

Készülék méretek:   

magasság 
szélesség 

mm 
mm 

1672 
600 

mélység 
üres tömeg 

mm 
kg 

570 
145 

Tároló üzemkészen feltöltve kg 295 

Elektromos védettség - IP X4D 
1) adatok a DIN 4705 szerinti kéményméretezéshez 
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auroCOMPACT VSC S 196/2-C 200 szolár-gázüzemű kompakt készülék méretei 
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4.9 auroMATIC 620 szolár rendszerszabályozó 
 
Felszereltség 
 

• 1 db kollektorhőm.-érzékelő, VR 11 
• 2 db tárolóhőm.-érzékelő, VR 10 
• Csatlakozó-vezeték TEC-

készülékek + új Vaillant fűtőké-
szülékek számára 

• Szöveges kijelzés menüvezérelt, 
magyar nyelvű kezelési szinttel 

• Külső érzékelő DCF- rádióóra-
vétellel 

 

Alkalmazási lehetőségek 
 

Az auroMATIC 620 olyan eBUS 
kommunikációss szabályozórend-
szer a szolár fűtésrásegítéshez is, 
amely max. 14 szabályozható fűtő-
körre (2-2 keverőszelepes körrel 
ellátott VR 60 típusú, 306 782 
cikksz. kiegészítő modullal tarto-
zékként) és max. 8 távvezérlőre 
bővíthető ki. Minden keverőszelepes 
kör igény szerint átkapcsolható fű-
tőkör (radiátoros fűtőkör, padlófűtés 
stb.), állandó értékre szabályozás, 
visszatérőhőmérséklet-emelés vagy 
további HMV-kör között.  
A VR 30/31 típusú modulrendszerű 
buszcsatoló (tartozék) segítségével 
max. 6 Vaillant fűtőkészülék csat-
lakoztatható. 
 

Az alapfelszereltségű auroMATIC 
620 szabályozóval a következő 
berendezéskörök szabályozhatók: 
• 2 független kollektormező vagy 

egy kollektormező és egy szilárd-
tüzelésű kazán 

• 1 közvetlen fűtőkör 
• 1 keverőszelepes kör (pl. padlófű-

téshez) 
• 1 puffertároló és egy közvetett 

fűtésű HMV-tároló vagy egy 
szolár kombi-tároló 

• 1 HMV cirkulációs szivattyú 
• Szolár energiahozam-kijelzés 

grafikus displayen (VR 10 standard 
érzékelőt rendelni kell hozzá) 

• Közvetlen medencefűtés szolár 
körről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fontos tudnivaló: 
A szabályozó tartalmaz egy VR 11 
kollektorhőmérséklet-érzékelőt, 
egy NTC-érzékelőt (10 kohm 25 
°C-on, cikksz. 306 788), valamint 
3 db VR 10 standard érzékelőt 
(cikksz. 306 787) a tárolóhoz és a 
szabályozási körökhöz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A energiahozam állandó kijelzésé-
hez visszatérő-érzékelő-ként egy 
külön VR 10 érzékelőre is szükség 
van. 
Az auroMATIC 620 a vrnetDIALOG 
segítségével képes Interneten ke-
resztül kommunikálni. 

Készülék neve Cikkszám 

auroMATIC 620 szolár rendszerszabályozó 00 2004 0077 

Készülék neve Mérték-
egység 

auroMATIC 620 

Névleges üzemi feszültség V 220-230 

Frekvencia Hz 50 

Teljesítmény-felvétel W 3 

Kapcsolási teljesítmény  250 V, AC  2 A 

Környezeti hőmérséklet (min., max.) °C 0 … 40 

Védettség  IP 40, DIN 40050 szerint 

Érintésvédelmi osztály  II, a készülék megfelel a 
VDE 0631-nek 
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auroMATIC 620 szabályozó kiegészítői és tartozékai  
 

Ábra Megnevezés, leírás Cikkszám 

 
 

VR 60 keverőmodul 

 

VRS 620s/VRC 630s szabályozók bővítő keverőszele-
pes modulja. Alkalmas 2 db motoros keverőszelepes 
fűtés kör beintegrálásához, önálló vezérlési lehetőség-
gel, távkapcsoló illeszthetőséggel. A kevert kör funkció-
ja szabadon konfigurálható, pl. egymástól független 
melegvíztárolók is kialakíthatók. Max. kiépítettségben 6 
db VR 60 használható, BUS-kapcsolatban. 

306782 

 
 

VR 90 távkapcsoló 

 

Komfort távkapcsoló. Maximális kiépítettségben 8 db 
VR 90 használható, BUS-kapcsolaton keresztül illesztve 
a VRS 620s/VRC 630s szabályozókhoz. Lehetőséget 
biztosít a helyiséghőmérséklet szerinti fűtőkör szabá-
lyozására, napi 3 fűtési ciklus idő beállítási lehetőség, 
szabadságprogram, fagyvédelem, Parti-funkció,  grafi-
kus kijelzéssel, „nyomd & tekerd” kezelési mód, szerviz-
zár, PRO-E csatlakozók, kivehető vezérlő egység, fehér 
színben, fali szereléshez. 

00 2004 
0080 

 
 

VR 10 érzékelő 

 Hőmérsékletérzékelő. Alkalmazható előremenő és me-
rülő érzékelőnek is egyaránt VRS 620s/VRC 630s sza-
bályzókhoz. 

306787 

 VR 11 érzékelő 

 
Kollektor-hőmérsékletérzékelő. VRS 620s szabályzók-
hoz második kollektormezőhöz, illetve szilárd tüzelésű 
kazánhoz alkalmazható. 

306788 

 
 

VR 30/2 BUS-vezérlő 

 BUS-vezérlő modulált fűtőkészülékekhez (csak ana-
lóg/digitális jellel kommunikáló Vaillant fali készülékek-
hez és Vaillant atmoVIT/atmoCRAFT állókazánokhoz). 
Maximális kiépítettségben 6 db VR 30 használható, 
BUS-kapcsolaton keresztül illesztve a VRS 620s/VRC 
630s szabályozókhoz. Kapcsolódás 7-8-9 sorkapocs 
pontokon. 

00 2000 
3985 

 VR 31 BUS-vezérlő 

 

BUS-vezérlő 1 és 2 fokozatú fűtőkészülékekhez (230 V 
kapcsolt jellel működtethető– 2000. év előtti és VK../6 
és ../7 Vaillant álló kazánokhoz ill. 2-pont szabályozású 
készülékekhez). Maximális kiépítettségben 6 db VR 31 
használható, BUS-kapcsolaton keresztül illesztve a VRS 
620s/VRC 630s szabályozókhoz. Kapcsolódás 3-4-5 
sorkapocs pontokon. 

306786 
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4.10 auroMATIC 560 szolár szabályozó 
 
Felszereltség 
• 1 db kollektorhőm.-érzékelő, VR 11 
• 2 db standard érzékelő, VR 10 
• 1 db C1/C2 csatlakozókábel 
 
Alkalmazási lehetőségek 
 
Az auroMATIC 560 különbség-
vezérelt szabályozó a szo-
lártámogatású HMV-kiegészítéshez, 
igény szerinti utánfűtési funkcióval.  
Napi 3 fűtési idő állítható be az 
utánfűtési funkció időfüggő vezér-
léséhez, valamint szintén napi 3 
kapcsolási idő a cirkulációs szivaty-
tyú időfüggő vezérléséhez (csak 1 
kollektormezőből álló berendezé-
sekhez lehetséges). 
Csatlakozási lehetőség legionella-
szivattyú számára a termikus fer-
tőtlenítéshez. 
 
• Kényelmes Vaillant „forgass és 

kattints” kezelés és biztonságos 
installálás a Pro E-rendszerrel. 

• Szimbólumkijelzésű display, 
üzemállapotok és kapcsolási idők 
kijelzése a display-n. 

• Speciális funkciók, pl. takarék, 
parti, egyszeri tároló-utántöltés. 

• Távolléti program. 
• Szolár hőhozam-kijelzés  
• A kollektorszivattyú üzemóráinak 

regisztrálása. 
 
Az alapfelszereltségű auroMATIC 
560 szabályozóval a következő 
berendezéskörök szabályozhatók: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készülék neve Mérték-
egység 

auroMATIC 560 

Névleges üzemi feszültség V 220-230 

Frekvencia Hz 50 

Teljesítmény-felvétel W 3 

Kapcsolási teljesítmény  250 V, AC  2 A 

Környezeti hőmérséklet (min., max.) °C 0 … 40 

Védettség  IP 40, DIN 40050 sze-
rint 

Érintésvédelmi osztály  II, a készülék megfelel a 
VDE 0631-nek 

 
 

• 2 független kollektormező (VR 11 
kollektor-érzékelőt rendelni kell 
hozzá) vagy egy kollektormező 
és egy szilárdtüzelésű kazán 

• Csatlakozási lehetőség második 
tároló vagy egy úszómedence 
számára 

• 1 HMV cirkulációs szivattyú 
 
 

  
 

Készülék neve Cikkszám 

auroMATIC 560 szolár szabályozó 306 764 
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Vaillant szolárrendszer további kiegészítői 
 

Ábra Megnevezés, leírás Cikkszám 

 
 Flexibilis csatlakozó cső 

 Síkkollektorok számára, rozsdamentes acélból, 
hőszigetelve.                  2×1 m, DN 12. 

  
302384 

 
Síkkollektorok számára, rozsdamentes acélból, 
hőszigetelve.                   2×2 m, DN 12. 

302385 

 Flexibilis csatlakozó cső   

 

Napkollektorok számára, két rozsdamentes acélból 
készült csővel, közös hőszigetelésben az érzékelő-
vezetékkel, átmeneti idommal a szolár csőcsatlako-
zó készlethez történő közvetlen csatlakozáshoz és a 
hosszabbításhoz. 2×15 m tekercsben, DN 16. 

309646 

 

Napkollektorok számára, két rozsdamentes acélból 
készült csővel, közös hőszigetelésben az érzékelő-
vezetékkel, átmeneti idommal a szolár csőcsatlako-
zó készlethez történő közvetlen csatlakozáshoz és a 
hosszabbításhoz. 2×15 m tekercsben, DN 20. 

309649 

 
 Szolár gyorslégtelenítő 

 
Visszacsapószeleppel, 150°C-os hőmérséklethatár-
ral, 3/8”-os csatlakozómérettel. 

302019 

 
 
 

Mikrobuborék-leválasztó szolár kollektorkörbe 

 
¾”-os csatlakozómérettel, 10 bar üzemi nyomásig, 
és max. 180°C-os hőmérséklethatárig. 

302418 

 Fagyálló folyadék 

 
Készrekevert fagyálló folyadék szolárrendszerek-
hez, -35°C-ig. 20 l. 

  
302498 

 
Készrekevert fagyálló folyadék szolárrendszerek-
hez, -35°C-ig. 10 l. 

302363 

 Feltöltőszivattyú 

 
Szolárrendszerek fel- és utántöltéséhez csatlakozó-
csövekkel, szűrővel. 

309650 

 
 

Kollektor szállító 

 
2 db-os hordozó fogantyú síkkollektorok szállításá-
hoz. 

302035 
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4.11 Vaillant szolártermékek engedélyei, tanúsítványai 
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© Vaillant Saunier Duval Kft. 61 / 148. oldal                                         Szolár tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                       3. átdolgozott kiadás 
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5. Vaillant szolárrendszerek tervezése 
 
 

5.1 Használati melegvíz készítés 
 

5.1.1 Különbségek a hagyományos fűtési rendszerekhez képest 
 
Hagyományos rendszerek 
 
A használati melegvíz (HMV) melegítésére szolgáló hagyományos rendszereknél hőigény ese-
tén a szükséges energiát általában a fűtőkazán szolgáltatja. Ezen rendszerek méretezése a 
várható maximális szükséglet – általában télen – tekintetében megfelelő biztonsággal történik, 
úgyhogy az ellátási biztonság minden használati feltétel esetén biztosítva van. 
 
HMV-készítésre szolgáló szolárrendszerek 
 
Szolárrendszerek méretezésére alapvetően más szabályok érvényesek mint egy hagyományos 
rendszerére! 
Olyan kiegészítő berendezésekként létesítik őket, melyek az erősen ingadozó napenergia-
kínálatot a lehető leghatékonyabban hasznosítják, esetleg tárolják, és így csökkentik a hagyo-
mányos rendszer tüzelőanyag-szükségletét. 
 
Szolárrendszerek méretezése esetén nagyon sok paramétert kell figyelembe venni: 

• hőszükséglet a HMV-melegítéshez / HMV-készítéshez, esetleg a létező cirkulációhoz is,  
• a helyszín időjárási adatai, 
• a kollektorfelület beállítása és hajlásszöge, 
• a rendszer-konfiguráció, 
• a kívánt éves szolár fedezeti fok értéke. 

 
 

5.1.2 Használati melegvíz-szükséglet kiszámítása 
 
HMV-készítésre szolgáló szolárrendszerek méretezéséhez a legfontosabb paraméter a HMV-
készítés és – ha van ilyen – a cirkulációs vezeték hőszükséglete. 
A már meglévő épületben jelentkező HMV-szükségletet (ami a lakóépületeknél is a nagyon 
különböző lehet) a legpontosabban a HMV-melegítő hidegvíz-bevezetésében elhelyezett víz-
órával lehet megmérni. 
Ha ilyen mérésre nincs lehetőség vagy az nagyon körülményes lenne, akkor az ott lakó szemé-
lyek és egyéb fogyasztók száma szerinti tapasztalati értékek segítségével történik a HMV-
szükséglet becslése. 
Az előrelátó tervezésnek a fogyasztás várható változásait is figyelembe kell vennie, pl. a csa-
lád létszámának gyarapodása vagy egyes személyek elköltözése miatt. 
 

 Fogyasztás személyenként és naponként Napi energia-szükséglet 

Kis fogyasztás 20-30 liter HMV (45 °C) 0,8-1,2 kWh/nap 

Tipikus fogyasztás 30-50 liter HMV (45 °C) 1,2-2,0 kWh/nap 

Nagy fogyasztás 50-70 liter HMV (45 °C) 2,0-2,8 kWh/nap 

HMV-re csatlakoztatott mosó-
gép, ill. mosogatógép 

készülékenként kb. 20 liter/nap, ill. a gyártó adatai szerint 0,8 kWh/nap 
 

átlagos napi HMV-szükséglet és energia-szükséglet HMV-készítéshez, 
egy,- és kétgenerációs családi ház esetén 
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A napi HMV-szükségletből a HMV-készítés napi energia-szükséglete az alábbi képlettel 
számítható ki: 

 
     Q = m ∗ c ∗ ∆T (1) 
 

ahol: 
Q = hőmennyiség Wh-ban 
m = tömeg kg-ban (víznél: 1 kg ≈ 1 liter) 
c = hőkapacitás Wh/kgK-ben (víznél: c ≈ 1,16 Wh/kgK) 
∆T = a hideg- és a melegvíz közötti hőmérséklet-különbség 
 
A HMV-készítés éves energia-szükséglete a napi fogyasztás 365-tel való szorzásával 
számítható ki. 
Példa: 
Egy melegvízzel táplált mosógéppel (20 liter/nap) rendelkező és személyenként feltételezhe-
tően átlagosan napi 40 liter használati melegvizet fogyasztó 6-személyes háztartás napi HMV-
energiaszükséglete az (1) képlet szerint a következő adatokkal számítható ki: 
 
m =  6 ∗ 40 l + 1 ∗ 20 l 
c =  1,16 Wh/kgK 
∆T =  35 K 
 
A számítás: 
Q = ((6 ∗ 40) + (1 ∗ 20)) ∗ 1,16 ∗ 35 
Q =  10.556,00 Wh/nap =  10,56 kWh/nap 
 
Ebből 365 napra átszámítva 3.852,94 kWh éves energia-szükséglet adódik. 
 
A korszerű mosógépek és mosogatógépek közvetlenül (a gyártó adatainak figyelembevételé-
vel) vagy pedig egy előtétkészüléken keresztül csatlakoztathatók az épület HMV-hálózatára. 
Már e készülékek megvásárlásakor célszerű a következő pontokat figyelembe venni: 
 
Mosogatógép: 

• A kiegészítő kényszerszellőzés (ventilátor) nélküli kondenzációs szárítókat a jó szárítási 
eredmény érdekében hidegvíz-hálózatra kell csatlakoztatni. 

• Kényszerszellőzés használata – pl. a lakórészben történő felállítás – a kényelem rovásá-
ra mehet (vízgőz). 

• Néhány gyártó kifejezetten megadja a HMV-csatlakoztatásra való alkalmasságot. 
• Az alacsonyabb árkategóriájú készülékek általában nem rendelkeznek elektronikus szabá-

lyozású átfolyó vízmelegítővel, és a túlhevülési veszély miatt alkalmatlanok erre a célra. 
 
Mosógép: 

• A gyártó HMV- és hidegvíz-csatlakozású készülékeket kínál. 
• A standard készülékeknél a hidegvíz-tömlőt ki kell cserélni forróvíz-álló tömlőre. 
• A piacon általában kapható előtétkészülékek alkalmazása esetén azok majdnem minden 

típusa utólag felszerelhető, lényegesebb kényelemveszteséget nem okoznak. 
 
Cirkuláció 
Fontos: lehetőség szerint kerülendő a cirkulációs vezeték beépítése. Ha mégis szükséges, ak-
kor a cirkulációs üzemet szükséglettől és hőmérséklettől függően minimális mértékűre kell 
korlátozni! 
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Ha cirkulációs vezeték van a rendszerben, akkor annak hosszától és hőszigetelésétől függően 
komoly cirkulációs veszteségek fordulhatnak elő. Elágaztatott rendszerekben, pl. társasházak-
ban, ezek a veszteségek sokszor ugyanazt a nagyságrendet is elérik, mint a HMV-fogyasztás. 
Ezért célszerű a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni a cirkulációs veszteségeket. Ez pl. 
időkapcsoló órákkal, ill. termosztatikus vezérlésű cirkuláció-megszakítókkal érhető el. Ezen 
készülékek használata legtöbbször kifizetődik, mivel jelentős megtakarítás érhető el velük. 
Ha a családi házakban a HMV-készítő berendezés és a vízelvételi hely közötti távolság nem 
több 5-7 m-nél, akkor egyáltalán nincs szükség cirkulációs vezetékre. 
Ha ennek ellenére szükséges vagy kívánatos a cirkulációs vezeték, úgy annak veszteségei kb. 
10 W/m-re (rossz hőszigetelés esetén max. 20 W/m-re) becsülhetők. 
 
Példa: 
Egy 15 m hosszú cirkulációs vezeték, melynek veszteségei kapcsolóórával napi 8 órára vannak 
korlátozva, naponta az alábbi járulékos hőszükséglet-növekedést okozza: 
 

 
Qveszt = 15m∗10 W/m∗8h = 1200 Wh 
 

 
Ez napi 30 liter HMV-fogyasztásnak felel meg, mintha egy személlyel többen lennének a lakásban. 
Ha nem szerelnek fel kapcsolóórát, akkor a napi hőveszteségek 3 személy fogyasztásának 
felelnek meg. 
 
 

5.1.3 Méretezési paraméterek 
 
Napsugárzási kínálat a felállítási helyen 
 
Németországon belül a Nap egy m2 vízszintes felületre eső sugárzási kínálata sokéves átlag-
ban évente 950 kWh és 1200 kWh között ingadozik., de hazánk ilyen szempontból egy kicsivel 
jobb paraméterekkel rendelkezik A konkrét helyen hasznosítható átlagos besugárzás az alábbi 
besugárzási térképekről olvashatók le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

napbesugárzási értékek Németországban – átlagos éves összegek kWh/m2-ben 
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napbesugárzási értékek Magyarországon – átlagos éves összegek kWh/m2-ben 
 

Beállítás és hajlásszög 
 

Ha a kollektor felállításakor eltérnek az optimális déli iránytól és 30°-os hajlásszögtől, akkor 
annál jobban csökken a kollektorfelületre eső éves besugárzás, minél nagyobb az ideális irány-
tól és hajlásszögtől való eltérés. Ez egy kissé megnövelt kollektorfelülettel többnyire kiegyen-
líthető. K és NY módosító tényezői 50 - 55 %-os fedezeti hányadot érnek el, a többi tájolási 
irány mintegy 60 %-ot eredményez. Minden érték a 48° - 54° szélességi fok középértéke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

csökkent hozamok az optimális déli beállítási  
iránytól vagy a hajlásszögtől való eltérés miatt 

 
Fedezeti fok 
 
A szolár fedezeti fok olyan méretezési célmennyiség, amely a kollektorfelület és a tároló-
űrtartalom méretezését mértékadóan meghatározza.  
A HMV-melegítésre szolgáló teljes hőszükségletnek azt a hányadát írja le, amelyet a 
szolárrendszernek kell fedeznie. 
Télen a csekély sugárzási kínálat miatt aligha lehet százszázalékosan napenergiával fedezni az 
energia-szükségletet 

A tájolástól és a tető dőlésszögétől függő  
módosító tényező (Kaus) 

Tető dőlésszöge 
Tájolás 

30° 50° 70° 
K 1,64 1,61 1,61 
K-DK 1,45 1,47 1,61 
DK 1,17 1,15 1,34 
D-DK 1,04 0,98 1,14 
D 1 0,94 1,11 
D-DNY 1,03 0,97 1,13 
DNY 1,13 1,09 1,27 
NY-DNY 1,35 1,35 1,6 
NY 1,61 1,61 1,61 
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Bár a kollektorfelület megfelelő nagyobbításával kis mértékben növelhető a téli fedezeti há-
nyad. Ez azonban a nyári hónapokban feltétlenül jelentős feleslegeket okoz, ami – a rendkívül 
alacsony gazdaságossági megtérülés mellett – komoly járulékos terhelést jelent a teljes rend-
szer számára.  
Ilyenkor egy kiegészítő fogyasztónak csak a nyári hónapok idejére történő beiktatása segíthet. 
Ez ideális módon egy úszómedence vizének melegítésével valósítható meg. 
 
A teljes szolár fedezet ezért csak nagyon nagy szezonális tárolókkal lehetséges, és csupán 
egyes kísérleti berendezéseknél törekszenek erre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a szolár fedezeti fok és a rendszerkihasználtsági fok egymással ellentétesen viselkednek. 
 
Az egy- és kétlakásos családi házaknál is alkalmazott, kb. 4-8 m2 kollektorfelületű kis berende-
zéseknél általában százszázalékos nyári szolárfedezetet választanak. Ezzel éves átlagban kb. 
60-70 % körüli fedezeti fokok érhetők el. 
 
Ennek a méretezésnek az a célja, hogy a fűtési időszakon kívül lehetőleg teljesen ki lehessen 
iktatni a fűtőkazánt. E törekvés hátterében sok hőtermelőnek az a tulajdonsága áll, hogy csak 
HMV-üzemben aránylag rossz hatásfokkal üzemelnek. Ezen kívül így a kazán gyújtómechaniz-
musa is kímélhető. 
Ebben az összefüggésben sok felhasználónak az a kívánsága is érdekes, hogy ellenőrizhessék 
szolárrendszerük működését, melynek energiahozamát – lekapcsolt kazán mellett – naponta 
„testközelből” érzékelhetik. 
 
Mivel a százszázalékos nyári fedezet napra pontos vizsgálódás esetén kis mértékű energiaho-
zam-feleslegekhez vezet, nyilvánvaló, hogy célszerű kisebb fedezeti fokokra törekedni, mivel – 
üzemgazdasági szempontból – a nem hasznosított szolár-feleslegek veszteségnek tekintendők. 
Ez a gazdasági szempontok alapján helyes kiindulás mindenekelőtt a nagy 
szolárberendezéseknél (30-40 m2 kollektorfelület felett) alkalmazható. Ezek megvalósítása 
nagy beruházási összegekkel jár, ahol a gazdaságossági optimalizálásnak prioritása van. A 
fedezeti fok vonatkozásában itt ún. előmelegítő berendezésekről beszélünk.  
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A fűtésrásegítő berendezések alacsony hőmérsékleti szinten nagyon hatékonyan üzemelnek 
30% körüli fedezeti fokok mellett. 
Az előbbiekben említett kis berendezéseknél viszont a potenciális megtakarítás rendkívül kis 
mértékű, mivel azoknál a kis kollektorfelületeknél alig van csökkentő hatása a többi kompo-
nens (pl. csőszerelés, szivattyú, tároló és szabályozó) méretezésére és költségére. 
 
A 10-35 m2 kollektorfelületű közepesen nagy berendezéseknél általában szintén kisebb fedeze-
ti fokra (50% alatt) törekszenek, mert ezáltal nagyobb energiahozamok és alacsonyabb 
hasznoshő-költségek érhetők el. 
A következőkben bevezetett fogalmakkal részletesebben is tárgyalni fogjuk a különböző opti-
malizálási megoldásokat. 
 
Rendszer-kihasználtsági fok 
 
A szolár rendszer-kihasználtsági fok a szolárrendszer által a hagyományos rendszer számára 
leadott hőnek a kollektorfelületre besugárzott napenergiához való viszonya. 
A kihasználtsági fokokat mindig hosszabb időszakon keresztül (több hónap vagy egy év) kell 
vizsgálni. Elsősorban a berendezések energetikai értékelésére szolgálnak. Gazdaságossági 
optimalizálás keretében a lehető legnagyobb rendszer-kihasználtsági fokra törekednek. 
 
Fontos tudnivaló: 
 
A rendszer-kihasználtsági fok és a fedezeti fok egymással ellentétesen viselkednek (lásd az 
előző diagramot). Növekvő szolár fedezeti fok esetén csökken a rendszer-kihasználtsági fok. 
Ez azzal magyarázható, hogy szemben az előmelegítő berendezésekkel, a magasabb fedezetű berende-
zések átlagosan magasabb hőmérsékleti szinten dolgoznak, ugyanakkor rosszabb kollektor-hatásfokkal. 
Ráadásul az ilyen berendezéseknél a nyári időszakban gyakran nem hasznosítható hőfelesle-
gekkel is kell számolni. 
 
A rendszer kihasználtsági fokok felső határa – műszaki tekintetben – kb. 70-75%. Alkalmazási 
szempontból ez azt jelenti, hogy pl. Köln térségében évi 1000 kWh/m2 besugárzás esetén egy 
szolár-berendezés energiahozama max. 700-750 kWh/m2 lehet! 
A gyakorlatban azonban alig érhetőek el az ilyen értékek. Mindenekelőtt a következő ténye-
zőknek van negatív hatásuk: 

• nagy csőhosszak, 
• túl kevés vagy rossz hőszigetelés, 
• egyenetlen HMV-fogyasztási idők (minél egyenetlenebbül oszlik el, annál kedvezőtlenebb), 
• magas HMV készenléti hőmérséklet (minél magasabb, annál kedvezőtlenebb). 

 
Sok megvalósított berendezés kiértékelése alapján jelenleg a következő, tapasztalatokból le-
szűrt szabály áll rendelkezésre: 
A 20-60% fedezeti fokos tartományú berendezéseknél a rendszerkihasználtsági fok az 50-
30%-os tartományba esik. 
 
Kihasználás 
 
A kihasználás fogalmának nagyobb berendezéseknél van jelentősége. Ez a kollektorfelület-m2-
re eső napi HMV-fogyasztás mértékét adja meg. Fontos eszköz a szolárrendszerek energetikai 
optimalizálásához. 
Kis berendezéseknél a kihasználás többnyire 30 és 40 liter között van kollektorfelület-m2-
enként és naponta, míg a nagy berendezéseknél kollektorfelület-m2-enként és naponta kb. 70 
literre törekszenek. 



 

 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 69 / 148. oldal                                         Szolár tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                       3. átdolgozott kiadás 

Kollektor minimális hőhozama és ennek igazolása 
 
Gyakorlatban is felmerülő kérdés az ún. „kollektor minimális hőhozama”. (a Vaillant síkkollek-
torok tanúsítványait lásd a függelékben). Az erről szóló igazoláson az egy évre eső m2-enkénti 
hőhozamot kilowattórákban adják meg és ez Németországban jelenleg 525 kWh/m2,év értékű. 
 
Fontos tudnivaló: 
 
Csak kivételes esetekben lehet a fenti tényező számítással meghatározott értékéből közvetlenül a 
berendezés reális hőhozamára következtetni. A gyakorlatban ez többnyire jóval alacsonyabb anélkül, 
hogy a szolár-berendezés minőségére és kivitelére vonatkozóan korlátozásokat kellene bevezetni! 
 
Tapasztalati érték 
 
A kollektor-hőhozam a berendezés típusától és a keretfeltételektől függ. Az egy- és kétlakásos 
családi házakban általában a síkkollektornál 300 és 450 kWh/m2év közötti értékek érhetők el, 
a vákuumcsöves kollektornál pedig rendszertől függően akár 600 kWh/m2év feletti értékek is! 
Ez az igazolás általában a műszakilag nagyon elavult kollektormodelleknek a támogatásból 
való kizárására szolgál például Németországban. Egyes szövetségi tartományok még ennél is 
tovább mennek, a berendezés támogatását még a komponensek egymás közötti összehan-
goltságától is függővé teszik. Itt elsősorban a hibás tervezések elkerüléséről, valamint a nem 
hatékony berendezéseknek a támogatásból való kizárásáról van szó. 
Így például egy számítógépes szimuláció segítségével a túl kis mértékű kihasználás vagy a túl 
alacsony kihasználtsági fok már a tervezési fázisban felismerhető és optimalizálható.  
 
 

5.1.4 A kollektorfelület méretezése 
 
 
A kollektorfelület méretezése 
 
Amikor a HMV-készítés hőszükségletét megállapították, az iránybeállítást és a hajlásszöget 
meghatározták, valamint a kívánt fedezetet kiválasztották, következik a szükséges 
kollektorfelület meghatározása. 
 
a)  Ökölszabály 
 
A kollektorfelület előzetes becsléséhez és hozzávetőleges megállapításához a gyakorlatban jól 
bevált a következő ökölszabály: 
 

A 60%-os szolár fedezeti fokhoz, melyre az egy- és kétlakásos családi házakban  
törekszenek, személyenként kb. 1-1,5 m2-es síkkollektorból kell kiindulni. 

 

Ha a tényleges irány és hajlásszög eltér az optimális 30°-tól, ill. a déli iránytól, akkor ez a 
kollektorfelületnek az 5.1.3 fejezetben található ábrán megadott korrekciós tényezővel történő 
növelésével kompenzálható. 
 
Fontos tudnivaló: 
 
A kis berendezéseknél a kollektor-méretezésnek ez az első látásra nagyon egyszerűnek tartott 
formája a gyakorlatban nagy népszerűségnek örvend. 
Mivel egy családi házi berendezésnél a legritkább esetben éri meg a kiszámított méretű kollek-
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tort elkészíttetni, ésszerűbb azokkal a piacon kapható modulméretekkel megoldani a feladatot, 
melyek csupán a gyártótól függő raszterméretekben kaphatók. Ilyenkor természetesen a 
kollektorfelület méretezésénél felesleges a tizedesvesszőkkel foglalkozni! 
A piacon szokásos síkkollektor-modulok 2 – 2,5 m2 bruttó felületűek. A Vaillant auroTHERM 
classic VFK 990/1 és VFK 900 típusú síkkollektorok aránylag kis bruttó felületük (2,24 m2) 
révén különösen jó lehetőséget nyújtanak az egyéni tervezéshez és kivitelezéshez. 
 
 
 
b)  Részletes számítás 
 
A kollektorfelület a következő képlet segítségével számítható ki pontosan. 
 

 
 KAUS ∗SD [%] ∗ QV [kWh/év] 
Akoll  = --------------------------------------- 
   SN [%] ∗ QE [kWh/m2év] 
 

 
ahol: 
Akoll = nettó kollektorfelület 
SD = szolár fedezeti fok [%] 
SN = szolár rendsz.kihasználtsági fok 
QV = Qfogyasztás; energia-fogyasztás a HMV-készítéshez 
QE = Qbesugárzás; az alkalmas kollektorfelület egy m2-ére eső szolár besugárzás 
KAUS = a tájolástól és a tető dőlésszögétől függő módosító tényező 
 
 
Fontos tudnivaló: 
 
Az optimális déli beállítási iránytól vagy a hajlásszögtől való eltérések kiküszöböléséhez a 
szükséges kollektorfelület az 5.1.3 fejezetben lévő ábrának megfelelően illeszthető. 
 
Fontos tudnivaló: 
 
A számításhoz a rendszer-kihasználtsági fokot becsléssel kell megállapítani. A gyakorlatban 
ezt többek között a következő tényezők befolyásolhatják csökkentő jelleggel: 

• csőhosszak (minél hosszabb, annál kedvezőtlenebb), 
• hőszigetelés (minél vékonyabb, annál kedvezőtlenebb), 
• HMV-fogysztási idők (minél egyenetlenebbül oszlik el, annál kedvezőtlenebb), 
• HMV készenléti hőmérséklet (minél magasabb, annál kedvezőtlenebb). 

 
 
Példa: 
Ha – a családi házaknál szokásos berendezés méretezéséhez hasonlóan – nagyobb mértékű, pl. 
60%-os fedezeti fokot kívánnak, akkor síkkollektoroknál a rendszerkihasználtsági fokot az 
alsó határon kb. 30-35%-kal kell kezdeni. 



 

 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 71 / 148. oldal                                         Szolár tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                       3. átdolgozott kiadás 

Fontos tudnivaló: 
 
Vákuumcsöves kollektoroknál a rendszerkihasználtsági fok becslésekor a berendezés konfigu-
rációjától függően 20%-kal vagy még jobban megnövelt értékből lehet kiindulni. Főleg fűtés-
rásegítésre szolgáló berendezéseknél kell a kollektorfelület méretezésekor a vákuumcsöves 
kollektorok nagyobb hatékonyságát figyelembe venni. 
50%-os rendszerkihasználtsági fokok síkkollektoros berendezéseknél csak 30-35%-os ala-
csony fedezeti fokok (előmelegítő berendezések) esetén érhetők el. 
Az így elvégzett méretezés ellenőrzése például számítógépes szimulációs programmal történhet. 
 
A Qfogyasztás és a Qbesugárzás értékekhez általában éves értékeket használnak. Azonban olyan nyá-
ri naphoz tarozó napi értékekkel is lehet számolni, amelyen teljes szolárfedezetet (QN = 100%) 
kívánnak elérni. 
 
Ilyenkor figyelembe kell venni, hogy a megfelelő, különböző fedezeti hozzájárulással számoljunk. 
Így egy nyári napon a fedezeti hozzájárulás 100% (lásd a következő táblázatban az A-példát), 
ezzel szemben éves értékekkel számolva az éves fedezeti fokot, pl. 60%-ot (lásd a B-példát) kell 
használni. Hasonlóképpen a Q energiánál is az éves, ill. a napi értékekkel kell számolni. 
 
Fontos tudnivaló:   
 
A napi besugárzási átlagértékek nem számíthatók ki az éves értékek 365-tel való osztásával, 
mivel a napi értékek jóval az átlagos értékek felett vannak! A helyileg érvényes, pontos napi 
átlagos besugárzási értékek megállapításához, a meteorológiai adatokhoz kell fordulni. Első 
közelítésben azonban a következő ökölszabály is elegendő: 
 
A Qbesugárzás napi átlagos besugárzás hozzávetőlegesen az éves besugárzás 365-tel való osztá-
sával, majd 2-vel való szorzásával számítható ki. 
 
A B-eredmény kb. 15%-kal kisebb az A-eredménynél. Ez főleg a napi besugárzás becslésének 
pontatlanságából és a gyakorlatban nem állandó rendszerkihasználtsági fokból adódik. 
 

Példának vett feltételek 
(Németországi adatok alapján) 

A-példa 
Számítás éves értékekkel 

B-példa 
Számítás napi értékekkel 

Méret Családi ház 4 személlyel Családi ház 4 személlyel 

Helyszín Köln Köln 

Iránybeállítás dél, 40° hajlásszög2) dél, 40° hajlásszög2) 

Fedezeti fok, kívánt érték 60% (0,6) 100% (1,0) 

Rendszerkihasználtsági fok, be-
csült érték 

30% (0,30) 30% (0,30) 

Besugárzás, diagram1) szerint:  
a választott érték: 

950-1000 kWh/(m2év)4) 
975 kWh/(m2év) 

975 kWh/(m2év) / 365 ∗ 2 = 
5,2 kWh/(m2nap) 

Napi fogyasztás (Qfogyasztás)
3) 4 ∗ 1,6 kWh/nap = 6,4 kWh/nap 4 ∗ 1,6 kWh/nap = 6,4 kWh/nap 

Éves fogyasztás (Qfogyasztás) 6,4 ∗ 365 = 2336 kWh/év elmarad 

Kollektorfelület (síkkollektor) Akoll = (0,6 ∗ 2336) / (0,30 ∗ 975) 
Akoll = 4,79 m2 

Akoll = (1,0 ∗ 6,4) / (0,30 ∗ 5,2) 
Akoll = 4,10 m2 

1)  diagram: „Napbesugárzási értékek Németországban – átlagos éves összegek kWh/m2-ben” (5.1.3  fejezet) 
2)  nincs szükség korrekciós tényezőre 
3)  táblázat: „Átlagos napi HMV-szükséglet és energia-szükséglet HMV-készítéshez” (5.1.2 fejezet) 
4) Budapesti viszonylatban ez kb. 1200-1230 kWh/m2 értékre vehető fel (5.1.3 fejezet Magyarországi napbesugárzási térkép) 
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Példa: 
A „Napbesugárzási értékek Németországban – átlagos éves összegek kWh/m2-ben” c. ábra 
szerint (5.1.3 fejezetben): 
Éves átlagos besugárzás Kölnben: 950-1000 kWh/m2 
Qbesugárzás = 950 kWh/m2 / 365 ∗ 2 
   = 2,6 kWh/m2 ∗ 2 
   = 5,2 kWh/m2 
 
Fontos tudnivaló: 
 
Mindkét esetben a rendelkezésre álló 2,02 m2-es modulméret (a Vaillant auroTHERM classic 
nettó felülete) esetén 3 modul kiválasztása kínálkozna. 
 
 

5.1.5 Tárolók méretezése 
 
A szolárrendszerek jóval nagyobb HMV-tárolót igényelnek, mint a hagyományos rendszerek, 
hogy a nagyobb napsugárzású napokon nyert szolárenergiát el tudják tárolni és áthidalhassák 
a borultabb napokat. A tároló űrtartalmát azonban nem szabad túl nagyra méretezni. 
 
Fontos tudnivaló: 
 
A túl nagyra méretezett tároló esetén csökken a szolárenergia fedezeti hozzájárulása. Ekkor 
bizonyos körülmények között nyáron is utána kell fűteni a fűtőkazánnal! 
 
Általában a szolár HMV-tárolók űrtartalmánál a napi fogyasztás 1,5-2-szereséből kell kiindulni. 
De kollektorfelület-m2-enként legalább 50 liter szolár HMV-tárolóűrtartalomnak meg kell lennie. 
 
A tároló-utánfűtés befolyása a méretezésre 
 
Fontos tudnivaló: 
 
Ha a szolár HMV-tároló felső részét állandóan a készenléti hőmérsékleten (60 °C) tartják, akkor ez 
azt jelenti, hogy a teljes tároló-űrtartalom harmada-fele nem áll a szolár-berendezés rendelkezésére!  
 
Energetikai szempontból ezért a szolár-berendezést lehetőség szerint mindig kombinálni kell 
egy időben szabályozott utánfűtéssel! A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az utánfűtés csak 
mindig röviddel a HMV-használat előtt, pl. csak késő délután aktiválható. Ezzel a nagy szolár-
hőhozam és a HMV-komfort szempontjából egyaránt fontos három előfeltétel teljesül: 

• Napközben a legmesszebbmenőkig melegíthető napenergiával a tároló. 
• Az esti HMV-fogyasztások kényelemveszteség nélkül történhetnek. 
• A következő délelőttig az összes hagyományos energia „elzuhanyozható”. 

 
Belső hőcserélők 
 
A szolár HMV-tárolóban lévő hőcserélő-felületet úgy kell méretezni, hogy nettó 
kollektorfelület-m2-enként legalább 0,3 m2 – 0,4 m2 bordáscsöves hőcserélő felület vagy 0,2 m2 
sima csöves hőcserélő felület álljon rendelkezésre. 
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5.1.6 Csőkeresztmetszet és szivattyú méretezése 
 
 
Csővezetékek 
 
A kollektorok optimális hőleadásának eléréséhez azokon kollektorfelület-m2-enként bizonyos 
minimális térfogatáramnak át kell áramolnia. 
 
Az egy- és kétlakásos családi házi berendezésekben kb. 40 l/m2h mértékű High-Flow üzem-
módból kell kiindulni. 
 
Ez csak a kollektorkörben folyó térfogatáram ezért a kollektorfelülettől függ. 
A Vaillant VIH S 300/400/500 sorozatú kettős szolár HMV-tárolók 1,5..2,1 m2 felületű 
beépített sima csöves hőcserélővel rendelkeznek 
Így 

• egy VIH S 300 típusú tárolóra 3-4 db Vaillant síkkollektor, 
• egy VIH S 400 típusú tárolóra 4-5 db Vaillant síkkollektor, 

korlátozások nélkül csatlakoztatható! 
 
A táblázatokban a kollektorkörben szükséges térfogatáramok, a csővezeték javasolt minimális 
keresztmetszetei, és a várhatóan szükséges szivattyúfokozat van feltüntetve síkkollektorok 
esetén. Az adatok megadásakor Vaillant gyártmányú szolárfolyadékot vettünk figyelembe. 
 
 
 

Síkkollektorok Átfolyás 

A kollektorkörben használt rézcső 
minimális keresztmetszete és a 

szükséges szivattyúfokozat az aláb-
bi teljes csőhosszaknál 

Da-
rab- 
szám 

Nettó 
felület 
m2-ben 

VFK  
sorban 

VFK  
sorban 

liter/perc liter/óra 20 m 50 m 

1 2,02 1 1 1,33 80 15 – 1. fokozat 15 – 1. fokozat 

2 4,04 2 2 2,66 160 15 – 1. fokozat 15 – 1. fokozat 

3 6,06 3 3 4,00 240 15 – 2. fokozat 15 – 1. fokozat 

4 8,08 4 -- 5,33 320 15 – 2. fokozat 18 – 2. fokozat 

4 8,08 2 x 2 2 x 2 5,33 320 15 – 1. fokozat 15 – 1. fokozat 

6 12,12 2 x 3 2 x 3 8,00 480 18 – 2. fokozat 18 – 2. fokozat 

8 16,16 2 x 4 -- 10,66 640 22 – 2. fokozat 28 – 3. fokozat 

9 18,18 3 x 3 3 x 3 12,00 720 22 – 2. fokozat 28 – 3. fokozat 
 

a csőkeresztmetszet és a szivattyúfokozat méretezése a kollektorok összekapcsolásának 
függvényében síkkollektorok esetén 
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Példa: 
3 darab Vaillant síkkollektor sorba van kapcsolva. 40 l/m2h értékkel számolva 6 m2 nettó felü-
let esetén 6 x 40 = 240 l/h, ill. 4 l/perc térfogatáram adódik. 
 
A kollektorkörben az átfolyást mindig a berendezés átfolyásimennyiség-mérőjén kell ellen-
őrizni, és szükség esetén a szivattyúfokozat kiválasztásával úgy kell beállítani, hogy a térfo-
gatáram elérje, vagy meghaladja a szükséges értéket. 
 
Fontos tudnivaló: 
 
Ha a rendszer megtörtént méretezése és beszabályozása után a legmagasabb szivattyúfoko-
zatban sem lehet elérni a kiszámított térfogatáramot, akkor a gyakorlatban ez mégis elfogad-
ható anélkül, hogy hidraulikus változtatásokat kellene eszközölni. 
Ez az elérni kívánt High-Flow üzemmóddal szemben csak kis mértékben hat a 
rendszerkihasználtsági fokokra a 2%-kal csökkentett hőhozamú tartományban. Ebben a szá-
zaléktartományban az eltérések nem mérhetők. 
Azok a berendezések tehát kivételt képeznek, amelyeknél meghatározott 
rendszerkihasználtsági fok és ezzel berendezés-energiahozam van előírva! 
 
Biztonság 
 
A szolárrendszerek különleges követelményeket támasztanak az üzembiztonsággal szemben. 
A szükséges intézkedések a DIN 4757 sz. szabvány 1. részében vannak meghatározva. 
A szokásos biztonsági szelepek mellett itt a berendezés önbiztonságát is megkövetelik. Az 
önbiztonság azt jelenti, hogy a berendezés nyugalmi állapot után is, külön kezelői beavatkozás 
nélkül, önműködően ismét működésbe léphet. 
Ha például erős napsugárzás esetén a csekély fogyasztás miatt a tárolóban a hőmérséklet 
elérte a max. értéket, akkor a szabályozónak le kell kapcsolnia a szolárkört. Ilyenkor bizonyos 
körülmények között a kollektorban a hőmérséklet egészen a nyugalmi állapotbeli hőmérsékle-
tig emelkedik, amikor is a kollektorban gőz keletkezhet. 
Ilyen helyzetben nem szabad szolárfolyadéknak kilépnie a biztonsági szelepből vagy a légtele-
nítőből, mivel ez a folyadék a rendszer lehűlése után hiányozna és a hiányt kézzel kellene 
utántölteni. A megkövetelt önbiztonság azáltal érhető el, hogy a tágulási tartály nem csak a 
szolárfolyadék melegedés okozta tágulását, hanem a kollektorban a gőzképződés által kiszorí-
tott mennyiséget is képes legyen felvenni. 
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5.1.7 Tágulási tartály méretezése 
 
A tágulási tartály feladata melegedéskor a szolárfolyadék tágulásának felvétele, valamint az, 
hogy a berendezés nyugalmi állapotában és a kollektorban létrejövő gőzképződés esetén se 
fújjon le a biztonsági szelep. A vákuumcsöves kollektorokhoz a nagyobb kollektor-űrtartalom 
miatt nagyobb tágulási tartályok szükségesek (lásd a táblázatot). A tágulási tartály méretezé-
sénél a következő vezeték-tartalmakat kell figyelembe venni (lásd az ábrát): 
 

• A teljes szolárrendszer VA tartalma. A tágulási tartálynak a 
kollektorok teljes tartalmának melegedése folytán bekövetkező 
térfogattágulást fel kell vennie. A VA az alábbi táblázat segítsé-
gével állapítható meg. 

• A kollektorok VK tartalma. A kollektorok és a kollektor-összekötő 
vezeték teljes tartalma nyugalmi állapotban párologhat, és azt a 
tágulási tartálynak fel kell vennie. 

• Az együtt párolgó csővezeték VR tartalma. A kollektor-
elrendezéstől és a vezetékfektetéstől függően legalább a 
kollektorszint feletti csővezeték, maximum a teljes csőveze-
ték tartalma. 

 

 VA teljes tartalom, 
 VK kollektor-tartalom és 
 VR csővezeték-tartalom a tágulási tartály számításához 
 

Fontos tudnivaló:   
 

Az auroSTEP rendszernél nincs szükség tágulási tartályra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A szolár hidraulikai körben 

lévő berendezések űrtar-

talmának függvényében 

választandó tágulási tar-

tály és szükséges szolárfo-

lyadék  kiszámításához 

rendelkezésre áll egy 

szoftwer segédlet is! 

 
 
 
 
 

a kollektorkör literben megadott VA űrtartalmának kiszámítása (a szolárfolyadék szükséges mennyisége) 

Darabszám Űrtartalom  Darab-  Össz.  

1.  Kollektorok:      

auroTHERM VFK 900 és VFK 990/1 1,27 liter/db x  =  

2.  Csővezetékek:      

Hajlékony kollektor-csatlakozócső DN12, 1 m 0,145 liter/db x  =  

Szolár „2 az 1-ben” hajl. cső DN16, 2x0,265 l/m 0,53 liter/m x  =  

Szolár „2 az 1-ben” hajl. cső DN20, 2x0,36 l/m 0,72 liter/m x  =  

Rézcső 15 x 1 0,13 liter/m x  =  

Rézcső 18 x 1 0,20 liter/m x  =  

Rézcső 22 x 1 0,30 liter/m x  =  

Rézcső 28 x 1,5 0,50 liter/m x  =  

Rézcső 35 x 1,5 0,80 liter/m x  =  

3.  Beépített elemek:      

VIH S 300  10,7 liter/db x  =  

VIH S 400 9,9 liter/db x  =  

VIH S 500 14,2liter/db x  =  

auroSTOR VPS SC 700 17,5 liter/db x  =  

VPS S 500 fűtési puffer 16,9 liter/db x  =  

VPS S 750 fűtési puffer 38,9 liter/db x  =  

VPS S 1000 fűtési puffer 47,2 liter/db x  =  

Tágulási tartály vízkészlete  x  =  

További beépített elemek (pl. előtéttartály)    =  

A kollektorkör teljes űrtartalma:    =  
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A tágulási tartályok szokásos méretezéséhez a szükséges tartályméretek az itt lévő tábláza-
tokban találhatók (a számítás alapja: 100 %-osan „elpárolgó csővezeték”). 
 

Az „elpárolgó” csővezeték hossza VFK 990/1 és VFK 900 síkkollektorok  
darabszáma 30 m 40 m 50 m 

1-től 2-ig 18/18 18/18 25/25 

3-tól 4-ig 18/25 25/35 25/35 

5-től 6-ig 25/25 35/35 35/35 

7-től 8-ig 35/35 50/50 50/50 

9-től 10-ig 35/50 50/50 50/50 
 

az ajánlott tágulási tartály literben megadott nagysága síkkollektoroknál 
 

A tágulási tartály névleges űrtartalma (VN) a következő képlettel számítható ki: 
 

  

   (pe + 1) 
VN = (Ve + VK + VR)   ------------- 
   (pe - pa) 
 

 

A Ve tágulási térfogat a rendszer teljes VA űrtartalmának kb. 8,5%-a. 
A pa kezdeti nyomásnak, vagyis a rendszer töltési nyomásának 0,5 bar-ral nagyobbnak kell 
lennie a statikus nyomásnál: 
 

 

      pa  =  h ∗ 0,1 + 0,5 bar 
 

 

A rendszer pe végnyomásának 0,5 bar-ral kisebbnek kell lennie a biztonsági szelep megszóla-
lási nyomásánál: 
 

 

         pe  =  pbizt - 0,5 bar 
 

 

Példa: 
Szolárberendezés 8 db VFK 990/1 kollektorral és VPS SC 700 kombi-tárolóval. 
1. lépés: VA kollektorkör-tartalom: 

8 x VFK 990/1: 8 x 1,27 l   = 10,16 l, 
kollektor-csatlak.: 2 x 0,145   = 0,29 l, 
hajl. cső DN20, 15m: 15x0,72   = 10,8 l, 
auroSTOR hőcserélő:         17,5 l, 
tágulási tartály vízkészlete:        3,0 l, 

  5 literes előtét tartállyal (ajánlott):      5,0 l 
ezzel       VA = 46,75 liter, ennyi szolárfolyadékra van szükség.  

2. lépés: VK = 10,16 l + 0,29 l = 10,45 l 
3. lépés: VE = VA x 0,085 = 3,97 l 
4. lépés: VR = 10,8 l  
5. lépés:  pe =  pbizt - 0,5 = 5,5 bar, 

pa =  h x 0,1 + 0,5 = 1,5 bar  10 méter geodetikus magassággal számolva 
6. lépés: VN = (10,45 + 3,97 + 10,8) x (5,5 +1)/(5,5 - 1,5) = 41 liter 

 
VN = 50 literes tágulási tartályt kell választani. 
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5.1.8 Előtéttartály méretezése és a szivattyúfokozat meghatározása 
 
A DIN 4807/2 szabvány szerint tartósan 70 °C feletti hőmérséklet esetén a membrános tágu-
lási tartályok használata nem megengedett. Ezért szigorúan elő van írva a tágulási tartálynak 
a szolár-visszatérőbe történő beépítése. 
Ezen kívül szükség lehet egy előtéttartály vagy egy hőmérséklethurok, ill. csőbővítő felszere-
lésére. A jobb hőleadás miatt az előtéttartályokat elvileg nem szabad hőszigetelni. 
Mindig szükség van előtéttartályra, ha a kollektor több gőzt termel, mint amennyi a 
szolárállomásig tartó csővezetékekben kondenzálódni képes. A Vaillant minden rendszerhez 
javasolja előtéttartály beépítését. 
 
Ökölszabály: 
 
Minden szolárrendszerhez célszerű előtéttartályt használni a tágulási tartály membránjának 
védelmére, főleg nagyon rövid vezetékhosszakkal vagy nagyon vékony vezetékekkel vagy na-
gyon nagy kollektorfelületekkel rendelkező berendezéseknél. 
 
Minél kisebb a berendezés üzemi nyomása, annál nagyobb a tágulási tartályban a vízkészlet, 
és minél nagyobb a csővezeték űrtartalma – főleg a kollektor és a tágulási tartály közötti visz-
szatérő-vezetékben – annál kisebbre méretezhető az előtéttartály. 
 

Példa: 
Tetőtéri fűtőközpont számítás szerint 20 l-es tágulási tartállyal. A visszatérő-vezeték tartalma 
2 l, az előremenőé 4 l. Mivel a vezetékhossz teljes tartalma a tágulási tartály névleges űrtar-
talmának 50%-a (10 l), az előtéttartálynak 10 l - 6 l = 4 l űrtartalmúnak kellene lennie.  

 
Az Nr. 302 405 cikkszámú Vaillant előtéttartály használható. 

 
Fontos tudnivaló: 
 
A szolárköri előremenőág karbantartás keretében előforduló elzárásának közvetlen hatása 
lehet a tágulási tartály termikus terhelhetőségére, ami a berendezés egyidejű nyugalmi állapo-
ta és erős besugárzás esetén a membrán sérüléséhez vezethet. Ennek oka a kollektor és a 
tágulási tartály közötti folyadékmennyiség csökkenése, amely ilyenkor csak az el nem zárt 
visszatérő-vezetékszakaszból áll. 
 
A szivattyúfokozat kiválasztása 
 
A kollektorkörben a szükséges térfogatáramnak kollektorfelület-m2-enként 40 liter/h-nak kell 
lennie, amit 3 különböző szivattyúfokozattal kell tudni beállítani. 
A beállítás legjobban kissé előmelegített, kb. 40 °C-os állapotban végezhető el. A szivattyút 
kézzel kell bekapcsolni. A térfogatáram értéke a legalacsonyabb szivattyúfokozattól kezdve az 
átfolyásmérőn olvasható le, és a szivattyúfokozat – ha szükséges – addig növelhető, amíg a 
térfogatáram el nem éri vagy túl nem lépi a kiszámított értéket. 
 
Fontos tudnivaló: 
 
A térfogatáramnak az átfolyásmérőn történő csökkentése az elérni kívánt High-Flow üzemmód 
esetén energetikai okok miatt nem ajánlott. A csökkentés ettől függetlenül a méréstechnikai 
finomhangolás, felügyelet és kiértékelés keretében ésszerű marad. Áramtakarékossági okok 
miatt ráadásul a térfogatáram lefojtása előtt a szivattyúfokozatot is mindig csökkenteni kellene! 
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5.1.9 Szolár visszafolyótartály auroSTEP rendszerhez 
 
A gravitációs visszatáplálással működő auroSTEP szolárrendszer esetén, a hatásos szivattyú 
emelőmagasság miatt a tároló alja és a kollektor tápvezeték legmagasabb pontja között     
maximum 8,5 méter távolság lehet. 
Amennyiben nagyobb szerelési magasságok miatt a fenti határérték nem tartható, a rend-
szerbe szolár visszafolyótartály beépítése szükséges. (Nr. 302 362) 
 

Készülékméretek és műszaki adatok 
 

 
 

 

 

 

 

A szolár visszafolyótartályt a kollektortól a tárolóegység-
hez vezető szolár előremenő-vezetékbe kell beépíteni. 
A kollektormező és a tároló közötti összekötővezetékek 
lejtése sehol sem lehet 4%-nál kevesebb (4 cm/m), hogy a 
szolárfolyadék megfelelő átfolyása biztosított legyen. 
 10 méternél hosszabb vezetékpár nem fektethető vízszin-
tesen. Értelmezés szerint ebben az esetben a 45°-nál ki-
sebb szögben történő fektetést tekintjük vízszintesnek.  
 

Szerelési korlátozások 
 
• A „2 az 1-ben” szolár-rézcső alkalmazása esetén a 20 m, 

illetve 10 x 0.8 mm egyedi vezetékek alkalmazása esetén 
a 2x20 m maximális vezetékhosszt nem szabad túllépni.  

• A visszafolyótartály felső széle és a kollektormező leg-
mélyebb pontja közötti h1 függőleges távolságnak leg-
alább 0,5 m-nek kell lennie. 

• A visszafolyótartály alsó széle és a kollektor-tápvezeték 
legmagasabb pontja közötti h2 függőleges távolság nem 
lehet több 6 m-nél. 

• A szolárberendezés nyugalmi állapotában a vissza-
folyótartályban lévő folyadékszint és a kollektor-
tápvezeték legmagasabb pontja közötti L1 teljes veze-
tékhossz legalább 2 m legyen. 

• A szolár tárolóegység és a visszafolyótartály közötti L2 
vezetékhossz legfeljebb a tárolóegység felső széle és a 
visszafolyótartály alsó széle közötti h3 függőleges tá-
volság háromszorosa lehet. 

• A szolárrendszerhez hasonlóan ebben a tartályban is keletkeznek zajok, ezért lakó,- és háló-
szobákban történő elhelyezést kerülni kell. 

• A szolárfolyadék feltöltéséhez az installálás idejére töltőszivattyúra van szükség. 
• Ha túl sok szolárfolyadékot töltenek rá, akkor a rendszerben működési zavarok léphetnek 

fel. A kifogástalan működéshez legalább 1,8 liter levegőnek kell lennie a vissza-
folyótartályban.

 Mértékegység Érték 

Súly (üresen) kg 8 

Űrtartalom liter 10 

Maximális üzemi nyomás bar 3 

Megengedett üzemi hőmérséklet tartomány °C -10..130 
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5.1.10 A kollektormező felépítése és elrendezése síkkollektoroknál 
 
 
A szükséges kollektorfelület nagyságától függően a kollektorok tetszőlegesen kapcsolhatók 
sorba vagy párhuzamosan, ahogyan ez az alábbi ábrán látható. Ezáltal a kollektormező kialakí-
tásánál nagy változatosság érhető el, ugyanakkor a csőszerelési költség alacsony marad. A 
soros és a párhuzamos kapcsolás kombinálásával max. 9 kollektor kapcsolható össze és sze-
relhető fel nagyobb csőszerelési munka nélkül. Ezzel egy 4-6 lakásos társasház HMV-
szükséglete fedezhető. 
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A kollektormezőn keresztül szükséges átfolyás mértékét a kollektor-felület határozza meg, és 
azt általában kollektorfelület-m2-enként 40 liter/h értékre állítják be. Ennél a térfogatáramnál 
a besugárzástól függően kb. 10 K hőmérséklet-különbség áll be az előremenő és a visszatérő 
hőmérséklet között. Ez független attól, hogy hány kollektort alkalmaznak, és attól is független, 
hogy azokat sorban vagy párhuzamosan kapcsolják össze. Az illesztett térfogatáram révén a 
hőmérséklet alakulása minden kollektormezőben azonos. 
 

Fontos tudnivaló: 
 

A sorba kapcsolás garantálja, hogy a kollektorokon egyenlő mértékű legyen az átáramlás, azon-
ban High-Flow üzemmódban csak max. 4 kollektor kapcsolható össze, mert különben nagyon 
megnő a hőveszteség. Ha több kollektorra van szükség, akkor párhuzamos kapcsolásokat vagy 
soros és párhuzamos kapcsolások kombinációját vagy Low-Flow üzemmódot alkalmaznak. 
Azonban csak azonos darabszámú kollektorokból álló sorok kapcsolhatók össze párhuzamo-
san. Ezen kívül arra is ügyelni kell, hogy a párhuzamosan fektetett előremenő- és visszatérő-
vezetékek azonos hosszúságúak legyenek és lehetőleg a csőívek száma is azonos legyen, az 
egyforma átáramlás biztosítása érdekében. 
 
 

5.2 Fűtésrásegítésre szolgáló szolár-berendezések méretezése 
 
 
Egyre nagyobb szerepet játszanak a fűtésrásegítésre szolgáló szolár-berendezések, mivel az 
épületek fűtésére használt hagyományos tüzelőanyagok helyettesítése esetén különösen nagy 
lehetőségek rejlenek a tüzelőanyag-költségek megtakarítása és a CO2-kibocsátás tekintetében. 
A csak HMV-készítésre szolgáló szolár-berendezésekhez képest kis többletráfordítást igényel-
nek. Továbbá az égő ritkább indulása révén javulnak a hagyományos berendezés éves kihasz-
nálási fokai és kibocsátási értékei, nő az égő élettartama. 
A fűtésrásegítésre szolgáló szolárberendezések a használati melegvíz készítése mellett a fű-
tővíz egy részét is melegítik. A szolár-berendezés főleg tavasszal és ősszel járulhat hozzá je-
lentős mértékben a helyiségfűtéshez. Az egy- és kétlakásos családi házaknál általában a HMV-
készítést és a fűtést kb. 20%-ban fedezni képes berendezéseket létesítenek. 
 
Rendszertechnika 
 
A fűtéskiegészítéshez Vaillant síkkollektorok is használhatók, a megfelelő felület beépítésével.  
A hőtárolás kombi,- illetve puffertárolókba történik. Mivel a kombi-tárolók helytakarékosak és 
hidraulikus összekapcsolásuk egyszerű, a Vaillant cég kínálatában is szerepel az auroSTOR 
VPS SC 700 kombitároló. Nagyobb rendszerek esetén, ahol a kombitároló már nem elegendő, 
500..1000 literes fűtési puffertárolók is megtalálhatók a kínálatban. A fűtési rendszer beikta-
tása kombi-tárolók esetén a fűtőkör visszatérő-hőmérsékletének emelésével történik. 
A gyors és egyszerű szereléshez a Vaillant cég olyan hidraulikus egységet kínál, melynél 2 db sza-
bályozott háromjáratú szelep közös hőszigetelt házban helyezkedik el. Az egyik szelep a fűtőkör 
visszatérő-vízhőmérsékletének emelését végzi, a másik pedig tárolótöltésre kapcsolja át a kazánt.  
Nem elegendő napsugárzás esetén a kombi-tároló felső tartományában belül lévő HMV-tároló 
utánfűtésére kerül sor a HMV-tárolóba beépített hőcserélő segítségével. 
 
Az összes szabályozókör jó összehangolásáról a eBUS-rendszerű auroMATIC 620 típusú 
szolárszabályozó gondoskodik, amely minden szükséges szivattyút és szelepet központilag vezérel. 
A megfelelő kapcsolási terveket a 7. fejezet tartalmazza. 
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Alapvető megfontolások a méretezéshez 
 
A nyári feleslegek korlátok között tartása érdekében a kollektorfelületnek nem kell túl nagy-
nak lennie. Másrészt természetesen mindenki a lehető legnagyobb szolár fedezeti fokra törek-
szik. Minél jobb az épület hőszigetelése, annál jobban sikerül ez. 
A fűtésrásegítésre szolgáló szolár-berendezések optimálisan kombinálhatók, ha pl. kültéri úszó-
medence is csatlakoztatható a rendszerre és azzal ésszerűen hasznosíthatók a nyári hőfeleslegek. 
 
A méretezést befolyásoló tényezők 
 

• HMV-szükséglet 
• kívánt szolárfedezet a fűtéshez és a HMV-készítéshez 
• kollektor típusa 
• felállítási helyszín / időjárás 
• iránybeállítás és hajlásszög 
• az épület fűtési hőszükséglete 
• a fűtőkörök méretezési hőmérsékletei 

 
Az épület hőszükséglete 
 
A magán háztartásokban felhasznált energia kereken 80%-át fűtésre és HMV-készítésre fordítják. 
Minél kisebb az épület hőszükséglete, annál inkább integrálható és kihasználható a 
szolárberendezés. 
A korszerű családi házak hőszigetelési színvonala az utóbbi években folyamatosan javult. A 
2006. szeptember óta érvényes TNM rendelet Magyarországon is gondoskodik a hőigény és 
az installált házi épületgépészet együttes értékeléséről.  
Vagy a hőszigetelést kell javítani, vagy tökéletesebb berendezés-technikát kell alkalmazni. A 
szolárberendezések által a tüzelőanyag, vagyis a primer energia megtakarítása révén pénzbeli 
megtakarítás érhető el. Az épületek HMV-készítésének az éves fűtőenergia-szükséglet korlá-
tozásába történő bevonása további ösztönzést ad a szolár-berendezés installálásának. Passzív 
házak esetén a teljes hőszükséglet HMV-készítésre eső hányada 50% fölé emelkedik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

különböző épületek hőszigetelési standardja 
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A fűtőköri hőmérsékletek befolyása 
 
Minél alacsonyabb a szolár-berendezés rendelkezésére álló hőmérsékletszint, az annál haté-
konyabban dolgozik az. Az optimális munkatartomány a fűtőköri visszatérő bekötéséhez 20 °C 
és 40 °C között van. Ezért a szolár-berendezéseket különösen érdemes fal- vagy padlófűtéssel 
kombinálni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szolár-berendezések optimális alkalmazási tartománya különböző fűtőköri hőmérsékletek esetén 
 
Fontos tudnivaló: 
 
A fűtőköröket szokás szerint az előremenő és a visszatérő hőmérséklet közötti 10-20 K hő-
mérséklet-tartománnyal méretezik. Az egyes fűtőtestek/fűtőkörök pontos összehangolása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyakorlatban is meg lehessen valósítani alacsony visszatérő 
hőmérsékleteket. 
 
Ahogyan ez a fenti diagramon látható, a fűtőkör 70/55 °C visszatérő-hőmérsékletekkel törté-
nő méretezésénél csak akkor érhető el 40 °C alatti hőmérséklet, ha a külső hőmérséklet 0 °C 
fölé emelkedik. Ez az évi fűtési órák kb. 20%-ánál nincs így. Viszont 50/30 °C-kal történő fű-
tőkör-méretezés esetén a teljes fűtési időszak alatt optimális feltételek teremthetők – függet-
lenül a napbesugárzás nagyságától és attól, hogy egy borús téli napon várható-e egyáltalán 
energiahozam. 
 
Vákuumcsöves kollektorok alkalmazása bizonyos mértékig kompenzálhatja a magasabb fűtőköri 
hőmérsékletek befolyását, mivel magasabb hőmérsékletszinten nagyobb hatásfokok érhetők el. 
 
Az aránylag jó hőszigetelésű épületeknél lerövidül a fűtési időszak, sok tavaszi vagy őszi na-
pon még nincs szükség a fűtési rendszerre (lásd a következő grafikát). Kicsire méretezett 
kollektorfelületű szolár-berendezés ezért ezekben az átmeneti időszakokban a fűtési 
hőszükségletnek csak korlátozott fedezeti hányadát érheti el. Általában a fűtési energiaszük-
séglet 5-15%-a fedezhető napenergiával, és a HMV-készítést is magában foglaló 15-30%-os 
teljes fedezeti fok érhető el. 
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fűtéskiegészítésre szolgáló, vákuumcsöves napkollektoros szolár-berendezés HMV-szükséglete, 
fűtési energiaszükséglete, napbesugárzása és szolár-energiahozama 

 
 
 
A kollektorfelület kedvező iránybeállítása 
 
A fűtési időszakban az alacsonyan álló Nap miatt a szolár-fűtésrásegítéshez a lehető legna-
gyobb, 45°-os felállítási szöget és minél inkább a déli irányt célszerű beállítani. Összességében 
az optimális hajlásszög és iránybeállítás tartománya kisebb, mint a csak HMV-készítésre szol-
gáló szolár-berendezéseknél. 
A csak 20°-os tetőhajlásszög a fedezeti fok kb. 10%-os csökkenését okozhatja, ami kissé meg-
növelt kollektorfelülettel ugyanúgy kiegyenlíthető, mint a déli iránytól való eltérés. A délnyu-
gat felé lejtő tető kedvezőbb, mint a délkelet felé lejtő felület. 
A kollektorfelület és a tároló durva méretezéséhez a következőkben néhány ökölszabályt is-
mertetünk. A berendezés méretezését ajánlatos számítógépes programmal végezni.  
 
Ökölszabályok 
 
A szolár-fűtéskiegészítés előfeltételei: 

• a lehető legkisebb épület-hőszükséglet, 
• a lehető legalacsonyabb előremenő- és visszatérő-hőmérséklet, 
• jól beszabályozott fűtőkörök, 
• a kollektorfelület kedvező irányítása 

 
A szolárberendezést célszerű úgy méretezni, hogy egy EnEV rendelet szerinti hőszigetelésű 
családi házban a HMV-készítés és a fűtés 20%-os szolárfedezetét elérjék. Ehhez első közelí-
tésben az alábbi feltételekből lehet kiindulni: 

• 0,8 – 1,1 m2 (nettó felületű) síkkollektor essen a lakófelület minden 10 m2-ére. 
• 0,5 – 0,8 m2 (nettó felületű) vákuumcsöves kollektor essen a lakófelület minden fűtött 10 

m2-ére. 
• Tároló-űrtartalom: kb. 50 – 70 liter kollektorfelület-m2-enként. 
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5.3 Úszómedence melegítésére szolgáló szolár-berendezések méretezése 
 
Az úszómedence-melegítés jó előfeltételeket biztosít a szolártechnika hatékony alkalmazásá-
hoz, nagy hatásfokok és kihasználtsági fokok mellett. A szabadtéri medencékhez 20 °C – 25 °C 
közötti hőmérséklet, a fedett medencékhez pedig 24 °C – 30 °C közötti hőmérséklet szükséges. 
A szabadtéri medencéket általában május elejétől/közepétől szeptember közepéig üzemeltetik 
és főleg napos időben használják. Erre az időszakra esik az éves napbesugárzás kereken 70%-a. 
 
Berendezés-koncepció 
 
A kizárólag úszómedence-melegítéshez olcsó és egyszerű felépítésű, EPDM-ből vagy más 
anyagokból készült abszorber-szőnyegeket alkalmaznak, amelyeken közvetlenül keresztül-
áramlik az úszómedence vize. Ezeket a berendezéseket kizárólag nyáron használt szabadtéri 
medencéknél alkalmazzák. 
A családi házakban fűtésrásegítésre szolgáló szolárberendezések ideálisan kombinálhatók a 
szolár úszómedence-melegítéssel. Ezeket a berendezéseket az átmeneti évszakokban történő 
fűtéskiegészítésre méretezték, ezért viszonylag nagy kollektorfelületekkel rendelkeznek. A 
nyári hónapokban helyiségfűtésre csak nagyon kis mértékben van szükség. Kézenfekvő a nyári 
hőfeleslegek úszómedence-melegítésre történő hasznosítása, és így a kombinált 
szolárberendezésnél nagyobb kihasználtsági fok elérése. 
Ennél az alkalmazásnál sík- és csöves kollektorok egyaránt használhatók. A használati melegvíz 
melegítése és a fűtéskiegészítés egy puffertárolóval vagy egy kombi-tárolóval kombinált, kettős 
szolártárolóval történik. Az úszómedence vizét egy külső csőköteges hőcserélő segítségével 
közvetlenül a szolárkörből melegítik. Opcionálisan egy második hőcserélővel hagyományos mó-
don is utánfűthető a medence vize. A megfelelő kapcsolási tervek a 7. fejezetben találhatók. 
 
Berendezés tervezése 
 
Az úszómedence-melegítésre szolgáló szolár-berendezés méretezése a kollektorfelületre eső 
besugárzástól és az úszómedence hőszükségletétől függ. 
 
Szabadtéri úszómedencék hőveszteségei 
 
Egy nyitott úszómedence hőveszteségeinek fajtája és nagysága az alábbi ábrán látható. Jól fel-
ismerhető a vízfelületen keresztül történő párolgás miatti veszteségek magas hányada. Ezért az 
éppen nem használt magánmedencéket – akár nyitott akár fedett – célszerű mindig lefedni. 
A környezetbe távozó veszteségek mellett a frissvíz-bevezetés következtében is hűl az úszó-
medence. A hőveszteségek tehát a használati szokásoktól is függenek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jellemző hőveszteségek szabadtéri úszómedencénél 
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Befolyásoló tényezők a mérete-
zésnél 

• csak úszómedence-melegítés 
• kombinált szolárberendezés úszómedence-melegítéshez 
• HMV-készítés és fűtésrásegítés  

(minden szükségleti mennyiséget meg kell határozni) 

Az úszómedence felállítási helye időjárási adatok, szél elleni védelem 

Az úszómedence fajtája nyitott medence vagy fedett medence 

Medence-paraméterek térfogat, felület, mélység, medence színe, a lefedés fajtája 

Használati szokások látogatók általi igénybevétel, lefedés nélküli idők, frissvíz-bevezetés,  
üzemeltetési idők, kívánt hőmérséklet és megengedett max. hőmérséklet 

A szolárberendezés adatai berendezés-koncepció, kollektor építési módja, iránybeállítás és hajlás-
szög, szükséges hőátviteli teljesítmény stb. 

Utánfűtés ha kívánják az úszómedence-melegítéshez 
 

a berendezés tervezésénél felmerülő befolyásoló tényezők 
 
Durva méretezéshez használható ökölszabályok 
 
Kiegészítő hagyományos medencefűtés nélküli (valamilyen primer energia, pl. gázkazán) szabad-
téri medencékhez a szükséges abszorber-felület megfelelő ökölszabályok segítségével kellő pon-
tossággal meghatározható. A szükséges kollektorfelület mindenekelőtt az úszómedence nagysá-
gától és a kívánt vízhőmérsékletektől függ. 
 
Medence lefedéssel:  abszorber-felület = a medence felületének 0,5 – 0,7-szerese 
Lefedés nélkül:   abszorber-felület = a medence felületének 0,7 – 1,0-szerese 
 
Ferde tetőkön a kollektor iránya 45°-nál jobban ne térjen el a déli iránytól, de megfelelően 
megnövelt kollektorfelület esetén a keletre vagy nyugatra néző tetők is használhatók. 15°-nál 
kisebb hajlásszögű lapos tetők esetén a nyári hónapokban szokásos magas napállás miatt az 
iránybeállításnak nincs különösebb jelentősége. 
A fűtéskiegészítésre szolgáló kombinált berendezésekhez a szolárberendezést elsősorban az 
épületfűtési hőszükséglet követelményeihez kell illeszteni. 
 
Az úszómedence vízének történő hatékony hőátadása nagy vízmennyiséget követel meg 
aránylag kis hőmérséklet-emelkedés mellett. Óránként és abszorberfelület-m2-enként 70-100 
liter átfolyó víz esetén 800 W/m2 besugárzás mellett az előremenő- és a visszatérő-
hőmérséklet között kb. 6-8 K hőmérséklet-különbség áll be. 
 
Fedett úszómedencék: 
 

A fedett és a nyitott medencék között három lényeges különbség állapítható meg: 
1. A fedett medencéket túlnyomórészt télen használják, amikor kevés a napbesugárzás. 
2. A fedett medencék 26-30 °C-os hőmérsékletszintje jóval magasabb. 
3. A fedett medencék gyakran légkondicionált csarnokokban vannak (legalábbis a nyilvános 

uszodáknál). 
 
A fedett medencék kollektorfelületei méretezésének célja a nyári hónapokban a hőszükséglet 
100%-os fedezése, ill. kb. 65%-os éves fedezeti fok elérése. 
Lefedés nélküli fedett medence esetén a kb. 28 °C-os hőmérséklet tartásához a medence felü-
letének megfelelő kollektorfelületet kell választani. Lefedés alkalmazása esetén a felszerelen-
dő kollektorfelület a medencefelület kb. 50%-ára csökken. 



 

 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 86 / 148. oldal                                         Szolár tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                       3. átdolgozott kiadás 

A korróziós károk elkerülése érdekében a magán úszómedencék vízének melegítéséhez nem 
célszerű forrasztott lemezes hőcserélőket alkalmazni. Ide mindenekelőtt a rozsdamentes acél-
ból, vörösrézből vagy acélcsőből készült csőnyalábos hőcserélők alkalmasak (figyelembe ve-
endők az alkalmas anyagkombinációk). További előnyök: a csőnyalábos hőcserélők viszonylag 
nagy áramlási keresztmetszettel rendelkeznek, ezért aránylag kis mértékű a nyomásveszte-
ség. Szennyeződésre is kevésbé hajlamosak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

csőköteges hőcserélő 
 
Fontos tudnivaló: 
 
Ha működő szolárköri szivattyú esetén a szolárkörben lévő szabályozott háromjáratú váltó-
szelep úszómedence-melegítésre kapcsol, akkor a csőnyalábos hőcserélő környezetében a 
túlhevülés elkerülése érdekében az úszómedence vízforgató szivattyújának is üzemelnie kell. 
Az úszómedence-szivattyút egy, a helyszínen felszerelt úszómedence-szabályozóval kell vezé-
relni és egy relé segítségével az auroMATIC szolár-szabályozóval össze kell kötni. 
 
 

5.4 Külső hőcserélők méretezése 
 
 
A szolárberendezésekben többnyire az ellenáram elve szerint működő, forrasztott lemezes 
hőcserélőket alkalmaznak, melyeknél domborított rozsdamentes acél lemezek vannak egy-
mással szilárdan összeforrasztva. 
A szolárberendezésekben alkalmazott hőcserélők jóval nagyobb hőátviteli felülettel rendel-
keznek, mint a fűtési rendszerekben installált hasonló hőcserélők. 
 
A szolárberendezésekben alkalmazott hőcserélőkkel szemben támasztott követelmények 
 

1. Kisebb a hőmérséklet-különbség a két közeg átlagos hőmérsékletei között (nagy energeti-
kai hatékonyság). Maximum 10 K, nagyobb berendezéseknél 5 K értékű ∆T engedhető meg. 

2. Kisebb áramlási ellenállás, mégis turbulens áramlási feltételek. 
3. Alacsonyabb költségek. 

 
Méretezés 
 
1000 W napbesugárzás és a kollektor 0,6-os hatásfoka esetén kb. 600 W/m2 maximálisan át-
vihető teljesítmény adódik. 
Az alkalmas hőcserélő kiválasztásához nem elég a maximálisan átvihető hőteljesítményt meg-
adni. Döntő az átlagos logaritmikus hőmérséklet-különbség (∆Tk). 
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A hőcserélő falán keresztül történő hőátvitelre a következő összefüggés érvényes: 
 

 

Q = m1c1(T1e - T1a) = m2c2(T2e - T2a) 
 

 
A különböző hőmérsékletek leírásához be kell vezetni az átlagos logaritmikus hőmérséklet-
különbséget (∆Tk). 
 

 

Q  =  k * A * ∆Tk 
 

 
ahol: 
 

 

                ∆Tn - ∆Tk 
∆Tk  =  --------------------- 
              ln (∆Tn / ∆Tk ) 
 

 
5 K értékű ∆Tk-hez ekkor kb. 500 W/m2 átviendő kollektor-teljesítmény adódik. 
 
Az előbbi képletekben alkalmazott betű jelölések magyarázata: 
 
 Q  az átvitt hőteljesítmény, a hőcserélő névleges teljesítménye,  [ kW ] 
 m1  a hőleadó közeg tömegárama     [ kg/s ] 
 c1  a hőleadó közeg fajhője      [ kJ/kgK ] 
 T1e  a hőleadó közeg belépő hőmérséklete    [ K ] 
 T1a  a hőleadó közeg kilépő hőmérséklete    [ K ] 
 m2  a hőfelvevő közeg tömegárama     [ kg/s ] 
 c2  a hőfelvevő közeg fajhője      [ kJ/kgK ] 
 T2e  a hőfelvevő közeg belépő hőmérséklete    [ K ] 
 T2a  a hőfelvevő közeg kilépő hőmérséklete    [ K ] 
 k  hőátbocsátási tényező, hőcserélő gyártói adat   [ W/m2K ] 
 A   hőcserélő felülete       [ m2 ] 
 ∆Tk   logaritmikus hőmérséklet-különbség    [ K ] 
 ∆Tn , ∆Tk  a hőcserélő elején, illetve végén kialakuló hőmér- 
   séklet-különbség közül a nagyobb, illetve a kisebb   [ K ] 
 
Az alábbi konkrét grafikus példa esetén a ∆Tn és  ∆Tk  az alábbiak szerint alakul: 
 ∆Tn a hőcserélő végénél lesz ( A – (hőcserélő felülete) tengely): T1a  - T2e értékkel,  
 ∆Tk a hőcserélő elejénél lesz ( A – (hőcserélő felülete) tengely): T1e  - T2a értékkel. 
 
Minél nagyobb a hőmérséklet-tartomány, és minél kisebb a hőcserélő belépési és kilépési hő-
mérséklete közötti különbség, annál nagyobbnak kell lennie a hőcserélő „A” átviteli felületének. 
 
Az ideális szolár-hőcserélőhöz átlagos logaritmikus hőmérséklet-különbség ≤ 5 K értékkel kell 
számolni. Csak ekkor kerül a lehető leghidegebb víz a szolárkör visszatérőágába, ellenkező 
esetben jelentős hőhozam-csökkenéssel kell számolni. Ezzel szemben a fűtési rendszerekben 
többnyire legalább ∆Tk > 10 K értékkel számolnak. 
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lemezes hőcserélő működési módja 
 
A hőcserélők a lemezek geometriájában, az átáramlásukban és felépítésükben különböznek egy-
mástól. Egy hőcserélő ezért újbóli számítás nélkül nem cserélhető fel ugyanazon vagy más gyártó 
másik modelljével. Ehhez a számításhoz minden gyártó megfelelő szoftver-programokat vagy táb-
lázatokat bocsát rendelkezésre. Mivel az 5 K átlagos logaritmikus hőmérséklet-különbség egyutas 
hőcserélőkkel elfogadható árakon csak nehezen teljesíthető, néhány gyártó többutas hőcserélőket 
kínál. Ezeknél viszont a nagyobb nyomásveszteséget kell figyelembe venni. 
 
Szolárberendezésekben többnyire a hőcserélő 100 W/Km2

kollektor átlagos fajlagos teljesítmé-
nyével számolnak. 
 
A külső hőcserélők előnyei: 

• a hőátviteli teljesítmény jóval nagyobb, mint a belső hőcserélőknél, 
• helyes üzemeltetési mód esetén alig van vízkövesedés miatti teljesítmény-csökkenés, 
• egy hőcserélőn keresztül több tároló is tölthető, 
• kompakt építési forma, utólag könnyen beépíthetők, 
• csekély nyomásveszteség. 

 
A külső hőcserélő hátrányai: 

• jóval drágábbak, mint a belső hőcserélők, 
• külön szivattyú, továbbá szabályozási ráfordítás. 
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5.5 Felvételezési ellenőrző lista Vaillant szolárberendezések tervezé-
séhez 

 

Ahhoz, hogy a részletes tervezési munkát el lehessen végezni, a helyszínen minden fontos 
tényezőt és paramétert fel kell vételezni. A következő oldalakon lévő ellenőrző lista a legfon-
tosabb pontokat tartalmazza, mely segít a tervezési alapadatok összegyűjtésében. 
 

Épület 

• Építtető, címe és telefonszáma  

• Épülettípus  

• Épületmagasság  

• A hasznosítás módja  

• A lakóegységek száma  
 

Az építtető kívánságai 

• Síkkollektor vagy vákuumcsöves kollektor  

• HMV-készítésre / fűtéskiegészítésre /  
úszómedence-melegítésre szolgáló  
berendezés  

• auroCOMPACT-ot kíván  

• auroSTEP-et kíván  

• Egyéb  
 

A fogyasztás felmérése 

• A személyek száma  

• Járulékos fogyasztók (mosógép,  
mosogatógép stb.)  

• Nagy, közepes, kis fogyasztás  

• Mért fogyasztás  

• A fogyasztó melegvíz-hőmérséklete  

• HMV-hőmérséklet a HMV-készítő  
berendezés kilépési pontján  

• Kívánt szolár fedezeti fok  

• Van-e, ill. kívánnak-e cirkulációs vezetéket?  

• A cirkulációs vezeték hossza  

• Szükség van legionella-kapcsolásra?   
 

Adatok a helyiségfűtéshez 

• Fűtendő lakófelület  

• Hőszigetelési állapot (jó, átlagos, rossz)  

• Előremenő- és visszatérő-hőmérséklet  

• A fűtőkör fajtája és a fűtési rendszer típusa  

• Tüzelőanyag  
(olaj, gáz, áram, fa/biomassza, távhő)  

• Fogyasztás (liter, m3 gáz, kWh áram, …)  

• Fűtési időszak (kezdete, vége)  

Szerelés 
• Kívánt kollektor-szerelési mód (tetőn kívüli,  

szerelés, tetősíkba építés, szabadon  
történő felállítás  

• Tetőtípus: lapos tető, ferde tető  

• A tetőbefedés anyaga: tetőcserép (beton), 
 ill. tetőcserép (agyag)  

• A tetőbefedés típusa: hullámos, hódfarkú  
tetőcserép, ill. hullámpala befedés vagy  
más rendelkezésre álló tetőfelület,  
méretek, vázlatrajz  

• Tetőhajlásszög, iránybeállítás  

• Zavaró felépítmények és beépített elemek  
(kémények, ventilátorok, tetőablakok)   

• Leárnyékolás  

• A tető megközelíthetősége  

• A talaj és a tetőeresz közötti nagy magasság  

• Kell-e szerelőállvány?  

• Daruval való szerelés lehetséges,  
ill. szükséges?  

• A kollektorköri vezeték vezetési módja  

• Van szabad kéményhuzat?  

• Meglévő fűtési rendszer: tüzelőanyag,  
teljesítmény, típus stb.  

• Meglévő HMV-tároló  

• Kell-e továbbra is használni a meglévő tárolót?  

• A pince, ill. a tároló felállítási helyiségének  
magassága  

• Ajtószélesség  

• Megközelítési lehetőség a tároló beviteléhez  

• A kollektor és a tároló közötti távolság  
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Tervezési adatok: 

Megbízatás: 

Név, keresztnév: 

Utca, tér: 

Irányítószám, helység: 

Tel./fax: 

 
 
 

  

Beállítás, hajlásszög, a rendelkezésre álló tetőfelülethez: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a………...(m) x b……………(m) = …….m2 
 

tető dőlésszöge: d:……….° 
 
 
 
 
 

  

Szolárberendezés az alábbi célokra:  Kollektorszerelés: 

 Használatimelegvíz-készítés   Tetősíkba építés 

 Használatimelegvíz-készítés / úszómedence   Tetőn kívül szerelés 

 Használatimelegvíz-készítés / helyiségfűtés   Szabadon való felállítás 

 Haszn.melegvíz-készítés/helyiségfűtés/úszómedence   

 Egyéb:   

 
 

  

Épület:  Tetőbefedés: 

 Meglévő épület építési év   Tetőcserép 

 Új épület   Hódfarkú cserép 

 Családi ház   Berlini hullámcserép 

 Társasház …... lakóegységgel, …... személy/lakás   Egyéb: 

 Egyéb:   



 

 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 91 / 148. oldal                                         Szolár tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                       3. átdolgozott kiadás 

 

Használatimelegvíz-készítés: 

Használati melegvíz: személy számára  

Vízfogyasztás naponta és személyenként, 45 °C esetén: 

  30 liter (alacsony)   50 liter (átlagos)   70 liter (nagy)         liter (mért érték) 

Egyéb fogyasztó: 

  mosógép   mosogatógép   egyéb 

Kívánt melegvíz-hőmérséklet:   45 °C   60 °C 

Cirkulációs vezeték:   igen hossza:             m  nem 

Cirkuláció időtartama: óra naponta 

 
 
 

A meglévő helyiségfűtés adatai: 

Fűtőberendezés: típus: gyártási év: 

Fűtendő felület: m2 

Hőszigetelési állapot:   jó   átlagos   rossz 

Fűtési (égő) teljesítmény: kW 

Előremenő-hőmérséklet: °C 

Visszatérő-hőmérséklet: °C 

Mivel történik a fűtés:   gáz   olaj   áram   fa/biomassza   távhő 

Energiafogyasztás: gáz:           m3 olaj:          liter áram:         kWh 

Van HMV-tároló:   igen   nem típus: űrtartalom:        liter 

Megmaradjon a tároló:   igen   nem   álló  kazánba integrált 

Hőcserélő utólagos beszerelése lehetséges:   igen   nem 

Felállítási helyiség belmagassága: m 

 
 
 

Úszómedence-melegítés: 

  fedett uszoda   nyitott uszoda 

Hossza: m szélessége: m mélysége: m 

  letakart   letakarás nélkül 

A letakarás módja: 

Kívánt vízhőmérséklet: °C 

Fürdőszezon időtartama, mettől: hónap nap meddig:  hónap nap 
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6. Vaillant szolárrendszerek a gyakorlatban 
 

6.1 A szolárkör üzembe helyezése, átmosása és feltöltése két hőcserélős 
tárolós rendszereknél 

 
A teljes rendszer üzembe helyezésekor a következő műveleti sorrendet kell betartani: 

• Ellenőrizze a rendszer tömörségét. 
• Szolárfolyadékkal mossa át a szolárkört. 
• Töltse fel szolárfolyadékkal a szolárkört. 
• Állítsa be a szivattyút. 
• Állítsa be a térfogatáramot. 
• Végezze el a légtelenítést. 
• Ellenőrizze a szabályozót. 
• Állítsa be a termosztatikus melegvíz-keverőszelepet. 

 
Fontos tudnivaló: 
A szolárrendszer üzembe helyezésére, karbantartására és zavarelhárítására vonatkozó, szere-
lési útmutatót is vegye figyelembe. 
A nyomáspróbához, valamint az átmosáshoz és a feltöltéshez kizárólag Vaillant 
szolárfolyadékot (cikksz. 302498 vagy 302363) használjon. A szolárkör nyomáspróbájához, 
átmosáshoz és a feltöltéshez a Vaillant töltőszerkezet (cikksz. 309650) alkalmazását javasolja 
a Vaillant cég. A Vaillant töltőszerkezet alkalmazása esetén vegye figyelembe annak használati 
útmutatójában foglaltakat is. 
 
Tömörség-ellenőrzés 
 
A nyomáspróbához először töltse fel szolárfolyadékkal a szolárkört. A szolárkör feltöltéséhez 
egy 2-3 bar nyomású önfelszívó szivattyúra van szükség. 

A következőképpen járjon el (lásd a következő oldal ábráját): 
• Nyissa ki az (1) és a (11) jelű töltő-ürítőcsapot, valamint az előremenő-vezetékben lévő 

golyóscsapot (8), majd helyezzen fel egy megfigyelésre szolgáló tömlőt a töltő-
ürítőcsap (11) és a tartály (10) közé. Ha a legmélyebb helyen is beépítettek egy töltő-
ürítőcsapot (11), akkor alternatív megoldásként ez a csap is használható erre a célra. 

• Zárja el a visszatérőcsapot (15), majd nyissa ki a légtelenítőt (4). 
• Zárja el a töltő-ürítőcsapot (11). Kb. 5 bar-ig hagyja emelkedni a nyomást. Az (1) jelű töl-

tő-ürítőcsapot is zárja el. 
Ezután szemrevételezéssel ellenőrizze a csöveket és az összekötéseket. Tömítetlenségek ese-
tén szüntesse meg azokat, majd ismételje meg a nyomáspróbát. Csak sikeres nyomáspróba 
után mossa át a szolárkört. 
 

A szolárkör átmosása 
 

Az átmosást a szolárállomástól a kollektoron keresztül egészen a tárolóig tartó szakaszon kell 
elvégezni. Ennek során következőképpen járjon el: 

• Nyissa ki a töltő-ürítőcsapot (1), majd csatlakoztassa rá a töltőszivattyút. 
• Zárja el a visszatérőcsapot (15) és nyissa ki a légtelenítőt (4). 
• Csatlakoztassa a Vaillant töltőszerkezet (cikksz. 309650) leeresztőtömlőjét vagy egy 

másik, szűrővel (9) ellátott tömlőt a töltő-ürítőcsapra (11), majd vezesse azt a 
szolárfolyadék-tartályhoz (10). A töltőszivattyúval a töltő-ürítőcsapon (1) keresztül szi-
vattyúzzon be szolárfolyadékot a tartályból úgy, hogy a töltő-ürítőcsapból (11) kifolyó 
szolárfolyadék szűrve ismét visszafolyjon a tartályba. 

• A szolárkör átmosásához és szűréséhez tíz percen keresztül cirkuláltassa a 
szolárfolyadékot. Közben figyelje, és szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt. 
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Fontos tudnivaló: 
 
Vákuumcsöves kollektoroknál a szennyeződéseknek a kollektorban való lerakodása elkerülése 
érdekében célszerű a kollektorok nélkül átmosni a szolárkört. Ha a kollektor feltöltetlen álla-
potban hosszabb ideig erős besugárzásnak van kitéve, akkor ajánlatos egy második átmosást is 
végezni, hogy a kialakuló revebevonat a glikol-feltöltés előtt eltávozhasson a kollektorból. 
 
Jelmagyarázat 
 
1, 11 szolárállomás töltő-ürítőcsapjai 
2 biztonsági szelep, 6 bar 
3 szolár tágulási tartály 
4 légtelenítő 
5 szolár előtéttartály 
6a előremenőági hőmérő 
6b visszatérőági hőmérő 
7 manométer 
8 előremenőági golyóscsap 
9 szűrő 
10 szolárfolyadék tartálya 
12 átfolyásimennyiség-korlátozó 
13 szolárköri keringető-szivattyú 
14 visszacsapó szelep, visszatérő 
15 visszatérő-golyóscsap 
16 automatikus légleválasztó rendszer  
 (opcionális) 
19 töltőszivattyú 
20 felfogótartály 
 

a teljes rendszer üzembe helyezése / a szolárkör nyomáspróbája, átmosása és feltöltése csak 
szolárfolyadékkal 

 
A szolárkör feltöltése 
 
A szolárkör feltöltéséhez egy, 2-3 bar nyomású önszívó szivattyúra van szükség. Itt is javasol-
juk a Vaillant töltőszerkezet (cikksz. 309650) alkalmazását. 
A következőképpen járjon el (lásd a 38. oldalon lévő ábrát): 

• A sikeres nyomáspróba, majd az azt követő átmosás után zárja el a töltő-ürítőcsapot (11) 
és szivattyúzza fel a nyomást. 

• Ha a nyomás elérte az 1,7 bar értéket, akkor az (1) jelű töltő-ürítőcsapot is zárja el, nyissa 
ki az elzárócsapot (15), kapcsolja le a töltőszivattyút, majd kapcsolja be a keringető szi-
vattyút (13), hogy a rendszerben lévő légbuborékok a légtelenítőn keresztül eltávozhas-
sanak. 

• A maradék levegő eltávolításához blokkolja a visszacsapó szelepet (14) (az elzárócsap 
45°-os állása). 

• A légbuborékok eltávozása után zárja el a légtelenítőt (4). Automatikus légtelenítők al-
kalmazása esetén a légtelenítők alatt lévő elzárócsapokat zárja el. A szolárállomás ma-
nométerének (7) 1,5 és 2 bar közötti nyomást kell mutatnia. 
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A térfogatáram beállítása 
 
A keringető szivattyú több teljesítmény-illesztő fo-
kozattal rendelkezik, azaz a szolárkörben folyó tér-
fogatáram a kollektor teljesítményéhez illeszthető. 
A keringető szivattyúval történt durva beállítás után 
az átfolyásimennyiség-korlátozó állítószelepével (1) 
végezze el a finom-beszabályozást (lásd a következő 
ábrán). A beállított érték az átfolyásimennyiség-
korlátozó kijelzőjén (2) olvasható le. 
 
Az auroMATIC 620 szabályozónál a beállított térfo-
gatáram energiahozam-számításra is felhasználható. 
A kifogástalan számításhoz a szabályozón meg kell 
adni a beállított térfogatáramot. További információk 
a szabályozókészülék kezelési utasításában találhatók. 
 
Fontos tudnivaló: 
 
Kollektorfelület-m2-enként 0,66 liter/perc értéket javasolunk. 
 
 
A szolárkör légtelenítése 
 
A szolárkörbe került levegő hátrányosan befolyásol-
ja a berendezés hatásfokát. Nagyobb mennyiségű 
levegő esetén megszakadhat a szolárfolyadék to-
vábbítása, ami adott esetben a csapágyak szárazon 
futása miatt a szivattyú károsodását vonhatja maga 
után. Ezért a rendszer legmagasabb pontjain légte-
lenítési lehetőséget kell betervezni. Az előremenő- 
és a visszatérő-vezetékeket a légtelenítő felé emel-
kedéssel kell szerelni. Légtelenítőként kézi légtelení-
tővel vagy golyóscsappal kombinált automatikus 
légtelenítők alkalmazhatók. 
 
 
   az automatikus légleválasztó rendszer  
    beépítési helyzete 
 
Fontos tudnivaló: 
 
Az általános gyakorlat szerint max. 150 °C-os közeghőmérsékletig engedélyezett légtelenítőket 
forgalmaznak. Az automatikus légtelenítőket a légtelenítés befejezése után el kell zárni, mert 
különben a berendezés nyugalmi állapotában a gőz formájú szolárfolyadék a légtelenítőn ke-
resztül elszökhet. 
Erre a célra alternatív megoldásként a Vaillant automatikus légleválasztó rendszere (16) 
(cikksz. 302418) is használható. Ez teljesen automatikusan működik, nincs szükség utólagos 
elzárására. A visszatérőágban a szolártároló és a szolárállomás közé célszerű beépíteni, mivel 
ebben a tartományban nem fordulhat elő gőz. 
 
Fontos tudnivaló: 
 
Az auroCOMPACT-nál nem használható az automatikus légleválasztó. 
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6.2 auroSTEP: szivattyú, csővezeték, térfogatáram, energiahozam 
 
Az auroSTEP rendszer egymással gondosan összehangolt és gyárilag előszerelt egység. A ter-
vezési és szerelési ráfordítás minimális. Az auroSTEP maximum 8,5 m statikus magasság-
különbségű családi házakhoz alkalmazható standard esetben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

installálási magasság és vezetéklejtés       tetőátvezető a tetőn kívülre szerelésnél 
                       visszafolyóedény nélkül 
 
Vezetékfektetés a szolárkörben 
 
A kollektorban lévő levegő kiszorításához olyan áramlási sebesség szükséges, amely nagyobb, 
mint a levegő felhajtó sebessége. Ezért csővezetékként csak 8,4 mm belső átmérőjű, összesen 
legfeljebb 40 m hosszú vörösréz csövet szabad használni. Használja a Vaillant szolár hajlékony 
csatlakozóvezetékét, 10 m hosszú (rend. sz. 302 359) vagy 20 m hosszú (rend. sz. 302 360) 
méretben. Az egyszerű és gyors szereléshez szükséges, támhüvellyel ellátott 10 mm-es szorí-
tógyűrűs csavarzatot mellékeljük. A szolárkörben legalább 4%-os lejtéssel kell szerelni a szolár-
vezetéket. Tetőtéri fűtőközpontoknál a tárolóegység felső tároló-csatlakozásának mindig a 
kollektormező legmélyebb pontja alatt kell lennie. 
 
Kollektorszerelés 
 
Kizárólag az auroTHERM VFK 900 S szerpentin-abszorberes kollektor használható a rendszer-
ben. Ahhoz, hogy a rendszer nyugalmi állapotban kiürülhessen, a kollektorokat vízszintesen kell 
elhelyezni, és a szolárfolyadéknak alulról felfelé kell áramolnia bennük. Tetőn kívülre szerelés 
esetén a szolárvezetéket megfelelő szellőzőcserépen keresztül vezetik a tetőre (lásd az ábrát). 
Az ilyenkor szükséges emelkedés ellenére teljesen kiürül a rendszer, mivel a kiürüléskor kelet-
kező szívóhatás a maradék folyadékot is kihúzza a kollektorokból. 
Az előremenő-/visszatérő-csatlakozóidomok szigeteléséhez használja a 2 x 750 mm-es, időjá-
rási hatásoknak ellenálló auroSTEP rendszer hőszigetelést. 
 
Biztonsági szelep, visszafolyó-edény, légtelenítő és tágulási tartály 
 
A szolárkör biztosítására egy már előszerelt, 3 bar nyomású biztonsági szelep szolgál. A tároló-
egység kb. 8,5 liter készre kevert szolárfolyadékkal van feltöltve. Max. 40 m hosszú csővezeték 
és 2 kollektor esetén a szolárkör többi részében csak kb. 4 liter levegő van. A bekapcsolt szi-
vattyú a hőcserélő felső tartományába nyomja a levegőt, a visszatérőtartály el is maradhat. 
 
A rendszerbe bezáródott levegő felveszi a hőhordozó folyadék tágulását, ezért a szolárkörben 
nincs szükség tágulási tartály felszerelésére. Az üzembe helyezéskor egyszer el kell végezni a 
rendszer levegő utánpótlását, hogy a rendszerben ne alakulhasson ki vákuum (lásd az üzembe 
helyezési tudnivalókat).      A szolárkörbe nem szabad légtelenítőket beépíteni! 
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A szolárszivattyú üzemmódja 
 
A szivattyú a szolárrendszer legmélyebb pontján, a tároló burkolatán belül helyezkedik el, hogy 
ne kerülhessen levegő a szivattyúhoz. Max. 165 W teljesítmény-felvételű WILO ST20/11 típusú 
szivattyú van beépítve. Azért van szükség nagy szivattyú-teljesítményre, mert: 

• le kell győzni a rendszer nyomásveszteségét, valamint 
• a töltési fázisban le kell győzni a statikus magasságot. 

 
A töltési fázis befejezése után a felfelé és lefelé áramló folyadékoszlopok kiegyenlítődnek, így a 
szivattyúnak már csak a nyomás-veszteséget kell leküzdenie a rendszerben. Ezért a 
szolárszivattyút egy „impulzus-vezérlőn” keresztül a VRS 550 szolárszabályozó teljesítmény-
függően működteti. A közvetlenül a szivattyún történő beállításra nincs lehetőség, de nem is 
szükséges. 
 
Tömegáramok 
 

• A szolárkollektor feltöltési fázisa alatt (legkisebbtől a teljes szivattyú-teljesítményig): 10-
350 kg/óra. 

• Az üzemi fázis alatt (legkisebb szivattyú-teljesítmény 40%): 60-150 kg/óra. 
 
 
A szolárszivattyú vezérlése 
 

 
 
A VRS 550 szabályozó a hőmérséklet-különbségi 
vezérlés elve alapján működik. Amikor a kollektor és 
a tároló közötti hőmérséklet-különbség túllépi az 
igény szerint beállított különbséget, bekapcsol a 
szolárszivattyú. Minél magasabb az alsó tároló-
hőmérséklet, annál nagyobbra kell beállítani az aktív 
bekapcsolási hőmérséklet-különbséget. Ezáltal elke-
rülhetők a túl gyakori be-kikapcsolási folyamatok. 

 
 
 
 

Státusz Paraméter 
Beáll. tar-
tomány 

Gyári 
beállítás 

A feltöltési üzemmód 3 fokozatban történik: 

Töltési üzemmód LFIL 3 … 9 perc 9 perc • 1.fokozat szivattyú-teljesítménye (40%) 20 sec. 

Normál üzemmód LOP 1 … 10 perc 3 perc • 2.fokozat szivattyú-teljesítménye (65%) 20 sec. 

Tiltási idő tBLK 1 … 60 perc 10 perc 

    

• 3.fokozat szivattyú-teljesítménye (100%) a beállított 
idő többi részére) 

 

Üzem közben a hőmérsékletkülönbség-szabályozó aktiválatlan, azaz üzemen kívüli állapotban 
marad, és a szolárszivattyú folyamatosan az 1. fokozatban üzemel. A minimális működési idő 
letelte után a hőmérsékletkülönbség-szabályozó átveszi a szolárszivattyú vezérlését. Csak ak-
kor kapcsolja le a szabályozó a szolárszivattyút, ha a lekapcsolási hőmérséklet-különbség elérte 
a 2 K fokot. Ekkor egy szivattyútiltási idő következik, hogy a rendszer teljesen kiürülhessen, és 
az állandó BE- és KI-kapcsolásokat el lehessen kerülni. 
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  a szolárköri szivattyú üzemi viselkedése 
 
Jelmagyarázat 
 
1. Várakozás a dON bekapcsolási hőmérséklet-különbségre 
2. dON elérve, töltési üzem be: 20 s-ig 38 - 40% teljesítménnyel 
3. Töltési üzem: 20 s-ig 65% teljesítménnyel 
4. Töltési üzem: többi töltési idő (paraméter: töltési üzem) 
5. Üzem 38 - 40%-kal, meghatározott ideig (paraméter: üzemmód) különbség-szabályozás nélkül 
6. Üzem 38 - 40% teljesítménnyel a dOFF eléréséig 
7. Szivattyútiltás aktív (paraméter: tiltási idő) 
 

Számítási példa1) auroSTEP 2 db auroTHERM VFK 900 S kollektorral 

Helyszín Würzburg 

Iránybeállítás dél, 45° hajlásszög 

HMV-szükséglet 4 személy, 160 liter/nap 

HMV-szükséglet fedezeti foka 64,4% 

Rendszerkihasználtsági fok 37,3% 
1) A példaszámítást a Polysun termikus szolár-berendezésekhez készült szimulációs programmal a következő keretfeltételek 

mellett végeztük el: teljes csőhossz: 30 m; csőátmérő: 10 mm;   tárolótípus: auroSTEP;   tároló-űrtartalom: 250 liter, ebből a 
készenléti részben 120 liter 45 °C-on. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos tudnivaló: 
 
Az auroSTEP tároló szereléséhez, installálásához, üzembe helyezéséhez, fűtési rendszerhez 
való illesztéséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához és zavarelhárításához vegye figyelembe 
az auroSTEP szerelési és karbantartási útmutatóját. 
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6.3 Az auroSTEP szolárkör üzembe helyezése 
 
Gyárilag már be van töltve a tárolóegység csőkígyójába a szolárberendezés üzeméhez szüksé-
ges mennyiségű szolárfolyadék. 
Üzembe helyezéskor az elvégzendő műveletek következő sorrendjét kell betartani: 
• Töltse fel a tárolót ivóvízzel, majd légtelenítse a melegvíz-vezetékeket. 
• Töltse fel és légtelenítse az utánfűtő rendszer vezetékrendszerét és hőcserélő csőkígyóját. 
• A rendszer optimalizálása céljából hangolja össze a szabályozó gyárilag beállított paramétereit. 
• Végezze el a szolárrendszer nyomáskiegyenlítését. 
• Ellenőrizze a rendszer tömörségét. 
• Állítsa be a termosztatikus keverőszelepet. 
 
Fontos tudnivaló: 
 
Figyelem: Fennáll a szolárszivattyú sérülésének veszélye. Az első üzembe helyezéskor az 
áramellátás bekapcsolása után azonnal kapcsolja ki a szolárszivattyút azáltal, hogy a szabályo-
zón üzemmódot választ. 
 
 
A berendezés-paraméterek beállítása 
 
A berendezésnek a helyi viszonyokhoz való optimális illesztése érdekében szükség lehet né-
hány berendezés-paraméter beállítására. A VSL S 250-nél az első üzembe helyezéskor legalább 
a 2. hidraulikus kapcsolást és a 2 darabos kollektorszámot kell kiválasztani. 
 
A nyomáskiegyenlítés elvégzése a szolárrendszerben 
 

A kollektorokban lévő levegő a teljes 
szolárberendezés installálása alatt felmelegszik. Ez 
azt jelenti, hogy a kollektorban lévő levegő sűrűsé-
ge lecsökken. A szolárrendszer első üzembe helye-
zésekor a forró levegő eltávozik a kollektorból (8) 
és a szolártároló jóval hűvösebb csőkígyójába (6) 
áramlik, ahol azután lehűl. Ez a rendszerben nyo-
máshiányt okoz. Mivel a nyomáshiány szivattyúza-
jokhoz vezethet, és károsan hat a szolárszivattyú 
teljesítményére és főleg annak élettartamára, az 
első üzembe helyezéskor elengedhetetlenül fontos 
nyomáskiegyenlítést végezni. A tároló alsó tarto-
mányában lévő víznek ilyenkor hidegnek kell lennie, 
vagyis az Sp2 alsó tároló-érzékelőnél 30 °C-nál 
alacsonyabb legyen a hőmérséklet. 

    a nyomáskiegyenlítés elvégzése a szolárrendszerben 
 
Jelmagyarázat 
 
1 kémlelőüveg    5 szolárszivattyú 
2 felső töltőcsatlakozó-csap   6 csőkígyó alsó tartománya 
3 tömlő, kb. 1,5 m    7 csőkígyó felső tartománya 
4 felfogótartály    8 kollektor 
Fontos tudnivaló: 
 
Ha egyszer már elvégezte a nyomáskiegyenlítést, akkor azt egészen addig nem kell megismé-
telnie, amíg nem kerül sor a szolárrendszer megnyitására! 
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• Csatlakoztasson egy kb. 1,5 m hosszú tömlőt (3) a felső töltőcsatlakozóra. 
• Vezesse a tömlő végét egy, a szolárfolyadék felfogására alkalmas edénybe (4). Úgy tartsa 

a tömlőt a felfogótartályba, hogy a levegő beáramolhasson. 
• Ne merítse be a tömlő végét a szolárfolyadékba, hogy az esetleg kilépő forró gőz és szol-

árfolyadék ellen védve legyen. 
• A hálózati feszültség rákapcsolásával és a szabályozón az üzemmód kiválasztásával kap-

csolja be a szolárrendszert. Ha elegendő a napsugárzás, akkor a szolárszivattyú (5) több 
percen keresztül max. fordulatszámmal üzemel. 

• Ha nem süt a Nap, akkor a szolárszabályozón 3 másodpercig egyszerre meg kell nyomnia 
és nyomva tartania az I-gombot és az F-gombot. A szolárszivattyú ekkor a feltöltési üzem-
módban lévő szolárberendezésnek a szabályozón beállított feltöltési idejére érvényes be-
kapcsolási különbségektől függetlenül üzemel (gyárilag 9 percre van beállítva). Ezen idő 
letelte után a szolártöltés feltételeitől függ, hogy a szolárszivattyú tovább üzemel-e vagy 
lekapcsol-e. 

 
Fontos tudnivaló: 
 
A berendezés első üzembe helyezésekor előfordulhat, hogy levegő van a szolárszivattyúban 
vagy előtte. Ezért a levegő kiszorítása céljából esetleg többször újra kell indítani a szivattyút. 
Járó szivattyú esetén zajok és rezgések jelentkezhetnek, de ennek nincs jelentősége. Ha járó 
szivattyúnál a szolárvezeték kémlelőüvegében már csal légbuborékmentes szolárfolyadék 
áramlik a kollektor felé, akkor már nincs levegő a szolárszivattyúban. 
 

• A feltöltési üzemmód alatt (induló szolárszivattyú, gyárilag 9 percre beállítva) várjon 7 
percig, majd a továbbra is üzemelő szolárszivattyúnál óvatosan nyissa ki a felső töltőcsat-
lakozónál lévő csapot (2). Lehet, hogy nyomás alatt némi szolárfolyadék lép ki a tömlőből. 
Utána jól hallható a rendszerbe (7) beszívott levegő hangja. 

• Néhány másodperc múlva már nem szív be levegőt a rendszer. Ekkor ismét zárja a felső 
töltőcsatlakozónál lévő csapot (2). 

 
Fontos tudnivaló: 
 
A szolárrendszert az első üzembe helyezéskor (és minden szolárfolyadék-csere után) a 
szolárberendezés töltési ideje alatt (gyárilag 9 percre beállítva) feltétlenül ki kell szellőztetni. A 
szellőztetést pontosan a feltöltési üzemmód alatt kell elvégezni. A Vaillant hét perc eltelte után 
javasolja a felső töltőcsap kinyitását. 
Ha a szellőztetés más időpontban történik, az a szolárrendszer károsodását okozhatja. Ebben 
az esetben a Vaillant nem vállal felelősséget a szolárrendszer működéséért. 
 
• Vegye le a tömlőt a felső töltőcsatlakozóról. 
 

A szolárrendszer tömörségének vizsgálata 
 
• Elindított szolárszivattyú mellett vizsgálja meg, hogy a tetőn vagy a tárolóegységnél lévő 

szolár-rézcső menetes csatlakozóiból nem szivárog-e szolárfolyadék. 
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Fontos tudnivaló: 
 
A kollektor és a tárolóegység szolárcsatlakozóit meghúzásukkor ellentartással védje a károso-
dásoktól. 
 
• Szükség esetén húzza utána a csavarkötéseket. 
• A nyomáspróba után a tetőn is burkoljon be minden szabadon álló szolárvezetéket és a 

szorítógyűrűs csavarkötéseket megfelelő hőszigetelő anyaggal. A Vaillant erre a célra a 
tartozékként kapható, madárcsípés ellen védett, PA-védőbevonatos, 2 x 75 cm hosszú, 
egyedi csőhöz való hőszigetelőt (cikksz. 302361) javasolja. 

 
 
A berendezés-paraméterek beállítása a szabályozón 
 
• Végezze el a szolárszabályozón a kapcsolóóra vagy az időprogram programozását (hatá-

rozza meg a tárolófeltöltés engedélyezési idejének kezdetét). 
• Helyezze üzembe a fűtőkazánt. 

 
 
A termosztatikus ivóvíz-keverőszelep beállítása  ( 0020000 7275 cikkszámú tartozék) 
 
A tárolóból érkező forró víz hőmérsékletét a forró és a hideg víznek egy, a helyszínen beszere-
lendő termosztatikus ivóvíz-keverőszelep segítségével történő összekeverésével lehet 30 °C és 
70 °C közötti kívánt maximális hőmérsékletre beállítani. A leforrázás elleni hatásos védelem 
érdekében 60 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletre állítsa be a termosztatikus keverőszelepet, és 
valamelyik melegvízcsapnál ellenőrizze a hőmérsékletet. 
 
A szolárfolyadék kicserélése 
 
A szolárfolyadékot háromévenként célszerű kicserélni. A Vaillant csak akkor vállal garanciát a 
szolárrendszer működéséért, ha az Vaillant-szolárfolyadékkal (cikksz. 302363 vagy 302498) 
van feltöltve. A töltési mennyiség kb. 8,5 liter. 
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6.4 auroTHERM VFK síkkollektorok szerelési módjai 
 
 
A kollektorok – az építészeti adottságoktól függően – tetőn kívülre, tetősíkba építve vagy lapos 
tetőre felállítva egyaránt felszerelhetők. A Vaillant szolárrendszerrel mind a 3 lehetőség meg-
valósítható. 
Ferde tetőkre való felszereléshez a tetőn kívüli szerelés és a tetősíkba építés kínálkozik. Lapos 
tetőknél a lapos tetőre való felállítás jöhet szóba. Mind a három szerelési változathoz komplett 
Vaillant tartozékprogram áll rendelkezésre. 
 
a)  Tetőn kívüli szerelés (függőleges és vízszintes elrendezés lehetséges) 
 
A tetőn kívüli szerelésnél a kollektorok a tetőborítás felett speciális tartókra (szarufa-
horgonyokra) szerelve helyezkednek el, amelyeket a tetőszarufáktól kiindulva a tetőcserepek 
között vezetnek ki a tetőn kívülre. Ilyen szarufa-horgonyok minden szokásos tetőcseréptípus-
hoz kaphatók. A csatlakozóvezeték időjárásálló hőszigeteléssel ellátott, rozsdamentes acél 
bordáscső-tömlőből áll, amelyet szellőzőcserepeken keresztül vezetnek be a tetőtérbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tetőn kívüli szerelés (vízszintes elrendezés)           tetőn kívüli szerelés (függőeges elrendezés) 
 
A tetőn kívüli szerelés különleges jellemzői: 
 
• gyors, egyszerű szerelés, 
• a tetőburkolatot nem kell megbontani, mivel a kollektor a tetőn kívül van, 
• olcsó szerelési mód, 
• kisebb hajlásszögek (< 27°) esetén is alkalmas, a tömítési problémák elkerülése érdekében, 
• kissé nagyobb hőveszteségek, mint a tetősíkba építésnél, 
• a csővezetéket szellőzőcserepek segítségével vezetik keresztül a tetőburkolaton. 

 
b)  Tetősíkba építés (csak függőleges elrendezés lehetséges) 
 
Tetősíkba építéshez a kollektort a tetőcserepek helyett közvetlenül a tetőlécekre szerelik, és 
előre gyártott korrózióálló lemezek segítségével a tetőcserepekkel egy síkban kötik be a tetőbe. 
Ehhez legalább 27° tetőhajlásszög szükséges. A csőösszekötések az időjárás viszontagságai 
ellen védetten a felső lemezborítás alatt találhatók. 
 
A tetősíkba építés különleges jellemzői: 
 
• tetszetős kivitel, 
• kissé mérsékeltebb hőveszteségek, 
• kissé nagyobb szerelési ráfordítás, mivel a berendezést esővíz ellen tömítetten kell a tetőbe 

beépíteni, 
• minimum 27°-os tetőhajlásszög szükséges. 
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tetősíkba építés (csak függőleges elrendezés lehetséges) 
 
 
c)  Lapostetőre való felállítás  (függőleges és vízszintes elrendezés lehetséges) 
 
A lapos tetőre való felállítási mód lapos tetőkön, ill. egyéb sík felületeken alkalmazható. A 
Vaillant-tartozékokkal különböző tetőhajlásszögek esetén megvalósítható a 45°-os optimális 
felállítási szög. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lapos tetőre való felállítás (vízszintes elrendezés) 
 
A lapos tetőre való felállítás különleges jellemzői: 
 

• gyors szerelés, 
• optimálisan kivitelezhető Nap felé irányítás és hajlásszög, 
• nem rongálja a tetőburkolatot, 
• kissé nagyobb hőveszteség, 
• speciális biztosítások szükségesek a viharok hatásaival szemben. 
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Szereléskor a tetőburkolat változatlan maradhat, ha a rögzítéshez kavicstalpat (Vaillant-
tartozék) használnak. 
A szükséges súlyterheléseket az épületmagasság és a kollektorok padlószint feletti magassága 
függvényében a következő táblázat tartalmazza. Ilyenkor gondoskodni kell róla, hogy a tető 
teherbírása valamennyi teher felvételére alkalmas legyen! 
 

Épületmagasság Alapszint feletti magasság nélkül Alapszint feletti magasság > 30 cm 

max. 8 m 75 kg/m2 55 kg/m2 

max. 20 m 127 kg/m2 100 kg/m2 
 

alapzatsúly szélterhelés ellen (kg/m2
kollektorfelület) 

 
20 méteres épületmagasságtól és 600 m tengerszint feletti magasság feletti felállítási hely 
esetén a nagyobb hóterhelés miatt konzultálni kell az illetékes Vaillant értékesítési irodával. 
 
Ha lapos tetőre való felállítás esetén több kollektort helyeznek el egymás mögött, akkor a leár-
nyékolás elkerülése érdekében ügyelni kell arra, hogy elegendő távolság legyen a kollektorok 
között. Javasoljuk, hogy – a következő ábrán látható módon – legalább 2,70 m távolság legyen 
a sorok között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos tudnivaló 
 
Az auroTHERM VFK 900 S típusú síkkollektorral üzemelő auroSTEP szolárrendszereknél csak a 
vízszintes elrendezésű tetőn kívüli szerelés megengedett, 2 db vízszintes, sorba kapcsolt kol-
lektorral. Szabadon való felállítás esetén 2 db vízszintes elrendezésű kollektor egymás fölé is 
felszerelhető. 
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6.5 A szolárfolyadékkal kapcsolatos általános biztonsági tudnivalók 
 
A szolárfolyadék fokozott termikus 
terhelésnek alávetett szolárberen-
dezésekhez készült nitritmentes, fizio-
lógiailag ártalmatlan glikol alapú, fel-
használásra kész hőhordozó-folyadék. 
Ezt a folyadékot jó hőhordozó-tulaj-
donságok és megbízható korrózió 
elleni védelem jellemzi. 
 

A korrózióvédelmi inhibitorok révén a 
szolárfolyadék minden olyan szolár-
berendezéshez alkalmas, melyekben 
különböző fémeket használnak fel 
vegyes installáció készítéséhez. A 
szolárfolyadékkal végzett munkák 
során (pl. szolárkör feltöltésekor) 
figyelembe kell venni a DIN biztonsági 
adatlapban foglalt biztonsági tudniva-
lókat. Különösen a következőket kell 
szem előtt tartani: 
• védőszemüveg és megfelelő védő-

kesztyű viselése, 
• a munkatér jó szellőztetése, 
• dohányzási tilalom, 
• a szolárfolyadékot nem szabad a 

nyilvános szennyvízhálózatba en-
gedni. 

 

A forró alkatrészek okozta veszély 
A szolárkollektor hőmérséklete bizo-
nyos körülmények között akár a 180 °C-
ot is elérheti. Akkor fordulhatnak elő 
ilyen magas hőmérsékletek, ha: 
• a lekapcsolási hőmérséklet elérte a 

max. értékét és a kollektor éppen 
nem üzemel. Ilyenkor gőz képződhet 
a kollektorban. Kedvezőtlen feltéte-
lek esetén (pl. meghibásodott a tá-
gulási tartály vagy helytelen az elő-
nyomás) a biztonsági szelep ezt a 
vizet és vele a gőzt is a felfogótar-
tályba (Vaillant tartozék) eresztheti, 

• meghibásodott vagy nem kap fe-
szültséget a szivattyú, és így 
hőtorlódás alakul ki. Újbóli üzembe 
helyezéskor rövid ideig a kollek-
torkör minden alkatrésze nagyon 
forróvá válhat. 

 

Leforrázás elleni védelem a 
használatimelegvíz-vezetékben 
Intenzív napbesugárzás és a 
szolárszabályozón magas értékre 
beállított max. lekapcsolási hőmérsék-
let esetén a szolár-melegvíztárolóban 
akár 90 °C-os HMV-hőmérséklet is 
előfordulhat. A vízelvételi helyek lefor-
rázás elleni védelmének biztosítása 
érdekében feltétlenül ajánlatos az elvé-
teli helyek elé egy, pl. 40 °C-ra beállí-
tandó, termosztatikus keverőszelepet 
beépíteni.

Potenciál-kiegyenlítés 
A szolárberendezésen végzett munkák 
során az áramütés okozta veszélyek 
elkerülése céljából a szolárkör előre-
menő- és visszatérőoldalát, valamint a 
hidegvíz- és a HMV-vezetéket össze 
kell kötni a ház potenciál-kiegyenlítő 
berendezésével. 
 

Termikus szolárberendezések installá-
lására vonatkozó műszaki szabályok 
 

Szerelés tetőkön 
DIN 18338 Tetőfedési és tetőszigete-

lési munkák 
DIN 18339 Bádogosmunkák 
DIN 18451 Állványozási munkák 
 

Termikus szolárberendezések csatla-
koztatása 
DIN 4753 Vízmelegítők és vízmelegí- 
1. rész tő berendezések HMV és 

üzemi víz készítéséhez 
DIN 4757 Hőhordozóközegként vízzel 
1. rész vagy vízkeverékkel töltött 

szolár-fűtőberendezések; a 
biztonságtechnikai kivitellel 
szembeni követelmények 

DIN 4757 Szerves hőhordozókkal  
2. rész töltött szolár-fűtőberen-

dezések, a biztonságtech-
nikai kivitellel szembeni 
követelmények 

 

Vízmelegítők installálása és felszerelése 
DIN 18380 Fűtő- és HMV-készítő be-

rendezések 
DIN 18381 Gáz-, víz- és szennyvíz-

szerelési munkák 
DIN 18421 Hőtechnikai berendezések 

hőszigetelési munkái 
AVB Víz 
DVGW- Műszaki intézkedések a 
munkalap legionellák új berendezések- 
W551 ben való elszaporodásának 

elkerülése érdekében 
 

Elektromos csatlakozás 
VDE 0100 Elektromos üzemi eszközök 

létesítése, földelés, védőve-
zető, potenciál-kiegyenlítő 
vezető 

VDE 0185 Általános tudnivalók vil-
lámvédelmi berendezések 
létesítéséhez 

VDE 0190 Elektromos berendezések 
fő potenciál-kiegyenlítése 

VDE 0855 Antenna-berendezések 
installálása (értelemszerű-
en alkalmazandó) 

DIN 18382 Elektromos kábel- és vezeték-
berendezések épületekben 

Előírások 
A szakmai szövetségek előírásait, 
valamint a balesetvédelmi előírásokat 
is figyelembe kell venni. 
 

Biztonsági adatlap 

1. Az anyag/készítmény és cég meg-
nevezése 

1.1 A termék adatai,kereskedelmi meg-
nevezés:  Vaillant szolárfolyadék 

1.2 A szállító cég adatai:  
Vaillant GmbH, D-42850 
Remscheid,  Tel.: (02191) 18-0;  Fax: 
(02191) 18-28-10,  
Telex: 8513-879, 
Távirat: Vaillant Remscheid, 

 Vészhelyzeti tájékoztatás: mérge-
zési tanácsadás az Ön közelében  
(lásd a tájékoztatót vagy a telefon-
könyvet). 

2. Összetétel / az alkotóelemek adatai 
2.1 Kémiai jellemzés: 
 inhibitorokat tartalmazó propi-

lénglikol/poliglikol oldat. 
 CAS-szám: 57-55-6/25322-68-3 
 

3. Lehetséges veszélyek 
3.1 Különleges tudnivalók az emberre 

és a környezetre való veszélyekről: 
nem veszélyes. 

 

4. Elsősegélynyújtási teendők 
4.1 Általános tudnivalók:  A termékkel 

átitatódott ruházatot el kell távolítani. 
4.2 Bőrrel való érintkezés után:   

Vízzel és szappannal le kell mosni. 
4.3 Szemmel való érintkezés után:  

Tágra nyitott szemhéjak mellett a 
szemeket legalább 15 percen ke-
resztül folyó vízzel kell öblíteni. 

4.4 Lenyelés után: Ki kell öblíteni a 
sérült száját, majd sok vizet kell 
itatni vele. 

4.5 Tudnivalók az orvos számára:  
Tüneti kezelés szükséges (fertőtle-
nítés, életfunkciók), specifikus el-
lenméreg nem ismert. 

 

5. Tűzoltási teendők 
5.1 Alkalmas oltóanyagok: 

Porlasztott vízsugár, poroltó, alko-
holálló hab, széndioxid (CO2).  

5.2 Tűz esetén felszabaduló anyagok: 
Gázok / gőzök. A veszélyeztetés 
mértéke az égő anyagoktól és a 
tűz feltételeitől függ. A víz elgőzöl-
gése után gyúlékony propilénglikol-
/poliglikol-levegő keverékek kép-
ződhetnek. 
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5.3 Különleges védőfelszerelés a tűz 

leküzdéséhez:  tűz esetén környe-
zeti levegőtől független légzésvédő 
készüléket kell viselni. 

5.4 További adatok: Az elszennyező-
dött oltóvizet a helyi hatósági elő-
írások szerint kell ártalmatlanítani. 

 

6. Intézkedések a termék véletlen 
kiömlése esetén  

A kiömlött anyagot el kell torla-
szolni és nagy mennyiségű homok-
kal, földdel vagy más nedvszívó 
anyaggal le kell takarni, majd az 
abszorpció elősegítése érdekében 
alaposan össze kell seperni. Az így 
keletkezett keveréket tartályokba 
vagy műanyag zsákokba kell tölte-
ni, utána pedig el kell végeztetni 
annak ártalmatlanítását.  
Kisebb kifolyt, kifröcskölődött 
mennyiségeket bő vízzel fel kell 
mosni, az esetleg csatornába vagy 
természetes vizekbe kerülhetett 
nagyobb mennyiségekről pedig tá-
jékoztatni kell az illetékes vízügyi 
hatóságot.  
A terméknek előkezelés (biológiai 
derítőberendezés) nélkül nem sza-
bad természetes vizekbe kerülne. 

 

7. Kezelés és tárolás 
A szolár-folyadékot gondosan és 
óvatosan kell kezelni, bőrrel és a 
szemmel való érintkezése kerülen-
dő. A tartályokat tömítetten lezárva 
száraz helyen kell tárolni.  

 

8. Expozíciós korlátozás és egyéni 
védőfelszerelések 

8.1 Egyéni védőfelszerelések: 
Szemvédelem: védőszemüveg 

 Kézvédelem: gumi- vagy PVC-
védőkesztyűk 

8.2 Általános védelmi és higiéniai in-
tézkedések: a vegyszerek kezelése 
során a szokásos óvintézkedéseket 
kell betartani. 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1 Megjelenés 
Halmazállapot: folyékony 
Szín: kékeszöld 
Szag: gyenge 

9.2 Fajsúly: 1,0525 - 1,0555 g/cm3 
Fagyáspont/fagyási tartom.:<-35 °C 
Forráspont/forrástartomány: 107 °C 
Gőznyomás:  0,03 mbar  (20 °C-on) 
pH-érték: 7,5 - 8,5 
Viszkozitás: kb.7,0 mPas (20 °C-on) 

Vízben való oldhatóság: 
        teljesen feloldódik 
Lobbanáspont: nem értelmezhető 
Gyulladási hőmérséklet:  
       nem értelmezhető 
Alsó és felső robbanási határ:  
       nem értelmezhető 

10. Stabilitás és reakcióképesség 
10.1 Kémiai stabilitás: normál kezelés és 

tárolás esetén stabil. 
10.2 Kerülendő anyagok:  

erős oxidálószerek. 
11. Toxikológiai adatok 
 Az itt közölt állításokat az egyes ösz-

szetevők tulajdonságaiból vezettük le. 
11.1 Akut toxicitás:   
 LD50 / szájon át / patkányoknál: 

    > 2000 mg/kg 
 Bőr és nyálkahártya számára elvi-

selhetőség (OECD-teszt):  
   nyulak bőrénél és szeménél nem  
   ingerlő hatású. 

 Belélegzési kockázat (patkányok-
nál):  nincs pozitív lelet. 

 Bőrön keresztül történő káros fel-
szívódás valószínűtlen. 

11.2 Kiegészítő tudnivalók: 
 Szakszerű kezelés és rendeltetés-

szerű használat esetén tapasztala-
taink és információink szerint a 
terméknek nincsenek egészség-
károsító hatásai. 

12. Ökológiai adatok 
Az itt közölt állításokat az egyes 
összetevők tulajdonságaiból vezet-
tük le. 

12.1 Adatok a kiküszöböléshez: 
OECD 301A / ISO 7827 kísérleti 
módszer 

 Analízis-módszer:  DOC-levétel 
 Kiküszöbölhetőségi fok: > 70%  

        (28 nap) 
 Értékelés: biológ. könnyen lebomló. 
12.2 Viselkedés szakaszos környezet-

védelmi tisztítás esetén: 
 Csekély koncentrációknak adaptált 

biológiai tisztító-berendezésekbe 
való szakszerű bevezetése esetén 
nem várhatók zavarok az élesztett 
iszap lebomlási aktivitásában. 

12.3 Ökotoxikus hatás: 
 Hal-toxicitás:  LC50 (96 óra):   

> 500 mg/liter, leuciscus idus nevű 
hal esetén. 

13. Ártalmatlanítási előírások 
13.1 Ártalmatlanítás 
 A folyadékot a helyi előírások figye-

lembevétele mellett pl. arra alkal-
mas lerakóhelyre, vagy megfelelő 
égető-berendezésbe kell szállítani.  

 100 liternél kisebb mennyiség ese-
tén a helyi köztisztasági vállalathoz, ill. 
környezetvédelmi mozgószolgálathoz 
kell fordulni. 
13.2 Tisztítatlan csomagolások: 
 A nem szennyezett csomagolások 

újrahasznosíthatók. A nem tisztít-
ható csomagolások ártalmatlanítá-
sát az anyaghoz hasonló módon 
kell elvégezni. 

14. A szállítással kapcsolatos adatok 
 A termék nem tartozik az éghető 

folyadékokra vonatkozó rendelet 
(VbF) hatálya alá. Postai szállítása 
megengedett. Az alábbi szállítási 
előírások értelmében nem veszé-
lyes anyag. 

 GGVE/RID:  --,  UN-szám:  --,  
GGVS/ADR:  --,  ITA-DGR:  --,  IMDG-
kód: --,  TA - légi szállítás: --. 

15. Előírások 
15.1 EGK-irányelvek szerinti jelölés:  

A termék veszélyességi jelölésre 
nem kötelezett. 

15.2 Nemzeti előírások: 
Vízveszélyeztetési osztály: 1  
gyengén vízveszélyeztető hatású, 
(Németországban az 1999. 05. 17-
én kiadott VwVwS rendelet sze-
rint). 

16. Egyéb adatok 
 A biztonsági adatlap arra szolgál, 

hogy lényeges fizikai, biztonság-
technikai, toxikológiai és ökológiai 
adatokat közöljön vegyi anyagok 
és készítmények kezeléséhez, va-
lamint ajánlásokat adjon azok biz-
tonságos kezeléséhez, ill. tárolásá-
hoz, kezeléséhez és szállításához. 
A jelen információ alkalmazásával 
vagy az itt ismertetett termékek 
felhasználásával, alkalmazásával, il-
lesztésével vagy feldolgozásával 
összefüggésben keletkező károkért 
semmilyen felelősséget nem válla-
lunk. Ez azonban nem érvényes ak-
kor, ha nekünk, törvényes képvise-
lőinknek vagy szolgáltató partnere-
inknek szándékosan vagy durva ha-
nyagságból elkövetett hibákért 
kényszerítő módon felelősséget kell 
vállalnunk. A közvetett károkért va-
ló felelősség viszont kizárt. 

 A fenti adatokat legjobb tudásunk 
és lelkiismeretünk szerint állítottuk 
össze, és azok megfelelnek ismere-
teink mai szintjének, de nem jelen-
tenek a termék tulajdonságaira 
vonatkozó garanciavállalást. 

17. Állapot: készült 2003. 01. 06. 
Az adatlapot kiállította:  
 Vaillant GmbH 
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7. Szolár rendszerek hidraulikus kapcsolásai 
 
 
 
1. példa                         HMV készítés 
 
auroSTEP VSL S 150 komplett 
szolárrendszer használati melegvíz 
készítésre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroSTEP 150 

 2. példa                        HMV készítés 
 
auroSTEP VSL S 250 komplett 
szolárrendszer használati melegvíz 
készítésre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroSTEP 250 

 3. példa                        HMV készítés 
 
auroCOMPACT készülék napkollek-
torokkal, két fűtési körre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroCOMPACT, calorMATIC 430 + VR 61 

     
4. példa                        HMV készítés 
 
Atmoszférikus állókazán napkollek-
torokkal, kéthőcserélős tárolóval, 
egy fűtőkörrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 560 + calorMATIC 410/420 

 5. példa                   HMV készítés és 
                                    medencefűtés 
Kültéri (nyári) úszómedence és  
egy melegvíztároló fűtése napkol-
lektorokkal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 560 

 6. példa                        HMV készítés 
 
Meglévő fali fűtőkészülék HMV 
tárolóval, bővítés szolárrendszer-
rel, egy fűtőkörrel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 620s 

     
7. példa                        HMV készítés 
 
Meglévő „HMV-képes” szabályozó-
val rendelkező atmoszférikus álló-
kazánok szolárrendszerrel történő 
bővítése  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 560 

 8. példa                        HMV készítés 
 
Fali fűtőkészülék napkollektorokkal, 
két fűtési körrel, melegvízkészítés 
kéthőcserélős szolár HMV tárolóval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 620s 

 9. példa                         HMV készítés 
                                és medencefűtés 
Atmoszférikus állókazán napkollek-
torokkal, kéthőcserélős tárolóval, 
két fűtőkörrel és medencefűtéssel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 620s 
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10. példa          HMV készítés, fűtés-  
               rásegítés és medencefűtés 
Fali fűtőkészülék napkollektorok-
kal, kombi tárolóval, hidraulikus 
blokkal, két fűtőkörrel és medence-
fűtéssel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 620s 

 11. példa                   HMV készítés és 
                                    fűtésrásegítés 
 
Fali fűtőkészülék napkollektorok-
kal, kombi tárolóval, hidraulikus 
blokkal, két fűtőkörrel és 
vegyestüzelésű kazánnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 620s 

 12. példa          HMV készítés, fűtés-  
               rásegítés és medencefűtés 
 
ecoTEC VU 466 kondenzációs 
készülék napkollektorokkal, kombi 
tárolóval, két fűtési körrel és 
úszómedencével 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 620s 

     

13. példa                  HMV készítés és  
fűtésrásegítés 

 
Atmoszférikus állókazán napkollek-
torokkal, fűtési pufferrel és kéthő-
cserélős tárolóval, két fűtési körrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 620s 

 14. példa                  HMV készítés és 
                                    fűtésrásegítés 
 
Atmoszférikus állókazán napkollek-
torokkal, kombi tárolóval, két 
kollektormezővel, egy fűtőkörrel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 620s 

 15. példa           HMV készítés, fűtés-  
               rásegítés és medencefűtés 
 
Fali fűtőkészülék napkollektorok-
kal, HMV-tárolóval és fűtési 
puffertárolóval, vegyestüzelésű 
kazánnal, úszómedencével és két 
fűtési körrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 620s 

     

16. példa           HMV készítés, fűtés-
rásegítés és medencefűtés 

 
ecoTEC VU 466/656 kondenzációs 
készülék napkollektorokkal, két fű-
tési puffertárolóval, HMV tárolóval, 
úszómedencével, két fűtési körrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 620s 

 17. példa                     Fűtésrásegítés  
                                és medencefűtés 
 
Korábbi fali fűtőkészülék melegvíz-
tárolóval és két fűtési körrel, nap-
kollektorokkal bővített szolár rend-
szer, fűtési puffertárolóval és kül-
téri medencével 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
calorMATIC 420s+2 db auroMATIC 560 

 18. példa                       Szolár opciók 
 
A szolár szabályozók nyújtotta 
különböző bővítési és opcionális 
lehetőségek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auroMATIC 560, auroMATIC 620s 
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 1. példa: auroSTEP VSL S 150 komplett szolárrendszer használati melegvíz készítésre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

 
1c aquaPLUS falikészülék rétegtárolóval 
1f pro-plus-Premium-ecoTEC plus kombi falikészülék 
1g turboMAG vízmelegítő 
2 keringtető szivattyú (készülékbe építve) 
3 bypass-szelep (készülékbe építve) 
8 auroSTEP VSL S 150 kompakt tároló 

30 visszacsapó szelep 
38 váltószelep (készülékbe építve) 
39 HMV termosztatikus keverőszelep 

42b szolár biztonsági szelep (auroSTEP készülékbe építve) 
43 biztonsági szerelvénycsoport 
58 töltő-ürítő csap (auroSTEP készülékbe építve) 

63a auroTHERM VFK 900S szerpentin napkollektor 
63b gyári Ø8/10 mm szolár kollektorcső KOL1 érzékelő vezetékkel, hőszigetelve 
BYP motoros váltócsap (bypass), 230V 
SP1 tároló hőmérséklet érzékelő, felső 
SP2 tároló hőmérséklet érzékelő, alsó 

KOL1 napkollektor érzékelő 
KOL1-P szolár keringtető szivattyú (auroSTEP készülékbe építve) 
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1. példa: auroSTEP VSL S 150 komplett szolárrendszer használati melegvíz készítésre 
 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Kisebb, illetve átlagos melegvíz mennyiségi igények szoláris fedezésére, kiegészítésre. 
Kizárólag HMV-készítési feladat ellátására alkalmas, medence vízfűtésre, fűtésrásegítésre a 
rendszer nem bővíthető. Ugyanakkor rendkívül kedvező rendszerár jellemzi. 
 
Ismertetés 
 
Az auroSTEP 150-es szolárpakettet nyeregtetős, vagy lapostetős kialakításban kínáljuk. Csatla-
koztatható bármilyen Vaillant átfolyós kombikészülékhez -VUW modellek- (de korábbi szériá-
hoz is kompatibilis), valamint VUI beépített tárolós fali készülékhez, mint a készülék elé kötött 
szolárfűtésű tároló. Ezen készülékekhez rendszerfüggő, igény szerinti fűtési szabályozót lehet 
választani.  
A pakett tartalmazza a 150 literes melegvíztárolót, feltöltve készrekevert fagyálló folyadékkal, 
az oldalán a szolár szabályozóval, szolár szivattyút, biztonsági szelepet, és 1 db 2 m2-es 
síkkollektort, az alap felszerelő készlettel. A szolár rendszer komplettírozásához az alábbi 
helyszínspecifikus kiegészítőket kell választani: szerelvénycsoport, szarufa-rögzítő készlet 
(magastetős esetben), madárcsípés elleni szolár hőszigetelés, termosztatikus HMV keverő, 
szigetelt szolár csővezeték-pár kollektor érzékelővel. 
Amennyiben csak melegvízkészítés a feladat (pl. hétvégi nyaraló), akkor turboMAG vízmelegí-
tővel is összeépíthető, vagy akár plusz készülék nélkül – ekkor a napsugárzás intenzitás függ-
vényében van melegvíz. 
 
Tervezési tudnivalók 
 

 Zárt rendszerű melegvíz készítésnél hidegvíz oldali szerelvénycsoport beépítése szükséges 
(43), mely az alábbiakat tartalmazza: elzáró, visszacsapó és biztonsági szelep. 

 auroSTEP szolárrendszer csak Ø 8 mm-es belső átmérőjű gyári rézcsővel szerelhető. A tar-
tály alja és a kollektor felső éle között max. 8,5 méter geodetikus magasság különbség lehet. 

 Kiegészítő visszafolyótartály beépítésével az előbbi magasság - feltételekkel - növelhető 
max 2x20 méteres vezeték nyomvonal hosszig. 

 Az auroSTEP komplett rendszer, nem igényel tágulási tartály, légtelenítő, légleválasztó, 
plusz szivattyú és szabályozó beépítését, fagyálló folyadék rátöltését. 

 A VFK 900 S kollektorok csak vízszintesen szerelhetők, a tartály fölé, a vízszintes szaka-
szokon folyamatos vezetéklejtéssel a tároló felé (min. 4%). 

 Az opcionális bypass szelep auroSTEP 150-es rendszerbe szerelhető. Napkollektorral fel-
melegített HMV esetén, a fojtásként funkcionáló kombikészüléket megkerülve - közvetlenül 
a hálózatba kerül a melegvíz. 

 A készülék elektromos védettsége: IP20 
 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. 

 A kollektor üzemszüneti állapotban leürül, így pl. nagy nyári napsütésben sem áll fenn a 
szolárfolyadék begőzölgésének veszélye. 

 Bár a melegvíz cirkuláltatás szoláris esetben megkérdőjelezendő, a tároló felső részének, 
középső ledugózott csonkjába az is beköthető.VUI esetében természetesen a rétegtöltésű 
tárolóra történik a cirkuláltatás és nem a szolártárolóra. 

 Ha termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkötést kell kialakí-
tani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 

 
Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. 
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2. példa: auroSTEP VSL S 250 komplett szolárrendszer használati melegvíz készítésre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

 
1h plus-Premium-ecoTEC plus 186/246/376 fali fűtőkészülék 
2 keringtető szivattyú (készülékbe építve) 

2a keringtető szivattyú (direkt kör) 
3 bypass-szelep (készülékbe építve) 
4 atmoVIT INT/exclusiv öv. kazán 

8a auroSTEP VSL S 250 kompakt tároló 
27 tároló töltő szivattyú 
30 visszacsapó szelep 
38 váltószelep (készülékbe építve) 
39 HMV termosztatikus keverőszelep 

42b szolár biztonsági szelep (auroSTEP készülékbe építve) 
43 biztonsági szerelvénycsoport 
58 töltő-ürítő csap (auroSTEP készülékbe építve) 

63a auroTHERM VFK 900S szerpentin napkollektorok (2 db) 
63b gyári Ø8/10 mm szolár kollektorcső KOL1 érzékelő vezetékkel, hőszigetelve 

LEGP légionella-védelmi készlet 
SP1 tároló hőmérséklet érzékelő, felső 
SP2 tároló hőmérséklet érzékelő, alsó 

KOL1 napkollektor érzékelő 
KOL1-P szolár keringtető szivattyú (auroSTEP készülékbe építve) 

EP elektromos fűtőpatron (opció) 
S elektromos fűtőpatron leválasztó kapcsoló 
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2. példa: auroSTEP VSL S 250 komplett szolárrendszer használati melegvíz készítésre 

 
 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Normál, illetve nagyobb melegvíz mennyiségi igények szoláris fedezésére. 
Kizárólag HMV-készítési feladat ellátására alkalmas, medence vízfűtésre, fűtésrásegítésre a 
rendszer nem bővíthető. Ugyanakkor rendkívül kedvező rendszerár jellemzi. 
 
Ismertetés 
 
Az auroSTEP 250-es szolárpakettet nyeregtetős, vagy lapostetős kialakításban kínáljuk. Csat-
lakoztatható Vaillant Plus, Premium és ecoTEC Plus 186/246/376 fali fűtőkészülékhez, vala-
mint álló öntöttvas atmoVIT kazánokhoz. Ezen készülékekhez rendszerfüggő, igény szerinti 
fűtési szabályozót lehet választani. A szolár szabályozó az auroSTEP-be van integrálva, a 
melegvízkészítés utánfűtésének engedélyezés miatt elektronikusan össze van kapcsolva a ké-
szülékkel. 
A pakett tartalmazza a 250 literes melegvíztárolót, feltöltve készrekevert fagyálló folyadékkal, 
az oldalán a szolár szabályozóval, szolár szivattyút, biztonsági szelepet, és 2 db 2 m2-es 
síkkollektort, az alap felszerelő készlettel. A szolár rendszer komplettírozásához az alábbi 
helyszínspecifikus kiegészítőket kell választani: szerelvénycsoport, szarufa-rögzítő készlet 
(magastetős esetben), madárcsípés elleni szolár hőszigetelés, termosztatikus HMV keverő, 
szigetelt szolár csővezeték-pár kollektor érzékelővel. 
 
Tervezési tudnivalók 
 

 falikészüléknél a váltószelep a készülékbe van építve. VK atmoVIT öntvénykazán esetében 
külön töltőszivattyút kell kiépíteni a tároló felé. 

 Zárt rendszerű melegvíz készítésnél hidegvíz oldali szerelvénycsoport beépítése szükséges 
(43), mely az alábbiakat tartalmazza: elzáró, visszacsapó és biztonsági szelep. 

 auroSTEP szolárrendszer csak Ø 8 mm-es belső átmérőjű gyári rézcsővel szerelhető. A 
tartály alja és a kollektor felső éle között max. 8,5 méter geodetikus magasság különbség 
lehet. 

 Kiegészítő visszafolyótartály beépítésével az előbbi magasság - feltételekkel - növelhető 
max 2x20 méteres vezeték nyomvonal hosszig. 

 Az auroSTEP komplett rendszer, nem igényel tágulási tartály, légtelenítő, légleválasztó, 
plusz szivattyú és szabályozó beépítését, fagyálló folyadék rátöltését. 

 A VFK 900 S kollektorok csak egymás fölé vízszintesen szerelhetők, a tartály fölé, a víz-
szintes szakaszokon folyamatos vezetéklejtéssel a tároló felé (min. 4%). 

 A felső hőcserélő utánfűtése gázkészülékkel, vagy elektromos fűtőpatronnal is elvégezhe-
tő, a teljes melegvíz komfort kiszolgálása érdekében. 

 A készülék elektromos védettsége: IP20 
 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. 

 A kollektor üzemszüneti állapotban leürül, így pl. nagy nyári napsütésben sem áll fenn a 
szolárfolyadék begőzölgésének veszélye. 

 Opcionálisan legionella-védelmi szivattyú is beköthető a szolárszabályozóba 
 Bár a melegvíz cirkuláltatás szoláris esetben megkérdőjelezendő, a tároló felső részének, 
középső ledugózott csonkjába az is beköthető. 

 Ha termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkötést kell kialakí-
tani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 

 

Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. 
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3. példa: auroCOMPACT készülék napkollektorokkal, két fűtési körre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

 
1i auroCOMPACT készülék rétegtárolóval 31 szabályozó szelep 
2 keringtető szivattyú (készülékbe építve) 38 váltószelep (készülékbe építve) 

2a keringtető szivattyú (direkt kör) 39 HMV termosztatikus keverőszelep (készülékben) 
2b keringtető szivattyú (kevert kör) 42 fűtési tágulási tartály (készülékbe építve) 

3 Állítható bypass-szelep (készülékbe építve) 42b szolár biztonsági szelep 
6a fűtési biztonsági szelep (készülékbe építve) 42c szolár tágulási tartály 
10 termosztatikus radiátorszelep 42d szolár előtét tartály 

13a calorMATIC 430 időjárásfüggő szabályozó 43 biztonsági szerelvénycsoport 
13b VR 61 bővitőmodul a kevert fűtési körhöz 45 WH hidraulikus váltó 
15 VRM keverőcsap és motor 52 léghőmérsékletről vezérelt szelep 

16a külső hőmérséklet érzékelő 46 HMV cirkulációs szivattyú 
17a VR 10 gyűjtő hőmérséklet érzékelő 58 töltő-ürítő csap (készülékbe építve) 
17b Kevert kör előremenő vízhőmérs. Érzékelő 59 szolár kézi gyorslégtelenítő 
19 határoló csőtermosztát 60 VR 81 beltéri egység a második fűtési körre 

24 tároló hőmérséklet érzékelő 63 Vaillant auroTHERM napkollektor 
25a szolár csatlakozó konzol 65 Felfogó tartály (fém) 

27 tároló töltő szivattyú (készülékbe építve) KOL1 napkollektor érzékelő 

30 visszacsapó szelep KOL1-P szolár keringtető szivattyú (készülékbe építve) 
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3. példa: auroCOMPACT készülék napkollektorokkal, két fűtési körre 

 
 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Az auroCOMPACT egy olyan földön álló, kis helyigényű komplett hőközpont, mely minden te-
kintetben innovatív és energiatudatos rendszeralkotókat tartalmaz: kondenzációs technika, 
rétegtöltésű melegvíztároló szoláris előkészítéssel.  
 
Ismertetés 
 
Az auroCOMPACT egy energiatakarékos 19 kW-os kondenzációs készüléket és egy 150 literes 
melegvíztárolót tartalmaz egybeépítve. A hagyományos melegvíztárolóknál nagyobb HMV-
teljesítménye van, a fűtővíz oldali rétegtöltés miatt. Melegvízkészítésre, beépített szoláris 
komponensek: szolár fűtőcsőkígyó, szabályozó, szivattyú, termosztatikus keverő és rotaméter. 
Ezen készülékekhez rendszerfüggő, igény szerinti fűtési szabályozót lehet választani. 
A szolár rendszer komplettírozásához az alábbi helyszínspecifikus kiegészítőket kell választani: 
napkollektor és rögzítő készlete, hőszigetelt szolár csőpár kollektor érzékelővel, légtelenítő, 
fagyálló folyadék, szolár tágulási tartály és biztonsági szelep. 
 
Tervezési tudnivalók 
 

 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. 

 A külső fűtési szivattyúk elektromos csatlakoztatása a VR 61 modulon keresztül történik. 
 VSC S 196/2 C 200 készülék beépített rétegtöltésű tároló melegvíz kapacitása: 220 liter/10 
perc (EN 13203, ∆T=30K, 4 csapoló egyenérték). 

 Egy keverőszelep nélküli direkt kör időjárásfüggő szabályozására alkalmas a calorMATIC 
430 eBUS-os fűtési szabályozó. Ez szükség szerint VR 61-es bővítőmodullal bővíthető, így 
két független fűtési kör szabályozása, külön időprogramok, jelleggörbék és hőmérsékletek 
állíthatók be. 

 Beltéri egységként való felszerelésre önmagában alkalmas a calorMATIC 430 – egy fűtési 
körre -, VR 61 illesztése esetén, a második körhöz VR 81 távszabályozó szerelhető. 

 Három fűtési körhöz VRC 630 szabályozó alkalmazható, fűtési körönként VR 90 komfort 
távkapcsoló telepíthető. 

 Elsősorban VFK síkkollektor illesztése javasolt (1-3 db), rövid csővezetékek esetén –pl. tető-
téri telepítés esetén – az előtéttartály beépítése is kötelező! 

 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-
mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Kondenzációs készülékeknél az üzemszerűen keletkező cseppvíz elvezetésére szennyvízle-
folyó kiépítése szükséges a készülék közelébe. 

 A gyors és precíz kivitelezést szerelőbarát fűtési szerelési készlet, valamint szolár csatla-
kozó konzol segíti –kiegészítőként vásárolható tartozékok. 

 
Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. 
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4. példa: Atmoszférikus állókazán napkollektorokkal, kéthőcserélős tárolóval, egy fűtőkörrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1  atmoVIT INT/exclusiv állókazán 43  Biztonsági szerelvénysor 
2  fűtőköri keringető szivattyúja 46  Cirkulációs szivattyú 
7  VIH S 300/400/500 szolár HMV-tároló 50  Túláramszelep 

10  Termosztatikus fűtőtestszelep 55  Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) 
13  VRC 410/420 s időjárásfüggő szabályozó 58  Töltő- ürítőcsap 

13c  1/5 elektromos panel 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 
16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő 60  mikrobuborék leválasztó, szolárra 

19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 
22  VRS 560 szolár szabályozó 65  Felfogó tartály (fém) 
25  Szolárállomás KOL 1  Kollektor-hőmérséklet érzékelő 
30  Visszacsapószelep KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú 
32  Véletlen elzárás ellen biztosított szelep LP/UV-1  Tároló-töltő szivattyú 
39  Termosztatikus HMV-keverőszelep LEG-P  Legionella-védelmi szivattyú 
42  Kazánköri biztonsági szerelvény SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő 

42a  Biztonsági szelep SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő 
42b  Szolár tágulási tartály S  védőkapcsoló/relé 
42c  Szolár előtéttartály EP  elektromos fűtőpatron 

42d  Fűtési tágulási tartály 
Ertrag 

 
Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a 
kihasználás méréséhez 
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4. példa: Atmoszférikus állókazán napkollektorokkal, kéthőcserélős tárolóval, egy fűtőkörrel 
 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Családi házak szoláris HMV készítése, öntöttvas kazán időjáráskövető fűtési körrel. 
 
Ismertetés 
 
A VRS 560 hőmérsékletkülönbség-szabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő keringe-
tő-szivattyút, ha a kollektorban a hőmérséklet egy definiált hőmérséklet-különbséggel maga-
sabb, mint a tároló alsó tartományában. A kollektorkörön és a szolár HMV-tároló alsó hőcseré-
lőjén keresztül történik a hőenergia átvitele az ivóvízre. Túl kevés napbesugárzás esetén az 
állókazán végzi a szolár HMV-tároló utánfűtését (opcionálisan elektromos fűtőpatron is lehet-
séges). Az utánfűtés engedélyezése a szolárszabályozóba integrált készülékvezérlőn keresztül 
történik. Az utánfűtés a tároló felső tartományára korlátozódik. A fűtési kör szabályozását a 
VRC 410/420 szabályozó végzi, a HMV-készítés elsőbbséget élvez az épület fűtésével szemben. 
 
Tervezési tudnivalók 
 

 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. 

 Egy keverőszelep nélküli direkt kör időjárásfüggő szabályozására alkalmas a VRC 410s fű-
tési szabályozó. A VRC 420 szabályozó ezen felül további egy kevert kör időjárásfüggő 
szabályozására is kezeli: külön időprogramok, jelleggörbék és hőmérsékletek állíthatók be. 

 A fűtési szabályozó (VRC 410/420) betehető a készülék előlapjába, vagy a helyiségbe 
kivezetékelve, beltéri egységként is felszerelhető. Ekkor hőmérséklet visszacsatolás is ak-
tiválható. 

 Vákuumcsöves napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 
 Napkollektoros melegvíztermelés esetén a forrázás veszély elkerülése érdekében HMV 
termosztatikus keverőcsap beépítése javasolt. A felesleges veszteségek miatt kerüljük a 
cirkuláltatást, illetve csökkentsük annak mértékét. 

 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-
mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Az atmoVIT exclusiv kétfokozatú kazán sajátossága, a kazánelektronikába integrált melegvíz 
készítési szolár funkció (nem kell szolárszabályozó!). Közvetlenül csatlakoztathatók a szük-
séges érzékelők, a menüből aktiválhatók a szabályozási beállítások. A szolár szivattyú csat-
lakoztatása 1/5 (Nr. 306253) vagy 6/6 (Nr. 30624) kiegészítő panelon keresztül lehetséges. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt 
kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 Napenergia hasznosító rendszereknél, a nagyobb tárolókapacitás és esetleges pangó víz-
térfogat miatt esetenként légionella-védelmi szivattyú beépítése indokolt lehet. 

 A VRS 560 szabályozó opcionális lehetőségei: második kollektormező kezelése, vagy 
vegyestüzelésű kazán szivattyú inditása - VR 11 érzékelőt külön kell beépíteni. A második 
opciós lehetőség: medence hőcserélő fűtése napenergiával, vagy második tároló szolár ol-
dali fűtése. 

 Ha termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkötést kell kialakí-
tani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 

 
Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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5. példa: Kültéri (nyári) úszómedence és egy melegvíztároló fűtése napkollektorokkal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

5  VIH használati melegvíztároló 59  szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 
11  medence vízszűrő 60  mikrobuborék leválasztó, szolárra 
12  uszoda vízforgató szűréssel és fűtéssel 63  VFK napkollektorok 
14  uszoda vízforgató csak fűtéssel 65  felfogó tartály (fém) 
22  VRS 560 szolár szabályozó 66  kültéri medence 

25 
 

szolárállomás 
ET 

 
szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a 
kihasználás méréséhez 

30  visszacsapószelep KOL 1  kollektor-hőmérséklet érzékelő 
34  relé KOL 1-P  kollektorköri szivattyú 
40  szolár-uszodavíz hőcserélő SR  uszodagépészet-szabályozó 

42b  szolár biztonsági szelep SP 1  tároló-hőmérséklet érzékelő (felső) 
42c  szolár tágulási tartály SP 2  tároló-hőmérséklet érzékelő (alsó) 
43  biztonsági szerelvénysor SP3  medence vízhőfok érzékelő 
58  töltő- ürítőcsap LP/UV-1  szolár oldali váltószelep 
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5. példa: Kültéri (nyári) úszómedence és egy melegvíztároló fűtése napkollektorokkal 
 
 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Családi házak, hétvégi nyaralók nyári, kültéri medencéjének napenergiával történő uszodavíz 
fűtésére, kiegészítve használati melegvíztárolóval (nem kötelező). 
 
Ismertetés 
 
A VRS 560 hőmérsékletkülönbség-szabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő keringe-
tő-szivattyút, ha a kollektorban a hőmérséklet egy definiált hőmérsékletkülönbséggel maga-
sabb, mint a medencében (SP3). A kollektor egy medence hőcserélőn keresztül adja át hőener-
giáját a medence vízforgató részre. Túl kevés napbesugárzás esetén nem történik más ener-
giaforrással utánfűtés. 
A szolárszivattyú üzemelésekor egy relés kapcsolón keresztül el kell indítani valamelyik sze-
kunder köri szivattyút, hogy a hőcserélőről elvigye a termikus energiát. Amennyiben az uszo-
daszabályozó úgy van programozva, hogy meghatározott időben működik a szűrés (pl. éjsza-
ka), úgy a 14-es jelű szivattyú fogja a medence fűtését biztosítani – egyébként a másik szivaty-
tyú működik a szekunder oldalon, amelyik szűr és melegít is. 
Opcionálisan lehetőség van egy kisebb melegvíztároló szoláris melegítésére is (rajzon ez a 
rendszer van ábrázolva): ebben az esetben a melegvíztároló fűtése előnyt élvez a medencével 
szemben amíg el nem éri a vízhőfok az SP1-en beállított értéket. Ekkor átvált a szolároldali vál-
tószelep és a szolárállomás szivattyúja a medencehőcserélő felé fog dolgozni. 
 
Tervezési tudnivalók 
 

 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. 

 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-
mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt 
kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére (kapcsoláson nincs feltüntetve). 

 A melegvízkészítési és medencevíz fűtési feladat miatt elsősorban VFK síkkollektor telepí-
tése javasolt, mely a vízfelület méretének függvénye. 

 A VRS 560 szabályozó további lehetősége: második kollektormező kezelése önnálló 
szolárállomással,- VR 11 érzékelőt külön kell beépíteni.  

 
Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
 



 

 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 118 / 148. oldal                                         Szolár tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                       3. átdolgozott kiadás 

6. példa: Meglévő fali fűtőkészülék HMV tárolóval, bővítés szolárrendszerrel, egy fűtőkörrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1  plus/Premium/ecoTEC plus fali fűtőkészülék 43  Biztonsági szerelvénysor 
2  Fűtési keringető szivattyú (készülékbe építve) 46  Cirkulációs szivattyú 
5  Meglévő VIH típusú HMV tároló  55  Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) 
7  VIH S 300/400/500 szolár HMV-tároló 58  Töltő- ürítőcsap 

10  Termosztatikus fűtőtestszelep 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 
13  VRS auroMATIC 620 rendszerszabályozó 60  mikrobuborék leválasztó, szolárra 

16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 
19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát 65  Felfogó tartály (fém) 

21a  VR 90 komfort távkapcsoló KOL 1  Kollektor-hőmérsékletérzékelő 
25  Szolárállomás KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú 
30  Visszacsapószelep LEG-P  Legionella-védelmi szivattyú 
38  Váltószelep (készülékbe építve) SP 1  tároló-hőmérséklet érzékelő (felső) 
39  Termosztatikus HMV-keverőszelep SP 2  tároló-hőmérséklet érzékelő (alsó) 

42a  Biztonsági szelep SP 3  Tároló-hőmérséklet érzékelő ( 2. tárolóba ) 
42b  Szolár tágulási tartály UV 4  Kollektorköri motoros váltószelep 
42c  Szolár előtéttartály VF 1  1-es fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 

   
Ertrag 

 
Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a 
kihasználás méréséhez 
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6. példa: Meglévő fali fűtőkészülék HMV tárolóval, bővítés szolárrendszerrel, egy fűtőkörrel 
 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Hagyományos fali fűtőkészülékes hőközpontok (fűtőkészülék és egyhőcserélős tároló) átalakí-
tása szolár-berendezésekké (kéthőcserélős szolár melegvíztárolóval) családi házakban. 
 
Ismertetés 
 
A meglévő HMV-tároló kiegészítéseként egy VIH S kettős szolár HMV-tárolót telepítenek a 
rendszerbe, amelyet hidegvíz oldalon a meglévő VIH tárolóval sorba kapcsolnak. A korábbi VIH 
tároló hidraulikus és szabályozástechnikai megoldása módosul: a hidegvíz-bevezetés a VIH 
régi tárolón marad, annak melegvíz-kimenete képezi VIH S szolártároló hidegvíz-bevezetését. 
A VRS 620 rendszerszabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő keringető-szivattyút, 
ha a kollektorban a hőmérséklet egy definiált hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint a VIH 
S szolártároló, vagy a régi VIH tároló alsó tartományában. A kollektorkörön és a tárolókon 
keresztül történik a hőenergia átvitele az ivóvízre. Szolároldalon a VIH S szolártároló töltése 
előnyt élvez az egyhőcserélős VIH tárolóval szemben, vagyis az UV4 váltószelep akkor fog 
átváltani, ha az SP1 érzékelőn megvan a paracsolt HMV hőfok. 
Túl kevés napbesugárzás esetén, ugyanúgy, mint túl nagy melegvíz-elvételkor is, a VIH S szo-
lártároló utánfűtését a fali fűtőkészülék végzi. Fűtésoldalon a HMV-utánfűtés elsőbbséget él-
vez az épület fűtésével szemben. 
 
Tervezési tudnivalók 
 

 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-
mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre a szabályozó kijelzőjén, grafiku-
san. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 A VRS 620 szabályozó további lehetősége: második kollektormező kezelése önálló 
szolárállomással, vagy vegyestüzelésű kazán szivattyú inditása - VR 11 érzékelőt külön kell 
beépíteni. Fűtési oldalon a VRS 620 további egy kevert szabályozási fűtési kör csatlakozta-
tása lehetséges, –bővítőmodul nélkül – de WH hidraulikus váltó beépítése szükséges. Gyűjtő 
hőmérséklet-érzékelőként VR10-es érzékelőt kell felszerelni. 

 A fűtési körök száma VR60 modullal bővíthető. 1 db VR 60, további 2 kevert kör vezérlését 
teszi lehetővé, maximum 6 db VR 60 köthető össze. A "kevert" fűtési körök szabadon prog-
ramozhatók az adott feladatra, így pl. klasszikus fűtési kör, emelt hőmérséklet légtechnikai 
feladatokra, medence hőcserélő fűtése, uszoda párátlanító, további indirekt fűtésű tárolók. 

 Elsősorban VFK síkkollektor illesztése javasolt (melegvíztermelés miatt). Vákuumcsöves 
napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 

 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. Napkollektoros melegvízterme-
lés esetén a forrázás veszély elkerülése érdekében HMV termosztatikus keverőcsap beépí-
tése javasolt. A felesleges veszteségek miatt kerüljük a cirkuláltatást, illetve csökkentsük 
annak mértékét. Napenergia hasznosító rendszereknél, a nagyobb tárolókapacitás és esetle-
ges pangó víztérfogat miatt esetenként légionella-védelmi szivattyú beépítése indokolt lehet. 

 Ha termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkötést kell kialakí-
tani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 

 
Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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7. példa: Meglévő „HMV-képes” szabályozóval rendelkező atmoszférikus állókazánok szolár-
rendszerrel történő bővítése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1  Korábbi VK állókazán 42d  Fűtési tágulási tartály 
2  fűtőköri keringető szivattyúja 43  Biztonsági szerelvénysor 
7  VIH S 300/400/500 szolár HMV-tároló 46  Cirkulációs szivattyú 

10  Termosztatikus fűtőtestszelep 55  Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) 
13 

 
Korábbi időjárásfüggő szabályozó  
(VRC BW, MBW, UBW, MF) 58  Töltő- ürítőcsap 

16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 
19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát 60  mikrobuborék leválasztó, szolárra 
22  VRS 560 szolár szabályozó 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 
25  Szolárállomás 65  Felfogó tartály (fém) 
30  Visszacsapószelep 70  Tároló-töltő szivattyú 
32  Véletlen elzárás ellen biztosított szelep KOL 1  Kollektor-hőmérséklet érzékelő 
39  Termosztatikus HMV-keverőszelep KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú 
42  Kazánköri biztonsági szerelvény LEG-P  Legionella-védelmi szivattyú 

42a  Biztonsági szelep SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő 
42b  Szolár tágulási tartály SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő 

42c  Szolár előtéttartály 
Ertrag 

 
Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a 
kihasználás méréséhez 
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7. példa: Meglévő „HMV-képes” szabályozóval rendelkező atmoszférikus állókazánok szolár-
rendszerrel történő bővítése 

 
 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Szoláris energia felhasználás melegvíz készítésre háztartási kategóriában, családi házaknál. 
Elsősorban gépészeti korszerűsítéseknél, javasolt az alkalmazás, amikor korábban már egy 
olyan időjárásfüggő szabályozó volt telepítve az öntvénykazánhoz, ami a fűtési kör mellett 
melegvíztárolót is tudott szabályozni. 
 
Ismertetés 
 
A VRS 560 hőmérsékletkülönbség-szabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő keringe-
tő-szivattyút, ha a kollektorban a hőmérséklet egy definiált hőmérséklet-különbséggel maga-
sabb, mint a tároló alsó tartományában. A kollektorkörön és a szolár HMV-tároló alsó hőcseré-
lőjén keresztül történik a hőenergia átvitele az ivóvízre. Túl kevés napbesugárzás esetén az 
állókazán végzi a szolár HMV-tároló utánfűtését (opcionálisan elektromos fűtőpatron is lehet-
séges). Az utánfűtés engedélyezése a szolárszabályozóba integrált készülékvezérlőn keresztül 
történik (C1/C2 bekötése a fűtésszabályozó SpF tároló érzékelő bemenetére). Az utánfűtés a 
tároló felső tartományára korlátozódik. A fűtési kör(ök) szabályozását változatlanul a korábbi 
VRC szabályozó végzi, HMV-oldalon előnykapcsolás biztosításával. 
 
Tervezési tudnivalók 
 

 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. 

 Elsősorban VFK síkkollektor illesztése javasolt (melegvíztermelés miatt). Vákuumcsöves 
napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 

 Napkollektoros melegvíztermelés esetén a forrázás veszély elkerülése érdekében HMV 
termosztatikus keverőcsap beépítése javasolt. A felesleges veszteségek miatt kerüljük a 
cirkuláltatást, illetve csökkentsük annak mértékét. 

 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-
mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre a VRS 560 szabályozón. Ehhez 
egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 Napenergia hasznosító rendszereknél, a nagyobb tárolókapacitás és esetleges pangó víz-
térfogat miatt esetenként légionella-védelmi szivattyú beépítése indokolt lehet. 

 A VRS 560 szabályozó opcionális lehetőségei: második kollektormező kezelése, vagy 
vegyestüzelésű kazán szivattyú inditása - VR 11 érzékelőt külön kell beépíteni. A második 
opciós lehetőség: medence hőcserélő fűtése napenergiával, vagy második tároló szolár ol-
dali fűtése. 

 Ha termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkötést kell kialakí-
tani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 

 
Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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8. példa: Fali fűtőkészülék napkollektorokkal, két fűtési körrel, melegvízkészítés kéthőcserélős 
szolár HMV tárolóval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1  Fali fűtőkészülék 52  Léghőmérsékletről vezérelt szelep 
2  Fűtési keringető szivattyú (készülékben) 55  Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) 
7  VIH S 300/400/500 szolár HMV-tároló 58  Töltő- ürítőcsap 

10  Termosztatikus fűtőtestszelep 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 
13  auroMATIC 620 rendszerszabályozó 60  Mikrobuborék leválasztó, szolárra 

16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 
19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát 65  Felfogó tartály (fém) 

21a  VR 90 komfort távkapcsoló KOL 1  Kollektor-hőmérséklet érzékelő 
25  Szolárállomás KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú 
30  Visszacsapószelep LEG-P  Legionella-védelmi szivattyú 
31  Szabályozó szelep SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő 

38  Váltószelep (készülékbe építve) SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő 
39  Termosztatikus HMV-keverőszelep VF1  Gyűjtő-hőmérséklet érzékelő 

42a  Biztonsági szelep VF 2  2-es fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 
42b  Szolár tágulási tartály HK 1-P  1-es fűtési kör keringtető szivattyúja 
42c  Szolár előtéttartály HK 2-P  2-es fűtési kör keringtető szivattyúja 
43  Biztonsági szerelvénysor HK 2  2-es fűtési kör VRM motoros keverőcsapja 

45  WH hidraulikus váltó 
Ertrag 

 
Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a 
kihasználás méréséhez 

46  Cirkulációs szivattyú    
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8. példa: Fali fűtőkészülék napkollektorokkal, két fűtési körrel, melegvízkészítés kéthőcserélős 
szolár HMV tárolóval 

 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Családi házak és pl. kisebb panziók szoláris melegvíz készítésre ajánlott. Szabályozástechni-
kailag tovább bővíthető rendszer, mely mind a fűtési körök, mind a napenergia hasznosításban 
is fejleszthető.  
 
Ismertetés 
 
A VRS 620 rendszerszabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő keringető-szivattyút, ha 
a kollektorban a hőmérséklet egy definiált hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint a tároló 
alsó tartományában. A kollektorkörön és a szolár HMV-tároló alsó hőcserélőjén keresztül tör-
ténik a hőenergia átvitele az ivóvízre. Túl kevés napbesugárzás esetén a fali készülék végzi a 
szolár HMV-tároló utánfűtését (opcionálisan elektromos fűtőpatron is lehetséges). Az 
utánfűtés engedélyezése a szolárszabályozóba integrált készülékvezérlőn keresztül történik. 
Az utánfűtés a tároló felső tartományára korlátozódik. A fűtési kör(ök) szabályozását szintén a 
VRS szabályozó végzi, HMV-oldalon előnykapcsolás biztosításával. 
 
Tervezési tudnivalók 
 

 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. 

 Elsősorban VFK síkkollektor illesztése javasolt (melegvíztermelés miatt). Vákuumcsöves 
napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 

 Napkollektoros melegvíztermelés esetén a forrázás veszély elkerülése érdekében HMV 
termosztatikus keverőcsap beépítése javasolt. A felesleges veszteségek miatt kerüljük a 
cirkuláltatást, illetve csökkentsük annak mértékét. 

 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-
mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján grafikusan kerül kijelzésre a VRS 620 szabályo-
zón. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 Napenergia hasznosító rendszereknél, a nagyobb tárolókapacitás és esetleges pangó víz-
térfogat miatt esetenként légionella-védelmi szivattyú beépítése indokolt lehet. 

 A VRS 620 szabályozó további lehetősége: második kollektormező kezelése önálló 
szolárállomással, vagy vegyestüzelésű kazán szivattyú inditása - VR 11 érzékelőt külön kell 
beépíteni. A második opciós lehetőség: medence hőcserélő fűtése napenergiával, vagy má-
sodik tároló szolár oldali fűtése. Alkalmas továbbá maximum 6 készülékes kaszkád gázol-
dali léptetésére is –készülékenkénti moduláció megtartásásával - ehhez VR 30/31 modulok 
csatlakoztatása szükséges. 

 A fűtési körök száma VR60 modullal bővíthető. 1 db VR 60, további 2 kevert kör vezérlését 
teszi lehetővé, maximum 6 db VR 60 köthető össze. A "kevert" fűtési körök szabadon prog-
ramozhatók az adott feladatra, így pl. klasszikus fűtési kör, emelt hőmérséklet légtechnikai 
feladatokra, medence hőcserélő fűtése, uszoda párátlanító, további indirekt fűtésű tárolók. 

 A vázolt kapcsolás alkalmas puffer, vagy kombipuffertároló beépítésével, valamint hidraulikus át-
alakítással fűtésrásegítési feladatra is, és/vagy úszómedence szoláris és fűtővíz oldali fűtésére is. 

 Ha termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkötést kell kialakí-
tani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 

 

Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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9. példa: Atmoszférikus állókazán napkollektorokkal, kéthőcserélős tárolóval, két fűtőkörrel és 
medencefűtéssel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1  atmoVIT állókazán 52  Léghőmérsékletről vezérelt szelep 
2a  Medence szivattyú 55  Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) 

7  VIH S 300/400/500 szolár HMV-tároló 58  Töltő- ürítőcsap 
10  Termosztatikus fűtőtestszelep 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 
13  auroMATIC 620 rendszerszabályozó 60  Mikrobuborék leválasztó, szolárra 

13a  Medenceszabályozó 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 
16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő 64  Úszómedence 

19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát 65  Felfogó tartály (fém) 
21a  VR 90 komfort távkapcsoló KOL 1  Kollektor-hőmérsékletérzékelő 
22  Leválasztó relé KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú 
25  Szolárállomás HK 1-P  1-es fűtőkör keringető szivattyúja 
30  Visszacsapószelep HK 2-P  2-es fűtőkör keringető szivattyúja 
31  Szabályozó szelep HK 2  2-es fűtési kör VRM motoros keverőcsapja 
32  Véletlen elzárás ellen biztosított szelep LP/UV-1  Tároló-töltő szivattyú 
39  Termosztatikus HMV-keverőszelep LEG-P  Legionella-védelmi szivattyú 
40  Uszoda hőcserélő SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő 

42a  Biztonsági szelep SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő 
42b  Szolár tágulási tartály SP 3  Medence-hőmérsékletérzékelő 
42c  Szolár előtéttartály UV 4  Kollektorköri motoros váltószelep 
42d  Fűtési tágulási tartály VF1  Kazán vízhőmérséklet érzékelő (direkt kör) 

43  Biztonsági szerelvénysor VF 2  2-es fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 

46  Cirkulációs szivattyú 
Ertrag 

 
Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a 
kihasználás méréséhez 



 

 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 125 / 148. oldal                                         Szolár tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                       3. átdolgozott kiadás 

9. példa: Atmoszférikus állókazán napkollektorokkal, kéthőcserélős tárolóval, két fűtőkörrel és 
medencefűtéssel 

 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Egy– és kétlakásos családi házak HMV-készítése és úszómedence fűtése napenergiával. 
 
Ismertetés 
 
A VRS 620 rendszerszabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő keringető-szivattyút, 
ha a kollektorban a hőmérséklet egy definiált hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint a VIH 
S szolártároló alsó tartományában, vagy a medencében. A kollektorkörön és a tárolókon ke-
resztül történik a hőenergia átvitele az ivóvízre. Szolároldalon a VIH S szolártároló töltése 
előnyt élvez az úszómedencével szemben, vagyis az UV4 váltószelep akkor fog átváltani, ha az 
SP1 érzékelőn megvan a paracsolt HMV hőfok. 
Túl kevés napbesugárzás esetén, ugyanúgy, mint túl nagy melegvíz-elvételkor is, a VIH S szo-
lártároló utánfűtését az állókazán végzi. A fűtési körök szabályozását szintén a VRS szabályozó 
végzi, HMV-oldalon előnykapcsolás biztosításával. 
 
Tervezési tudnivalók 
 
 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-

mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre a szabályozó kijelzőjén, grafiku-
san. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 A VRS 620 szabályozó további lehetősége: második kollektormező kezelése önálló 
szolárállomással, vagy vegyestüzelésű kazán szivattyú inditása - VR 11 érzékelőt külön kell beépí-
teni. Alkalmas továbbá maximum 6 készülékes kaszkád gázoldali léptetésére is –készülékenkénti 
moduláció megtartásásával - ehhez VR 30/31 modulok csatlakoztatása szükséges. 

 A fűtési körök száma VR60 modullal bővíthető. 1 db VR 60, további 2 kevert kör vezérlését 
teszi lehetővé, maximum 6 db VR 60 köthető össze. A "kevert" fűtési körök szabadon prog-
ramozhatók az adott feladatra, így pl. klasszikus fűtési kör, emelt hőmérséklet légtechnikai 
feladatokra, medence hőcserélő fűtése, uszoda párátlanító, további indirekt fűtésű tárolók. 

 Elsősorban VFK síkkollektor illesztése javasolt (melegvíztermelés miatt). Vákuumcsöves 
napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 

 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. Napkollektoros melegvízterme-
lés esetén a forrázás veszély elkerülése érdekében HMV termosztatikus keverőcsap beépí-
tése javasolt. A felesleges veszteségek miatt kerüljük a cirkuláltatást, illetve csökkentsük 
annak mértékét. Napenergia hasznosító rendszereknél, a nagyobb tárolókapacitás és esetle-
ges pangó víztérfogat miatt esetenként légionella-védelmi szivattyú beépítése indokolt lehet. 

 Ha termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkötést kell kialakí-
tani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 

 A vázolt kapcsolás alkalmas puffer, vagy kombipuffertároló beépítésével, valamint hidrauli-
kus átalakítással fűtésrásegítési feladatra is, és/vagy úszómedence fűtővíz oldali fűtésére is. 

 A külső úszómedence-szabályozó egy érzékelő segítségével átveszi az úszómedencének a 
szolártöltésen kívüli vezérlését. Az úszómedence-szivattyút a helyszínen felszerelt úszó-
medence-szabályozó vezérli, a szivattyú pedig a leválasztó relén keresztül össze van kötve 
a szolárszabályozóval. 

 

Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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10. példa: Fali fűtőkészülék napkollektorokkal, kombi tárolóval, hidraulikus blokkal, két fűtőkör-
rel és medencefűtéssel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1  Fűtőkészülék 40  Medence-fűtővíz hőcserélő 
2  Fűtési keringető szivattyú (készülékbe építve) 40a  Szolár-medence hőcserélő 

2a  Medence szivattyú 42a  Biztonsági szelep 
9  auroSTOR VPS SC 700 kombitároló 42b  Szolár tágulási tartály 

10  Termosztatikus fűtőtestszelep 42c  Szolár előtéttartály 
13  auroMATIC 620 rendszerszabályozó 42d  Fűtési tágulási tartály 

13a 
 

VR 60 keverőmodul további szabályozott 
fűtési kör(ök)höz 43  Biztonsági szerelvénysor 

13b  Medenceszabályozó 45  WH Hidraulikus váltó 
16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő 50  Hidraulikus blokk 

19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát 52  Szobahőmérsékletről vezérelt szelep 
21a,b  VR 90 komfort távkapcsoló 55  Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) 

22  Leválasztó relé 58  Töltő- ürítőcsap 
25  Szolárállomás 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 
30  Visszacsapószelep 60  Mikrobuborék leválasztó, szolárra 
31  Szabályozószelep 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 

39  Termosztatikus HMV-keverőszelep 64  Úszómedence 
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10. példa: Fali fűtőkészülék napkollektorokkal, kombi tárolóval, hidraulikus blokkal, két fűtőkör-
rel és medencefűtéssel 

 

65  Felfogó tartály (fém) 
HK 2  2-es fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 

HK 2-P  2-es fűtőkör keringető szivattyúja 
HK a-P  "a" fűtőkör keringető szivattyúja 

HK a  Az „a” fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 
KOL 1  Kollektor-hőmérsékletérzékelő 

KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú 
LP/UV-1  Tároló-töltő szivattyú 
LP/UV-2  Motoros váltószelep a fűtőköri visszatérő hőmérsékletének emeléséhez 
LP/UV-3  Töltőszivattyú medencefűtéshez 

SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő 
SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő 
SP 3  Medence-hőmérsékletérzékelő 
SP 4  Középső tároló-hőmérséklet érzékelő 
UV 4  Kollektorköri motoros váltószelep 
VF 1  Fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője (gyűjtőhőmérséklet-érzékelő) 
VF a  "a" fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 
VF 2  2-es fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 

ZP  Cirkulációs szivattyú 
Ertrag  Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a kihasználás méréséhez 

 
 

Legfőbb alkalmazási terület 
 
Szolártámogatású HMV-készítés, fűtésrásegítés és úszómedence-melegítés egy- és kétlakásos 
családi házakban. 
 
Ismertetés 
 
A kombi-tárolók alkalmazása a kollektorkör, a fűtés és a HMV-készítés egyszerű és helytaka-
rékos hidraulikus összekapcsolását teszi lehetővé. 
A VRS 620 rendszerszabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő keringető-szivattyút, 
ha a kollektorban a hőmérséklet egy definiált hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint a 
kombitároló alsó tartományában, vagy a medencében. 
A kollektorkör hőenergiája a tároló fűtési puffervizét melegíti. A belső HMV tárolót a 
puffertároló palástfűtéssel melegíti. 
Az úszómedence vizének melegítése egy külső hőcserélőn keresztül közvetlenül a 
szolárkörből történik. Ehhez a szolárszabályozó összehasonlítja a kollektorban és az úszóme-
dencében uralkodó hőmérsékleteket, majd kapcsolja a szolárszivattyút és a szolárkörben lévő 
UV4 váltószelepet. Lehet előnyt adni a kombi-tároló töltésének. Egy további opcionális hőcse-
rélőn keresztül lehetőség van a medence vízének a fűtőkörrel történő utánmelegítésére. 
A fűtési körök szabályozását szintén a VRS szabályozó végzi, HMV-oldalon előnykapcsolás biz-
tosításával (LP/UV1 váltószelep a hidraulikus blokkon). 
A fűtésrásegítéshez a szabályozó az SP4 és RF hőmérsékletkülönbséget figyeli: ha SP4 egy 
definiált hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint az RF, akkor az LP/UV2 váltószelep átvált. 
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Tervezési tudnivalók 
 
 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-

mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre a szabályozó kijelzőjén, grafiku-
san. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 A VRS 620 szabályozó további lehetősége: második kollektormező kezelése önálló 
szolárállomással, vagy vegyestüzelésű kazán szivattyú inditása - VR 11 érzékelőt külön kell beépí-
teni. Alkalmas továbbá maximum 6 készülékes kaszkád gázoldali léptetésére is –készülékenkénti 
moduláció megtartásásával - ehhez VR 30/31 modulok csatlakoztatása szükséges. 

 A fűtési körök száma VR60 modullal bővíthető. 1 db VR 60, további 2 kevert kör vezérlését 
teszi lehetővé, maximum 6 db VR 60 köthető össze. A "kevert" fűtési körök szabadon prog-
ramozhatók az adott feladatra, így pl. klasszikus fűtési kör, emelt hőmérséklet légtechnikai 
feladatokra, medence hőcserélő fűtése, uszoda párátlanító, további indirekt fűtésű tárolók. 

 Szoláris fűtésrásegítési feladatoknál minden fűtési kört motoros keverőszeleppel javasolt 
ellátni, a túlfűtés elkerülése érdekében. Jelen kapcsolásnál ennek figyelembe vételével, a 
második kevert kör kezeléséhez már VR 60 bővítőmodult kell csatlakoztatni. A több fűtési 
kör és a falikészülék miatt a rendszerbe gyűjtő-hőmérséklet érzékelővel ellátott WH hidra-
ulikus váltó beépítése szükséges. 

 Vákuumcsöves napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 
 A vázolt kapcsolásnál mindenképpen figyelni kell a termikus illesztésre, azaz a 
kombitárolóval gazdaságosan ellátható fűtésrásegítési felület nagyságára, valamint a csat-
lakoztatható kollektorok felületére is. 

 A hidraulikus blokk alkalmazhatóságának határa: max 40kW készülékteljesítmény. Ameny-
nyiben e feletti teljesítmények vannak, külön méretezett motoros váltószelepet kell 
beéípíteni. E miatt a mellékelt kapcsolás ebben a változatban nem alkalmazható VU 
466/656 kondenzációs készülékekkel. 

 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. Napkollektoros melegvízterme-
lés esetén a forrázás veszély elkerülése érdekében HMV termosztatikus keverőcsap beépí-
tése javasolt. A felesleges veszteségek miatt kerüljük a cirkuláltatást, illetve csökkentsük 
annak mértékét. Napenergia hasznosító rendszereknél, a nagyobb tárolókapacitás és esetle-
ges pangó víztérfogat miatt esetenként légionella-védelmi szivattyú beépítése indokolt lehet. 

 Ha termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkötést kell kialakí-
tani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 

 A külső úszómedence-szabályozó egy érzékelő segítségével átveszi az úszómedencének a 
szolártöltésen kívüli vezérlését. Az úszómedence-szivattyút a helyszínen felszerelt úszó-
medence-szabályozó vezérli, a szivattyú pedig a leválasztó relén keresztül össze van kötve 
a szolárszabályozóval. 

 
Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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11. példa: Fali fűtőkészülék napkollektorokkal, kombi tárolóval, hidraulikus blokkal, két fűtőkör-
rel és vegyestüzelésű kazánnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1  Fűtőkészülék 45  WH Hidraulikus váltó 
1a  Szilárd tüzelésű (vagy faelgázosító) kazán 50  Hidraulikus blokk 
2  Fűtési keringető szivattyú (készülékbe építve) 52  Szobahőmérsékletről vezérelt szelep 
9  auroSTOR VPS SC 700 kombitároló 55   Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) 

10  Termosztatikus fűtőtestszelep 58  Töltő- ürítőcsap 
13  auroMATIC 620 rendszerszabályozó 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 

13a 
 

VR 60 keverőmodul további szabályozott 
fűtési kör(ök)höz 60  Mikrobuborék leválasztó, szolárra 

16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 
19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát 65  Felfogó tartály (fém) 

21a,b  VR 90 komfort távkapcsoló HK 2  2-es fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 
25  Szolárállomás HK 2-P  2-es fűtőkör keringető szivattyúja 
30  Visszacsapószelep HK a-P  "a" fűtőkör keringető szivattyúja 
31  Szabályozószelep HK a  Az „a” fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 

39  Termosztatikus HMV-keverőszelep KOL 1  Kollektor-hőmérsékletérzékelő 
42a  Biztonsági szelep KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú 
42b  Szolár tágulási tartály KOL 2  Szilárdtüzelésű kazán hőmérséklet érzékelője 
42c  Szolár előtéttartály KOL 2-P  Töltőszivattyú a vegyestüzelésű kazán felől 
42d  Fűtési tágulási tartály LP/UV-1  Tároló-töltő szivattyú 

43  Biztonsági szerelvénysor 
LP/UV-2 

 
Motoros váltószelep a fűtőköri visszatérő 
hőmérsékletének emeléséhez 
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11. példa: Fali fűtőkészülék napkollektorokkal, kombi tárolóval, hidraulikus blokkal, két fűtőkör-
rel és vegyestüzelésű kazánnal 

 
RF  Fűtőköri visszatérő-hőmérsékletérzékelő 

ThermV  Termosztatikus kétutú szelep 
SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő 
SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő 
SP 4  Középső tároló-hőmérséklet érzékelő 
VF 1  Fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője (gyűjtőhőmérséklet-érzékelő) 
VF a  "a" fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 
VF 2  2-es fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 

ZP  Cirkulációs szivattyú 
Ertrag  Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a kihasználás méréséhez 

 
 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Szolártámogatású HMV-készítés, fűtésrásegítés, valamint szilárdtüzelésű kazánnal rendelkező 
egy- és kétlakásos családi házakban javasolt a fenti kapcsolás. 
 
Ismertetés 
 
A kombi-tárolók alkalmazása a kollektorkör, a fűtés és a HMV-készítés egyszerű és helytaka-
rékos hidraulikus összekapcsolását teszi lehetővé. 
A VRS 620 rendszerszabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő keringető-szivattyút, 
ha a kollektorban a hőmérséklet egy definiált hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint a 
kombitároló alsó tartományában. 
A kollektorkör hőenergiája a tároló fűtési puffervizét melegíti. A belső HMV tárolót a 
puffertároló palástfűtéssel melegíti. 
A szolár-fűtéskiegészítéshez és a szilárdtüzelésű kazánnak a fűtőkörbe való bekötéséhez a 
kombi-tárolót a fűtőkör visszatérőágába kell beiktatni. A fűtésrásegítéshez a szabályozó az 
SP4 és RF hőmérsékletkülönbséget figyeli: ha SP4 egy definiált hőmérséklet-különbséggel ma-
gasabb, mint az RF, akkor az LP/UV2 váltószelep átvált.  
A szilárdtüzelésű kazán közvetlenül melegíti a kombi-tárolót. Ennek töltőszivattyúját (KOL 2-P) 
egy további hőmérsékletkülönbség-vezérlőn keresztül (KOL 2 és SP2 különbsége) a VRS 620 
rendszerszabályozó kapcsolja. Egy termosztatikus keverőszelep biztosítja a szilárdtüzelésű 
kazán visszatérő-hőmérsékletének magas értéken tartását. Mindenképpen figyelembe kell 
venni a vegyestüzelésű kazán gyártójának előírását a kazánvíz hőmérsékletre, valamint a ka-
zánbiztosításra vonatkozóan (nyitott, vagy zárt rendszer). 
A fűtési körök szabályozását szintén a VRS rendszerszabályozó végzi, HMV-oldalon előnykap-
csolás biztosításával. 
A VRS 620 szabályozó így 3 primer energiaforrást kezel egyben: napenergia, vegyestüzelésű 
kazán és a gázkészülék – a megfelelő sorrend kézbentartásával. 
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Tervezési tudnivalók 
 
 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-

mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre a szabályozó kijelzőjén, grafiku-
san. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 A VRS 620 szabályozó további lehetősége: medence hőcserélő fűtése napenergiával, vagy 
második tároló szolár oldali fűtése. Alkalmas továbbá maximum 6 készülékes kaszkád gáz-
oldali léptetésére is –falikészülék esetén készülékenkénti moduláció megtartásásával - eh-
hez VR 30/31 modulok csatlakoztatása szükséges. 

 A fűtési körök száma VR60 modullal bővíthető. 1 db VR 60, további 2 kevert kör vezérlését 
teszi lehetővé, maximum 6 db VR 60 köthető össze. A "kevert" fűtési körök szabadon prog-
ramozhatók az adott feladatra, így pl. klasszikus fűtési kör, emelt hőmérséklet légtechnikai 
feladatokra, medence hőcserélő fűtése, uszoda párátlanító, további indirekt fűtésű tárolók. 

 Szoláris fűtésrásegítési feladatoknál minden fűtési kört motoros keverőszeleppel javasolt 
ellátni, a túlfűtés elkerülése érdekében. Jelen kapcsolásnál ennek figyelembe vételével, a 
második kevert kör kezeléséhez már VR 60 bővítőmodult kell csatlakoztatni. A több fűtési 
kör és a falikészülék miatt a rendszerbe gyűjtő-hőmérséklet érzékelővel ellátott WH hidra-
ulikus váltó beépítése szükséges. 

 Vákuumcsöves napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 
 A vázolt kapcsolásnál mindenképpen figyelni kell a termikus illesztésre, azaz a 
kombitárolóval gazdaságosan ellátható fűtésrásegítési felület nagyságára, valamint a csat-
lakoztatható kollektorok felületére is. 

 A hidraulikus blokk alkalmazhatóságának határa: max 40kW készülékteljesítmény. Ameny-
nyiben e feletti teljesítmények vannak, külön méretezett motoros váltószelepet kell 
beéípíteni. E miatt a mellékelt kapcsolás ebben a változatban nem alkalmazható VU 
466/656 kondenzációs készülékekkel. 

 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. Napkollektoros melegvízterme-
lés esetén a forrázás veszély elkerülése érdekében HMV termosztatikus keverőcsap beépí-
tése javasolt. A felesleges veszteségek miatt kerüljük a cirkuláltatást, illetve csökkentsük 
annak mértékét. Napenergia hasznosító rendszereknél, a nagyobb tárolókapacitás és esetle-
ges pangó víztérfogat miatt esetenként légionella-védelmi szivattyú beépítése indokolt lehet. 

 Ha termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkötést kell kialakí-
tani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 

 
Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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12. példa: ecoTEC VU 466 kondenzációs készülék napkollektorokkal, kombi tárolóval, két fűtési 
körrel és úszómedencével 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 

1  ecoTEC VU 466 kondenzációs fűtőkészülék 40  Szolár-medence hőcserélő 
2  Fűtési keringető szivattyú (készülékbe építve) 42a  Biztonsági szelep 

2a  Medence szivattyú 42b  Szolár tágulási tartály 
9  auroSTOR VPS SC 700 kombitároló 42c  Szolár előtéttartály 

10  Termosztatikus fűtőtestszelep 42d  Fűtési tágulási tartály 
13  auroMATIC 620 rendszerszabályozó 43  Biztonsági szerelvénysor 

13a 
 

VR 60 keverőmodul további szabályozott 
fűtési kör(ök)höz 45  WH Hidraulikus váltó 

13b  Medenceszabályozó 52  Szobahőmérsékletről vezérelt szelep 
16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő 55   Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) 

19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát 58  Töltő- ürítőcsap 
21a,b  VR 90 komfort távkapcsoló 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 

22  Leválasztó relé 60  Mikrobuborék leválasztó, szolárra 
25  Szolárállomás 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 
30  Visszacsapószelep 64  Úszómedence 
31  Szabályozószelep 65  Felfogó tartály (fém) 

39  Termosztatikus HMV-keverőszelep 66  Egyútú motoros zónaszelep 
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12. példa: ecoTEC VU 466 kondenzációs készülék napkollektorokkal, kombi tárolóval, két fűtési 
körrel és úszómedencével 

 

 
 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Szolártámogatású HMV-készítés, fűtésrásegítés alacsony energiafelhasználású családi házak-
ban, valamint medence vízfűtés napenergiával. Fenti kapcsolásnál 46 kW-os kondenzációs 
készüléket alkalmazunk, VPS SC 700 kombi pufferrel összekapcsolva. 
 
Ismertetés 
 
A kombi-tárolók alkalmazása a kollektorkör, a fűtés és a HMV-készítés egyszerű és helytaka-
rékos hidraulikus összekapcsolását teszi lehetővé. 
A VRS 620 rendszerszabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő keringető-szivattyút, 
ha a kollektorban a hőmérséklet egy definiált hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint a 
kombitároló alsó tartományában. 
A kollektorkör hőenergiája a tároló fűtési puffervizét melegíti. A belső HMV tárolót a 
puffertároló palástfűtéssel melegíti. 
A szolár-fűtéskiegészítéshez, a fűtőkörbe való bekötéséhez a kombi-tárolót a fűtőkör visszaté-
rőágába kell beiktatni. A fűtésrásegítéshez a szabályozó az SP4 és RF hőmérsékletkülönbséget 
figyeli: ha SP4 egy definiált hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint az RF, akkor az LP/UV2 
váltószelep átvált.  
Az úszómedence vizének melegítése egy külső hőcserélőn keresztül közvetlenül a 
szolárkörből történik. Ehhez a szolárszabályozó összehasonlítja a kollektorban és az úszóme-
dencében uralkodó hőmérsékleteket, majd kapcsolja a szolárszivattyút és a szolárkörben lévő 
UV4 váltószelepet. Lehet előnyt adni a kombi-tároló töltésének. Egy további opcionális hőcse-
rélőn keresztül lehetőség van a medence vízének a fűtőkörrel történő utánmelegítésére is (ez 
itt nincs ábrázolva). 
A fűtési körök szabályozását szintén a VRS szabályozó végzi, HMV-oldalon előnykapcsolás biz-
tosításával (LP/UV1 tárolótöltő szivattyú indítása). 
A készülék működéséből adódóan egy motoros zónaszelepet is be kell építeni a tároló-töltő 
ágba. Ennek kiválasztásánál fontos szempont, hogy annak motorja gyors működésű legyen: a 
tárolótöltő szivattyúval együtt van vezérelve, fűtési üzemben a szelep zárt állapotú. 

Ertrag  Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a kihasználás méréséhez 
HK 2  2-es fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 

HK 2-P  2-es fűtőkör keringető szivattyúja 
HK a-P  "a" fűtőkör keringető szivattyúja 

HK a  Az „a” fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 
LP/UV-1  Tároló-töltő szivattyú 
LP/UV-2  Motoros váltószelep a fűtőköri visszatérő hőmérsékletének emeléséhez (idegen termék) 

RF  Fűtőköri visszatérő-hőmérsékletérzékelő 
SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő 
SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő 
SP 3  Medence-hőmérsékletérzékelő 
SP4  Középső tároló-hőmérséklet érzékelő 
VF 1  Fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője (gyűjtőhőmérséklet-érzékelő) 
VF a  "a" fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 
VF 2  2-es fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 

ZP  Cirkulációs szivattyú 
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Tervezési tudnivalók 
 
 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-

mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre a szabályozó kijelzőjén, grafiku-
san. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 A VRS 620 szabályozó további lehetősége: második kollektormező kezelése önálló 
szolárállomással, vagy vegyestüzelésű kazán szivattyú inditása - VR 11 érzékelőt külön kell beépí-
teni. Alkalmas továbbá maximum 6 készülékes kaszkád gázoldali léptetésére is –
falikészülék esetén készülékenkénti moduláció megtartásásával - ehhez VR 30/31 modulok 
csatlakoztatása szükséges. 

 A fűtési körök száma VR60 modullal bővíthető. 1 db VR 60, további 2 kevert kör vezérlését 
teszi lehetővé, maximum 6 db VR 60 köthető össze. A "kevert" fűtési körök szabadon prog-
ramozhatók az adott feladatra, így pl. klasszikus fűtési kör, emelt hőmérséklet légtechnikai 
feladatokra, medence hőcserélő fűtése, uszoda párátlanító, további indirekt fűtésű tárolók. 

 Szoláris fűtésrásegítési feladatoknál minden fűtési kört motoros keverőszeleppel javasolt 
ellátni, a túlfűtés elkerülése érdekében. Jelen kapcsolásnál ennek figyelembe vételével, a 
második kevert kör kezeléséhez már VR 60 bővítőmodult kell csatlakoztatni. A több fűtési 
kör és a falikészülék miatt a rendszerbe gyűjtő-hőmérséklet érzékelővel ellátott WH hidra-
ulikus váltó beépítése szükséges. 

 Vákuumcsöves napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 
 A vázolt kapcsolásnál mindenképpen figyelni kell a termikus illesztésre, azaz a 
kombitárolóval gazdaságosan ellátható fűtésrásegítési felület nagyságára, valamint a csat-
lakoztatható kollektorok felületére is. 

 A vázolt kapcsolás nem alkalmazható teljes mértékben VU 656-os fali kondenzációs készü-
lékre! Ott a nagyobb készülékteljesítmény miatt a tárolótöltést a hidraulikus váltó szekun-
der oldaláról kell megvalósítani, ezért egy fűtési körrel kevesebb áll rendelkezésre, illetve 
VR 60 egységgel, igény szerint bővíthető. 

 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. Napkollektoros melegvízterme-
lés esetén a forrázás veszély elkerülése érdekében HMV termosztatikus keverőcsap beépí-
tése javasolt. A felesleges veszteségek miatt kerüljük a cirkuláltatást, illetve csökkentsük 
annak mértékét. Napenergia hasznosító rendszereknél, a nagyobb tárolókapacitás és esetle-
ges pangó víztérfogat miatt esetenként légionella-védelmi szivattyú beépítése indokolt lehet. 

 Ha termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkötést kell kialakí-
tani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 

 A külső úszómedence-szabályozó egy érzékelő segítségével átveszi az úszómedencének a 
szolártöltésen kívüli vezérlését. Az úszómedence-szivattyút a helyszínen felszerelt úszó-
medence-szabályozó vezérli, a szivattyú pedig a leválasztó relén keresztül össze van kötve 
a szolárszabályozóval. 

 
Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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13. példa: Atmoszférikus állókazán napkollektorokkal, fűtési pufferrel és kéthőcserélős tároló-
val, két fűtési körrel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1  atmoVIT állókazán 52  Léghőmérsékletről vezérelt szelep 
7  VIH S 300/400/500 szolár HMV-tároló 55  Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) 
9  VPS S 500/750/1000 fűtési puffertároló 58  Töltő- ürítőcsap 

10  Termosztatikus fűtőtestszelep 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 
13  auroMATIC 620 rendszerszabályozó 60  Mikrobuborék leválasztó, szolárra 

13a 
 

VR 60 keverőmodul további szabályozott 
fűtési kör(ök)höz 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 

16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő 65  Felfogó tartály (fém) 
19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát LP/UV-1  Tároló-töltő szivattyú 

21a,b  VR 90 komfort távkapcsoló LP/UV-2  
Motoros váltószelep a fűtőköri visszatérő hőmér-
sékletének emeléséhez 

25  Szolárállomás HK 2  2-es fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 
30  Visszacsapószelep HK 2-P  2-es fűtőkör keringető szivattyúja 
31  Szabályozó szelep HK a-P  "a" fűtőkör keringető szivattyúja 
32  Véletlen elzárás ellen biztosított szelep HK a  Az „a” fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 
39  Termosztatikus HMV-keverőszelep KOL 1  Kollektor-hőmérsékletérzékelő 

42a  Biztonsági szelep KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú 
42b  Szolár tágulási tartály SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő (HMV) 
42c  Szolár előtéttartály SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő (HMV)  
42d  Fűtési tágulási tartály SP 3  Fűtési puffer alsó-hőmérsékletérzékelő 

43  Biztonsági szerelvénysor SP 4  Középső tároló-hőmérséklet érzékelő 
46  Cirkulációs szivattyú RF  Fűtőköri visszatérő-hőmérsékletérzékelő 
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13. példa: Atmoszférikus állókazán napkollektorokkal, fűtési pufferrel és kéthőcserélős tároló-
val, két fűtési körrel 

 
UV 4  Kollektorköri motoros váltószelep 

VF1  Kazán vízhőmérséklet érzékelő 
VF a  "a" fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 
VF 2  2-es fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 

Ertrag  Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a kihasználás méréséhez 

 
 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Szolártámogatású HMV-készítés és fűtésrásegítés öntvénykazánnal, két fűtési körrel. 
Kombipuffer helyett külön méretezett használati melegvíz-tárolót és fűtési puffert alkalmazunk. 
Általában akkor javasolt, ha a kompakt kialakítású kombipuffer valamelyik mérete nem megfele-
lő az adott rendszerhez: például nagyobb a fűtött felület, mint amit a kombitároló puffere vízol-
dalon tartalmaz, vagy több fürdőszobához nagyobb melegvíz igény merül fel, mint a 
kombitartály melegvíz tárolója. Például kisebb panziók, motelek. 
 
Ismertetés 
 
A VRS 620 rendszerszabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő keringető-szivattyút, 
ha a kollektormezőben a hőmérséklet egy definiált hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint 
a HMV tároló alsó tartományában.(KOL 1 és SP2), vagy a fűtési puffer alsó tartományában 
(KOL1 és SP3). A kollektorkör hőenergiája közvetlenül adódik át a tárolók vizének. A tárolók 
között, az UV4 váltószelep végzi a szolárkör hidrulikus váltását. Kellő napbesugárzás esetén a 
melegvíztárolónak van előnykapcsolása.  
A fűtésrásegítéshez a szabályozó az SP4 és RF hőmérsékletkülönbséget figyeli: ha SP4 egy 
definiált hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint az RF, akkor az LP/UV2 váltószelep átvált. 
A fűtési körök szabályozását szintén a VRS rendszerszabályozó végzi, HMV-oldalon előnykap-
csolás biztosításával. 
A melegvíztároló kazánnal történő fűtésének biztosításához a VF1 érzékelőt az öntvénykazán 
merülőhüvelyébe kell helyezni. 
A puffertároló kellően nagy beépített hőcserélő csőkígyó felülettel rendelkezik, ugyanakkor a 
csonkok száma és elrendezése miatt további lehetőség van más, alternatív energiaforrásokat is 
felhasználni, például vegyestüzelésű (faelgázosító) kazán és/vagy hőszivattyú. 
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Tervezési tudnivalók 
 
 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-

mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre a szabályozó kijelzőjén, grafiku-
san. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 A VRS 620 szabályozó további lehetősége: második kollektormező kezelése önálló 
szolárállomással, vagy vegyestüzelésű kazán szivattyú inditása - VR 11 érzékelőt külön kell 
beépíteni. Alkalmas továbbá maximum 6 készülékes kaszkád gázoldali léptetésére is –
falikészülék esetén készülékenkénti moduláció megtartásásával - ehhez VR 30/31 modulok 
csatlakoztatása szükséges. 

 A fűtési körök száma VR60 modullal bővíthető. 1 db VR 60, további 2 kevert kör vezérlését 
teszi lehetővé, maximum 6 db VR 60 köthető össze. A "kevert" fűtési körök szabadon 
programozhatók az adott feladatra, így pl. klasszikus fűtési kör, emelt hőmérséklet lég-
technikai feladatokra, medence hőcserélő fűtése, uszoda párátlanító, további indirekt fűté-
sű tárolók. 

 Szoláris fűtésrásegítési feladatoknál minden fűtési kört motoros keverőszeleppel javasolt 
ellátni, a túlfűtés elkerülése érdekében. Jelen kapcsolásnál ennek figyelembe vételével, a 
második kevert kör kezeléséhez már VR 60 bővítőmodult kell csatlakoztatni. 

 Vákuumcsöves napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 
 Mindenképpen figyelni kell a termikus illesztésre, azaz a puffertárolóval gazdaságosan el-
látható fűtésrásegítési felület nagyságára, valamint a csatlakoztatható napkollektorok be-
épített nettó felületére is. 

 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé.  

 Napkollektoros melegvízterme-lés esetén a forrázás veszély elkerülése érdekében HMV 
termosztatikus keverőcsap beépítése javasolt. A felesleges veszteségek miatt kerüljük a 
cirkuláltatást, illetve csökkentsük annak mértékét.  

 Napenergia hasznosító rendszereknél, a nagyobb tárolókapacitás és esetleges pangó víz-
térfogat miatt esetenként légionella-védelmi szivattyú beépítése indokolt lehet. 

 Ha termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkötést kell kialakí-
tani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 

 
Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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14. példa: Atmoszférikus állókazán napkollektorokkal, kombi tárolóval, két kollektormezővel, 
egy fűtőkörrel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1  atmoVIT állókazán 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 
9  auroSTOR VPS SC 700 kombitároló 60  Mikrobuborék leválasztó, szolárra 

10  Termosztatikus fűtőtestszelep 65  Felfogó tartály (fém) 

13  auroMATIC 620 rendszerszabályozó 
ET 

 
Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a 
kihasználás méréséhez 

16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő HK 2  2-es fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 
19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát HK 2-P  2-es fűtőkör keringető szivattyúja 

21a  VR 90 komfort távkapcsoló KOL 1  Kollektor-hőmérsékletérzékelő (1 mező) 
25  Szolárállomás KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú (1 mező) 
30  Visszacsapószelep KOL 2  Kollektor-hőmérsékletérzékelő (2 mező) 
31  Szabályozószelep KOL 2-P  Kollektorköri szivattyú (2 mező) 

39  Termosztatikus HMV-keverőszelep LP/UV-1  Tároló-töltő szivattyú 

42a  Biztonsági szelep 
LP/UV-2 

 
Motoros váltószelep a fűtőköri visszatérő hő-
mérsékletének emeléséhez 

42b  Szolár tágulási tartály SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő 
42c  Szolár előtéttartály SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő 
42d  Fűtési tágulási tartály SP 4  Középső tároló-hőmérséklet érzékelő 

43  Biztonsági szerelvénysor RF  Fűtőköri visszatérő-hőmérsékletérzékelő 
55   Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) VF1  Kazán vízhőmérséklet érzékelő  
58  Töltő- ürítőcsap VF 2  2-es fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 
63  Vaillant auroTHERM napkollektor ZP  Cirkulációs szivattyú 
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14. példa: Atmoszférikus állókazán napkollektorokkal, kombi tárolóval, két kollektormezővel, 
egy fűtőkörrel 

 
Legfőbb alkalmazási terület 
 
Szolártámogatású fűtés és HMV-készítés egy fűtési körrel családi házakban. A maximális szolá-
ris kihasználás érdekében két önálló kollektormező kezelése a szabályozón keresztül. 
 
Ismertetés 
 
A kombi-tárolók alkalmazása a kollektorkör, a fűtés és a HMV-készítés egyszerű és helytaka-
rékos hidraulikus összekapcsolását teszi lehetővé. 
A VRS 620 rendszerszabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő bármelyik keringető-
szivattyút, ha az adott kollektormezőben a hőmérséklet egy definiált hőmérséklet-
különbséggel magasabb, mint a kombitároló alsó tartományában.(KOL 1 és SP2, illetve KOL2 
és SP2). A kollektorkör hőenergiája a tároló fűtési puffervizét melegíti a külső tárolóban. A 
belső HMV tárolót a puffertároló palástfűtéssel melegíti. A fűtésrásegítéshez a szabályozó az 
SP4 és RF hőmérsékletkülönbséget figyeli: ha SP4 egy definiált hőmérséklet-különbséggel 
magasabb, mint az RF, akkor az LP/UV2 váltószelep átvált. A fűtési körök szabályozását szin-
tén a VRS rendszerszabályozó végzi, HMV-oldalon előnykapcsolás biztosításával. 
 
Tervezési tudnivalók 
 
 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-

mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre a szabályozó kijelzőjén, grafiku-
san. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 A VRS 620 szabályozó további lehetősége: medence hőcserélő fűtése napenergiával, vagy 
második tároló szolár oldali fűtése. Alkalmas továbbá maximum 6 készülékes kaszkád gáz-
oldali léptetésére is –falikészülék esetén készülékenkénti moduláció megtartásásával - eh-
hez VR 30/31 modulok csatlakoztatása szükséges. 

 A fűtési körök száma VR60 modullal bővíthető. 1 db VR 60, további 2 kevert kör vezérlését 
teszi lehetővé, maximum 6 db VR 60 köthető össze. A "kevert" fűtési körök szabadon prog-
ramozhatók az adott feladatra, így pl. klasszikus fűtési kör, emelt hőmérséklet légtechnikai 
feladatokra, medence hőcserélő fűtése, uszoda párátlanító, további indirekt fűtésű tárolók. 

 Szoláris fűtésrásegítési feladatoknál minden fűtési kört motoros keverőszeleppel javasolt 
ellátni, a túlfűtés elkerülése érdekében.  

 Vákuumcsöves napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 
 A vázolt kapcsolásnál mindenképpen figyelni kell a termikus illesztésre, azaz a 
kombitárolóval gazdaságosan ellátható fűtésrásegítési felület nagyságára, valamint a csat-
lakoztatható kollektorok felületére is. 

 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. Napkollektoros melegvízterme-
lés esetén a forrázás veszély elkerülése érdekében HMV termosztatikus keverőcsap beépí-
tése javasolt. A felesleges veszteségek miatt kerüljük a cirkuláltatást, illetve csökkentsük 
annak mértékét. Napenergia hasznosító rendszereknél, a nagyobb tárolókapacitás és esetle-
ges pangó víztérfogat miatt esetenként légionella-védelmi szivattyú beépítése indokolt lehet. 

 Ha termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkötést kell kialakí-
tani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 

 

Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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15. példa: Fali fűtőkészülék napkollektorokkal, HMV-tárolóval és fűtési puffer-tárolóval, 
vegyestüzelésű kazánnal, úszómedencével és két fűtési körrel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1  Vaillant fali fűtőkészülék 55  Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) 
1a  Szilárd tüzelésű (vagy faelgázosító) kazán 58  Töltő- ürítőcsap 
2  Keringető szivattyú (készülékbe építve) 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 

2a  Medence szivattyú 60  Mikrobuborék leválasztó, szolárra 
6  VIH 120..500 HMV-tároló 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 
9  VPS S 500/750/1000 fűtési puffertároló 64  Úszómedence 

10  Termosztatikus fűtőtestszelep 65  Felfogó tartály (fém) 
13  auroMATIC 620 rendszerszabályozó ThermV  Termosztatikus kétutú szelep 

13a 
 

VR 60 keverőmodul további szabályozott 
fűtési kör(ök)höz 

Ertrag 
 

Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a 
kihasználás méréséhez 

13b  Medenceszabályozó LP/UV-2  Tároló-töltő szivattyú 
16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő LP/UV-3  Töltőszivattyú medencefűtéshez 

19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát HK 2  2-es fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 
21a,b  VR 90 komfort távkapcsoló HK 2-P  2-es fűtőkör keringető szivattyúja 

22  Leválasztó relé HK a-P  „a” fűtőkör keringető szivattyúja 
25  Szolárállomás HK a  Az „a” fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 
30  Visszacsapószelep KOL 1  Kollektor-hőmérsékletérzékelő 
31  Szabályozó szelep KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú 
32  Véletlen elzárás ellen biztosított szelep KOL 2  Szilárdtüzelésű kazán hőmérséklet érzékelője 
40  Medence-fűtővíz hőcserélő KOL 2-P  Töltőszivattyú a vegyestüzelésű kazán felől 

42a  Biztonsági szelep SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő (puffer) 
42b  Szolár tágulási tartály SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő (puffer)  
42c  Szolár előtéttartály SP 3  Medence-hőmérsékletérzékelő 
42d  Fűtési tágulási tartály SP 4  HMV vízhőmérsékletérzékelő 

43  Biztonsági szerelvénysor VF1  Gyűjtő-hőmérséklet-érzékelő 
46  Cirkulációs szivattyú VF a  "a" fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 
52  Léghőmérsékletről vezérelt szelep VF 2  2-es fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 
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15. példa: Fali fűtőkészülék napkollektorokkal, HMV-tárolóval és fűtési puffer-tárolóval, 
vegyestüzelésű kazánnal, úszómedencével és két fűtési körrel 

 

Legfőbb alkalmazási terület 
 

Szolártámogatású fűtési rendszer központi puffertároló alkalmazásával. Általában a közepes, 
vagy nagyobb rendszerek jellemző kapcsolása, ahol a magasabb igényeket is megfelelően lehet 
integrálni. A meghatározóbb fűtésrásegítési feladat melett, a hagyományos kéthőcserélős táro-
lóknál kisebb – 150...200 literes - HMV-tárolót is gazdaságosan lehet felfűteni. 
A puffertároló kellően nagy beépített hőcserélő csőkígyó felülettel rendelkezik, ugyanakkor a 
csonkok száma és elrendezése miatt további lehetőség van más, alternatív energiaforrásokat is 
felhasználni, például vegyestüzelésű (faelgázosító) kazán és/vagy hőszivattyú. 
 

Ismertetés 
 

A VRS 620 rendszerszabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő keringető-szivattyút, 
ha a kollektormezőben a hőmérséklet egy definiált hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint 
a puffertároló alsó tartományában (KOL 1 és SP2). A kollektorkör hőenergiája közvetlenül 
adódik át a tároló vizének. A beállított felső határ vízhőfokot SP1-en méri a szabályozó. 
 A fűtési körök szabályozását szintén a VRS rendszerszabályozó végzi, HMV-oldalon előny-
kapcsolás is beállítható. 
A vázolt kapcsolásban a puffertároló a hidraulikus váltó szerepét is betölti egyben. 
A VRS 620s rendszerszabályozó a parancsolt VF1 gyűjtő hőmérséklet elérését fogja biztosítani. 
Elsősorban a puffertárolóba szolgáltatott energiaforrások felhasználásával, de annak felső ré-
szére a gázkészülék is szükség szerint rá tud segíteni. A parancsolt érték a szekunder oldalon 
származhat bármelyik fűtési körtől, HMV tárolótól, vagy medencétől is. 
 

Tervezési tudnivalók 
 

 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-
mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre a szabályozó kijelzőjén, grafiku-
san. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 A VRS 620 szabályozó további lehetősége: alkalmas maximum 6 készülékes kaszkád gáz-
oldali léptetésére is –falikészülék esetén készülékenkénti moduláció megtartásásával - eh-
hez VR 30/31 modulok csatlakoztatása szükséges. 

 A fűtési körök száma VR60 modullal bővíthető. 1 db VR 60, további 2 kevert kör vezérlését 
teszi lehetővé, maximum 6 db VR 60 köthető össze. A "kevert" fűtési körök szabadon prog-
ramozhatók az adott feladatra, így pl. klasszikus fűtési kör, emelt hőmérséklet légtechnikai 
feladatokra, medence hőcserélő fűtése, uszoda párátlanító, további indirekt fűtésű tárolók. 

 Szoláris fűtésrásegítési feladatoknál minden fűtési kört motoros keverőszeleppel javasolt 
ellátni, a túlfűtés elkerülése érdekében. Jelen kapcsolásnál ennek figyelembe vételével, a 
második kevert kör kezeléséhez már VR 60 bővítőmodult kell csatlakoztatni. 

 Figyelembe kell venni és be kell tartani a vegyestüzelésű kazán gyártójának előírását a kazán-
víz hőmérsékletre, valamint a kazánbiztosításra vonatkozóan (nyitott, vagy zárt rendszer). 

 Vákuumcsöves napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 
 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. Ebben a kapcsolásban tipikusan 
nem jelentkezik a HMV tartálynál a magas szoláris hőfok miatti forrázás veszély. 

 

Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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16. példa: ecoTEC VU 466/656 kondenzációs készülék napkollektorokkal, két fűtési puffer-
tárolóval, HMV tárolóval, úszómedencével, két fűtési körrel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1  
Vaillant ecoTEC VU 466/656 kondenzáci-
ós fali fűtőkészülék 52  Léghőmérsékletről vezérelt szelep 

2  Keringető szivattyú (készülékbe építve) 55  Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) 
2a  Medence szivattyú 58  Töltő- ürítőcsap 
6  VIH 120..500 HMV-tároló 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 
9  VPS S 500/750/1000 fűtési puffertároló 60  Mikrobuborék leválasztó, szolárra 

10  Termosztatikus fűtőtestszelep 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 
13  auroMATIC 620 rendszerszabályozó 64  Úszómedence 

13a 
 

VR 60 keverőmodul további szabályozott 
fűtési kör(ök)höz 

Ertrag 
 

Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a 
kihasználás méréséhez 

13b  Medenceszabályozó 65  Felfogó tartály (fém) 
16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő LP/UV-2  Tároló-töltő szivattyú 

19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát LP/UV-3  Töltőszivattyú medencefűtéshez 
21a,b  VR 90 komfort távkapcsoló HK 2  2-es fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 

22  Leválasztó relé HK 2-P  2-es fűtőkör keringető szivattyúja 
25  Szolárállomás HK a-P  „a” fűtőkör keringető szivattyúja 
30  Visszacsapószelep HK a  Az „a” fűtőkör motoros kétutú keverőszelepe 
31  Szabályozó szelep KOL 1  Kollektor-hőmérsékletérzékelő 
32  Véletlen elzárás ellen biztosított szelep KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú 
40  Medence-fűtővíz hőcserélő SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő (puffer) 

42a  Biztonsági szelep SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő (puffer)  
42b  Szolár tágulási tartály SP 3  Medence-hőmérsékletérzékelő 
42c  Szolár előtéttartály SP 4  HMV vízhőmérsékletérzékelő 
42d  Fűtési tágulási tartály VF1  Gyűjtő-hőmérséklet-érzékelő 

43  Biztonsági szerelvénysor VF a  "a" fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 
46  Cirkulációs szivattyú VF 2  2-es fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 
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16. példa: ecoTEC VU 466/656 kondenzációs készülék napkollektorokkal, két fűtési puffer-
tárolóval, HMV tárolóval, úszómedencével, két fűtési körrel 

 

Legfőbb alkalmazási terület 
 

Elsősorban olyan fűtési rendszerek esetén javasolt a kapcsolás, ahol a nagyobb teljesítmény-
igényre a szoláris fűtésrásegítést is kellő napkollektor darabszám szolgálja ki. A nagyobb telje-
sítményhez igazodva két fűtési puffert alkalmazunk, amennyiben egy darabszám nem elegendő. 
A puffertároló kellően nagy beépített hőcserélő csőkígyó felülettel rendelkezik, ugyanakkor a 
csonkok száma és elrendezése miatt további lehetőség van más, alternatív energiaforrásokat is 
felhasználni, például vegyestüzelésű (faelgázosító) kazán és/vagy hőszivattyú. 
 

Ismertetés 
 

A VRS 620 rendszerszabályozó akkor kapcsolja be a szolárkörben lévő keringető-szivattyút, 
ha a kollektormezőben a hőmérséklet egy definiált hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint 
a puffertároló alsó tartományában (KOL 1 és SP2). A kollektorkör hőenergiája közvetlenül 
adódik át a tároló vizének. A beállított felső határ vízhőfokot SP1-en méri a szabályozó. 
A fűtési körök szabályozását szintén a VRS rendszerszabályozó végzi. 
A vázolt kapcsolásban a puffertároló a hidraulikus váltó szerepét is betölti egyben. A két 
puffertároló fűtővíz oldalon sorba van kapcsolva, a hőmérsékletérzékelők a második tárolóban 
vannak elhelyezve. A tervezett kollektorokat akkor javasoljuk egy mezőbe elhelyezni, ha azonos 
tájolásra néznek. Ha eltérő tájolás miatt osztani kell a kollektorokat, akkor önálló 
szolárállomással két kollektormezőt is tud kezelni a szabályozó (VR 11 érzékelőt külön kell beépí-
teni). Ebben az esetben a szolár mezők az önálló puffertároló hőcserélőjére is köthetők. 
A VRS 620s rendszerszabályozó a parancsolt VF1 gyűjtő hőmérséklet elérését fogja biztosítani. 
Elsősorban a puffertárolóba szolgáltatott energiaforrások felhasználásával, de annak felső ré-
szére a gázkészülék is szükség szerint rá tud segíteni. A parancsolt érték a szekunder oldalon 
származhat bármelyik fűtési körtől, HMV tárolótól, vagy medencétől is. 
 

Tervezési tudnivalók 
 

 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-
mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre a szabályozó kijelzőjén, grafiku-
san. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 A VRS 620 szabályozó további lehetősége: alkalmas maximum 6 készülékes kaszkád gáz-
oldali léptetésére is –falikészülék esetén készülékenkénti moduláció megtartásásával - eh-
hez VR 30/31 modulok csatlakoztatása szükséges. 

 A fűtési körök száma VR60 modullal bővíthető. 1 db VR 60, további 2 kevert kör vezérlését 
teszi lehetővé, maximum 6 db VR 60 köthető össze. A "kevert" fűtési körök szabadon prog-
ramozhatók az adott feladatra, így pl. klasszikus fűtési kör, emelt hőmérséklet légtechnikai 
feladatokra, medence hőcserélő fűtése, uszoda párátlanító, további indirekt fűtésű tárolók. 

 Szoláris fűtésrásegítési feladatoknál minden fűtési kört motoros keverőszeleppel javasolt 
ellátni, a túlfűtés elkerülése érdekében. Jelen kapcsolásnál ennek figyelembe vételével, a 
második kevert kör kezeléséhez már VR 60 bővítőmodult kell csatlakoztatni. 

 Vákuumcsöves napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 
 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. Ebben a kapcsolásban tipikusan 
nem jelentkezik a HMV tartálynál a magas szoláris hőfok miatti forrázás veszély. 

 

Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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17. példa: Korábbi fali fűtőkészülék melegvíztárolóval és két fűtési körrel, napkollektorokkal 
bővített szolár rendszer, fűtési puffertárolóval és kültéri medencével 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1  Vaillant fali fűtőkészülék 46  Cirkulációs szivattyú 
2  Keringető szivattyú (készülékbe építve) 52  Léghőmérsékletről vezérelt szelep 

2a  Medence szivattyú 55  Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) 
3  Bypass szelep (készülékbe építve) 58  Töltő- ürítőcsap 
6  VIH 120..500 HMV-tároló 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 
9  VPS S 500/750/1000 fűtési puffertároló 60  Mikrobuborék leválasztó, szolárra 

10  Termosztatikus fűtőtestszelep 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 
13  VRC 420s fűtési szabályozó kezelője 64  Úszómedence 

13a  VRC 420s elektromos bekötődoboza 65  Felfogó tartály (fém) 

13b  Medenceszabályozó 
Ertrag 

 
Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a ki-
használás méréséhez 

16a  VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő LP/UV 1  Kollektorköri motoros váltószelep 
19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát HK 1-P  1-es (direkt) fűtőkör keringető szivattyúja 

21a  Relé HK 2  2-es (kevert) fűtőkör motoros keverőszelepe 

22  
VRS 560 hőmérséklet-különbség  szabá-
lyozó 

UV 
 

Motoros váltószelep a fűtőköri visszatérő hőmérsék-
letének emeléséhez (KOL 1-P-re csatlakoztatva) 

25  Szolárállomás HK 2-P  2-es fűtőkör keringető szivattyúja 

30  Visszacsapószelep 
RF 

 
Fűtőköri visszatérő-hőmérsékletérzékelő      (SP2-re 
csatlakoztatva) 

31  Szabályozó szelep KOL 1  Kollektor-hőmérsékletérzékelő 
32  Véletlen elzárás ellen biztosított szelep KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú 
40  Medence-fűtővíz hőcserélő SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő (puffer) 

42a  Biztonsági szelep SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő (puffer)  
42b  Szolár tágulási tartály SP3  Medence-hőmérsékletérzékelő 
42c  Szolár előtéttartály SP f  HMV tároló vízhőmérsékletérzékelő 

42d  Fűtési tágulási tartály 
SP 4 

 
Fűtési puffer középső hőmérsékletérzékelő  (KOL1 –
re csatlakoztatva) 

43  Biztonsági szerelvénysor VF 1  Gyűjtő-hőmérséklet-érzékelő 
45  WH hidraulikus váltó VF 2  2-es fűtőkör előremenő-hőmérséklet érzékelője 
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17. példa: Korábbi fali fűtőkészülék melegvíztárolóval és két fűtési körrel, napkollektorokkal 
bővített szolár rendszer, fűtési puffertárolóval és kültéri medencével 

 

Legfőbb alkalmazási terület 
 

Elsősorban olyan falikazános fűtési rendszerek esetén javasolt a kapcsolás, ahol korábbi VRC 
410/420s szabályozó látta el a fűtésszabályozási feladatot, és a szoláris bővítés által megcélzott 
feladat: fűtésrásegítés, úszómedence fűtés. 
Előnye, hogy az adott – egyszerűbb –feladatot alacsonyabb árú szabályozóval is megvalósíthat-
juk, nem szükséges VRS 620 rendszerszabályozó. Ugyanakkor ez jelenti a kompromisszumot is, 
hogy pl. nincs meg a kompakt, modulrendszerű szabályozó által nyújtotta bővíthetőség lehető-
sége, ezért az igényfelmérést körültekintően kell végezni. 
A puffertároló kellően nagy beépített hőcserélő csőkígyó felülettel rendelkezik, ugyanakkor a 
csonkok száma és elrendezése miatt további lehetőség van más, alternatív energiaforrásokat is 
felhasználni, például vegyestüzelésű (faelgázosító) kazán és/vagy hőszivattyú. 
 

Ismertetés 
 

A korábbi VRC 410/420s fűtésszabályozó funkciói változatlanul megmaradnak. A használati 
melegvízkészítés vezérlése közvetlenül a kazánról, és csak gázzal történik, a szolár nem tud rásegíteni! 
A szoláris bővítés eredményeképpen, két –egymástól független -VRS 560 hőmérsékletkülönb-
ség szabályozó kerül beépítésre. Ebből a szolárszabályozó (bal oldali) akkor kapcsolja be a 
szolárkörben lévő keringető-szivattyút, ha a kollektormezőben a hőmérséklet egy definiált 
hőmérséklet-különbséggel magasabb, mint a puffertároló alsó tartományában (KOL 1 és SP2). 
A kollektorkör hőenergiája közvetlenül adódik át a tároló vizének. A beállított felső határ víz-
hőfokot SP1-en méri a szabályozó.  
A fűtésrásegítéshez a másik hőmérsékletkülönbség szabályozó VRS 560 (jobb oldali) az SP4 
és RF hőmérsékletkülönbséget figyeli: ha SP4 egy definiált hőmérséklet-különbséggel maga-
sabb, mint az RF, akkor az UV váltószelep átvált. 
 

Tervezési tudnivalók 
 

 Szolár oldali csővezeték nem szerelhető műanyag és ötrétegű csövekkelt. Rézcsöves ido-
mok kötésénél keményforrasztást kell alkalmazni. Pressidom alkalmazása esetén, meg kell 
győződni arról, hogy tartósan elviseli a szolárfolyadékot és az esetlegesen kialakuló magas 
nyugalmi hőmérsékletet. 

 Szolár kihasználtság, mért adatok alapján kerül kijelzésre a szabályozó kijelzőjén. Ehhez 
egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör visszatérő vezetékére. 

 A (bal oldali) VRS 560 szabályozó további lehetősége: második kollektormező kezelése önálló 
szolárállomással, vagy vegyestüzelésű kazán szivattyú inditása - VR 11 érzékelőt külön kell beépíteni. 

 A medencevíz fűtése csak napenergiával működik, fűtővízzel sem a VRS 560, sem a VRC 
410/420s szabályozó nem tudja kiszolgálni az uszodát. A fűtési körök és feladatok nem 
bővíthetők tovább, kaszkádkapcsolás kialakítása sem lehetséges. 

 Vákuumcsöves napkollektorok alkalmazása esetén az előtéttartály beépítése kötelező! 
 A felesleges vízveszteségek elkerülése érdekében ivóvizes tágulási tartály beépítése lehet-
séges, a tároló és a hidegvízoldali szerelvénycsoport közé. Ebben a kapcsolásban tipikusan 
nem jelentkezik a HMV tartálynál a magas szoláris hőfok miatti forrázás veszély. 

 A külső úszómedence-szabályozó egy érzékelő segítségével átveszi az úszómedencének a 
szolártöltésen kívüli vezérlését. Az úszómedence-szivattyút a helyszínen felszerelt úszó-
medence-szabályozó vezérli, a szivattyú pedig a leválasztó relén keresztül össze van kötve 
a szolárszabályozóval. 

 

Ezen kívül a jelen tervezési dokumentáció 4. fejezetében található termékspecifikus tudnivaló-
kat is vegye figyelembe. Szolár opciókról a 18. példa ad bővebb felvilágosítást. 
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18. példa: A szolár szabályozók nyújtotta különböző bővítési és opcionális lehetőségek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvi kapcsolási vázlat! 
Nem helyettesíti az épületgépész szaktervező munkáját, mellyel a helyszíni adottságokat is figye-
lembe kell venni. 
 

1a  Szilárd tüzelésű (vagy faelgázosító) kazán 58  Töltő- ürítőcsap 
2a  Medence szivattyú 59  Szolár gyorslégtelenítő visszacsapószeleppel 
6  VIH 120..500 HMV-tároló 60  Mikrobuborék leválasztó, szolárra 
9 

 

VPS S 500/750/1000 fűtési puffertároló, 
vagy VPS SC 700 kombipuffer, vagy 
VIH S 300/400/500 bivalens HMV tároló 

13 
 

VRS 560 hőmérséklet-különbség  szabályozó,  
vagy auroMATIC 620 rendszerszabályozó 

13b  Medenceszabályozó 63  Vaillant auroTHERM napkollektor 
16a 

 
VRC-DCF külső hőmérséklet-érzékelő (csak 
VRS 620 esetén) 

Ertrag 
 

Szolárköri visszatérő-hőmérséklet érzékelő a ki-
használás méréséhez 

19  VRC 9642 biztonsági határoló termosztát 64  Úszómedence 
22  Relé 65  Felfogó tartály (fém) 
25  Szolárállomás UV 4  Kollektorköri motoros váltószelep 
30  Visszacsapószelep KOL 1  Kollektor-hőmérsékletérzékelő (1 mező) 
32  Véletlen elzárás ellen biztosított szelep KOL 1-P  Kollektorköri szivattyú (1 mező) 
39  Termosztatikus HMV-keverőszelep KOL 2  Kollektor-hőmérsékletérzékelő (2 mező) 
40  Medence-szolár hőcserélő KOL 2-P  Kollektorköri szivattyú (2 mező) 

42a  Biztonsági szelep SP 1  Felső tároló-hőmérséklet érzékelő  
42b  Szolár tágulási tartály SP 2  Alsó tároló-hőmérséklet érzékelő (puffer)  
42c  Szolár előtéttartály SP3  Medence-hőmérsékletérzékelő, vagy második tároló 
42d  Fűtési tágulási tartály SP 4  Fűtési puffer középső hőmérsékletérzékel 

43  Biztonsági szerelvénysor LEG-P  Legionella-védelmi szivattyú 
52  Léghőmérsékletről vezérelt szelep ThermV  Termosztatikus kétutú szelep 
55  Szennyfogó-szűrő (iszapleválasztó) ZP  Cirkulációs szivattyú 
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18. példa: A szolár szabályozók nyújtotta különböző bővítési és opcionális lehetőségek 
 

A szabályozók működési elve 
 

A Vaillant VRS 560 szolárszabályozó és VRS 620 szolár rendszerszabályozó sokrétű és össze-
tett szabályozási feladatok megvalósítására is alkalmas. 
Alapvető tulajdonságuk, hogy ugyanazon elektromos kapocspontra, a feladatnak megfelelően 
többféle kimenet köthető. Ezek között úgy tesz különbséget a szabályozó, hogy előre definiált 
hidraulikus kapcsolások közül kell felprogramozni a szabályozót a beüzemelőnek. Ebből az is kö-
vetkezik, hogy szoláris oldalon különböző választható opciókkal rendelkezik, de ezek közül nem le-
het mindent mindennel alkalmazni, vagyis a tervezőnek és kivitelezőnek ismerni kell a feltételeket. 
 

Szoláris kihasználás mérése (Ertrag) 
 

Mindkét szabályozó alkalmas arra, hogy szoláris hőnyereséget, mért adatok alapján kijelezzék 
a szabályozó kijelzőjén. Ehhez egy VR 10-es érzékelőt kell csatlakoztatni a kollektor kör vissza-
térő vezetékére. A VRS 560 analóg, míg a VRS 620 grafikusas, oszlopdiagrammban, havi bon-
tásban jeleníti meg a fenti adatokat. 
Ezáltal a beüzemelő, szerelő, később is kiértékelhető adatokat kap a működő rendszerről. 
 

Legionella védelmi szivattyú vezérlése (VRS 560 és VRS 620) 
 

Napenergia hasznosító rendszereknél, a nagyobb tárolókapacitás és esetleges pangó víztérfogat 
miatt lehet aktiválni ezt a funkciót a HMV tárolótöltő körökre. Aktivált funkció esetén a rendszer 
hetente egyszer (szerda 14.00 óra) az adott tárolót és a csatlakozó melegvízvezetéket 70°C-ra 
melegíti. A beállított HMV hőfokot megemeli és elindítja a légionella védelmi szivattyút, átkeveri a 
szolártároló alsó részét is. Amennyiben szolártöltéssel SP2 érzékelőn 68°C mért érték van, akkor 
a fűtőkészülék nem kapcsol be, csak a legionella-védelmi szivattyú. 
 

Használati melegvíz cirkulációs szivattyú időprogramozása (VRS 560 és VRS 620) 
 

Napenergia hasznosító rendszereknél, a felesleges veszteségek miatt lehetőség szerint kerül-
jük a HMV cirkuláltatást, illetve csökkentsük annak mértékét. Napkollektoros melegvízterme-
lés esetén a forrázás veszély elkerülése érdekében HMV termosztatikus keverőcsap beépítése 
javasolt. Amennyiben termosztatikus keverés és HMV cirkuláltatás is van, speciális keresztkö-
tést kell kialakítani vízoldalon, a megfelelő visszacsapószelepek beépítésével. 
A VRS 560 szabályozónál HMV cirkulációs szivattyú működtetés nem lehetséges, ha második 
kollektormező, vagy szilárdtüzelésű kazánt alkalmazunk. 
VRS 620 szabályozónál van még egy 1xZP nyomógomb bemenet is. A nyomógomb rövid idejű 
működtetése esetén, az időprogramtól függetlenül elindul a HMV cirkulációs szivattyú és fixen 
5 percig üzemel. 
 

Választható további szolár opciók (VRS 560 és VRS 620) 
 

1. KOL2-P kimeneten, KOL2 érzékelő csatlakoztatással: második kollektormező, vagy ve-
gyes/szilárdtüzelésű (faelgázosító) kazán. A második kollektormező önálló szolár-
állomással rendelkezik. Figyelembe kell venni, és be kell tartani a vegyestüzelésű kazán 
gyártójának előírását a kazánvíz hőmérsékletre, valamint a kazánbiztosításra vonatkozóan 
(nyitott, vagy zárt rendszer). 

2. UV 4 kimeneten, SP3 érzékelő csatlakoztatással: úszómedence, vagy második tároló. 
Az UV 4, csak szolár oldali váltószelep lehet. Az adott feladattól függően, a második tá-
roló lehet egyhőcserélős VIH melegvíztároló, vagy VPS S fűtési puffertároló (lásd a ko-
rábbi kapcsolásokat). A külső úszómedence-szabályozó egy érzékelő segítségével átve-
szi az úszómedencének a szolártöltésen kívüli vezérlését. Az úszómedence-szivattyút a 
helyszínen felszerelt úszómedence-szabályozó vezérli, a szivattyú pedig a leválasztó 
relén keresztül össze van kötve a szolárszabályozóval. 
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