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1 Pokyny k dokumentácii

1.1 Použité symboly

Symboly
Vyskytnúť sa môžu nasledujúce symboly:

Symbol pre výstražné upozornenie(→ Strana 5)

Symbol pre upozornenie

� Symbol pre potrebnú aktivitu

Symbol pre výsledok aktivity

Symbol pre vyplnenie protokolov a kontrolných
zoznamov

Symbol pre potrebnú kvalifikáciu

Symbol pre potrebné náradie

Symbol pre zadanie technickej hodnoty

n Symbol pre usporiadanie polí vedľa seba

Symbol pre usporiadanie polí nad sebou

1.2 Dodržiavanie súvisiacich podkladov

▶ Pri montáži kolektorov dodržujte všetky návody na inšta-
láciu konštrukčných dielov a komponentov solárneho sys-
tému.

Tieto návody na inštaláciu sú priložené k príslušným súčias-
tkam systému, ako aj k doplňujúcim komponentom.

1.3 Uschovanie podkladov

Odovzdanie podkladov
▶ Predložený návod na montáž, všetky súvisiace podklady

a prípadne potrebné pomôcky odovzdajte prevádzkovate-
ľovi systému.

Dostupnosť podkladov
Prevádzkovateľ systému uschová podklady, aby boli v prí-
pade potreby k dispozícii.

1.4 Platnosť návodu

Predložený návod platí výhradne pre:

Typy kolektorov a čísla výrobkov
VFK 145 H 0010004457, 0010008899

VFK 145 V 0010004455, 0010008898

VFK 150 H 0010006285, 0010008902

VFK 150 V 0010006283, 0010008901

VFK 155 H 0010013174

VFK 155 V 0010013173

1.5 Označenie

V tomto návode sa ploché kolektory označujú ako kolektory.
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2 Bezpečnosť

2.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa
na činnosť

Klasifikácia výstražných upozornení vzťahujúcich sa
na činnosť
Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť sú ozna-
čené výstražnou značkou a signálnymi slovami vzhľadom na
stupeň možného nebezpečenstva:

Výstražná značka a signálne slovo
Nebezpečenstvo!
Bezprostredné ohrozenie života alebo nebezpe-
čenstvo ťažkých poranení osôb

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom
elektrickým prúdom

Výstraha!
Nebezpečenstvo ľahkých poranení osôb

Pozor!
Riziko vzniku vecných škôd alebo škôd na život-
nom prostredí

2.2 Potrebná kvalifikácia personálu

Tento návod je určený pre osoby s nasledujúcimi kvalifiká-
ciami:

2.2.1 Autorizovaný servisný pracovník

Inštaláciu, montáž a demontáž, uvedenie do prevádzky,
údržbu, opravu a vyradenie z prevádzky výrobkov a príslu-
šenstva Vaillant smú vykonávať iba autorizovaní servisní
pracovníci.

Upozornenie
Každý servisný pracovník je na základe svojho
vzdelania kvalifikovaný iba na špecifické práce.
Servisný pracovník smie vykonávať práce na
zariadeniach iba vtedy, ak má potrebnú kvalifiká-
ciu.

Pri svojej práci musia servisní pracovníci dodržiavať prí-
slušné smernice, normy, zákony a iné predpisy.

2.3 Všeobecné bezpečnostné
upozornenia

2.3.1 Nebezpečenstvo v dôsledku použitia v
rozpore s určením

Ploché kolektory Vaillant auroTHERM VFK sú vyrobené
podľa stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technic-
kých predpisov. Napriek tomu môže neodborným použitím
alebo použitím v rozpore s určením vzniknúť nebezpečen-
stvo poranenia alebo ohrozenie života používateľa alebo
tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných vecných
hodnôt.

2.3.2 Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku
nesprávnych upevňovacích systémov

Kolektory môžu spadnúť v dôsledku nesprávnych upevňova-
cích systémov.

Otestovaná je iba kombinácia z kolektorov Vailllant a upev-
ňovacích systémov Vaillant. Táto kombinácia odolá silám v
dôsledku dodatočného zaťaženia vetrom a snehom.

▶ Používajte výhradne upevňovacie systémy pre kolektory
schválené spoločnosťou Vaillant.

2.3.3 Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku
nedostatočnej nosnosti strechy

Nedostatočne únosná strecha sa môže zrútiť v dôsledku
dodatočného zaťaženia kolektormi.

Predovšetkým v dôsledku dodatočného zaťaženia vetrom
alebo snehom môžu vznikať dodatočné sily, ktoré môžu
viesť k pádu strechy.

▶ Zabezpečte, aby statik potvrdil strechu ako vhodnú na
montáž kolektorov.

▶ Kolektory namontujte iba na dostatočne únosnú strechu.

2.3.4 Nebezpečenstvo ohrozenia života padajúcimi
dielmi

Nezabezpečené kolektory môžu spadnúť zo strechy a ohro-
ziť osoby.

▶ Plochy v oblasti pádu pod pracoviskom dostatočne zablo-
kujte, aby sa osoby nemohli poraniť v dôsledku padajú-
cich predmetov.

▶ Pracovisko označte napríklad upozorňujúcimi štítkami
podľa platných predpisov.

2.3.5 Nebezpečenstvo poranenia a vzniku vecných
škôd v dôsledku nesprávnej údržby a opravy

Zanedbaná alebo neodborná údržba a opravy môže viesť k
poraneniam alebo ku škodám na solárnom systéme.

▶ Postarajte sa o to, aby údržbové a opravárenské práce
vykonával iba autorizovaný servisný pracovník.
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2.3.6 Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku
nedostatočného upevnenia kolektorov

Kolektory môžu vypadnúť zo svojho ukotvenia, ak boli ne-
správne upevnené na streche. Pri spadnutí kolektorov dole
zo strechy môže dôjsť k životu nebezpečným nehodám.

▶ Všetky pracovné kroky vykonajte tak, ako je to popísané v
predloženom návode.

▶ Dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy, ktoré sú po-
písané v predloženom návode.

▶ Okrem toho dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy,
ktoré sú platné špeciálne vo vašom regióne.

2.3.7 Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku
horúcich povrchov kolektorov

Kolektory sa pri slnečnom žiarení zahrievajú vo vnútri až na
200 °C. Ak sa kolektorov dotknete bez ochrany, potom sa
môžete popáliť.

▶ Ak je na kolektoroch umiestnená z výroby protislnečná
ochranná fólia, potom ju odstráňte až po uvedení solár-
neho systému do prevádzky.

▶ Vyhýbajte sa montážnym a údržbovým prácam pri inten-
zívnom slnečnom žiarení.

▶ Skôr ako začnete s prácami, zakryte kolektory.
▶ Pracujte prednostne v ranných hodinách.
▶ Noste vhodnú ochrannú obuv.

2.3.8 Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku
praskajúceho skla

Sklo kolektorov môže prasknúť v dôsledku mechanického
zničenia alebo skrútenia.

▶ Noste vhodnú ochrannú obuv.
▶ Noste vhodné ochranné okuliare.

2.3.9 Vecné škody pôsobením vysokotlakových
čistiacich zariadení

Vysokotlakové čistiace zariadenia môžu poškodiť kolektory
pôsobením extrémne vysokého tlaku.

▶ Kolektory v žiadnom prípade nečistite vysokotlakovým
čistiacim zariadením.

2.3.10 Vecné škody v dôsledku úderu blesku

Úder blesku môže poškodiť systém kolektorov.

▶ Systém kolektorov pripojte podľa platných predpisov k
bleskoistke.

2.3.11 Škoda spôsobená mrazom v dôsledku vody v
solárnom okruhu

Zvyšky vody v kolektore môžu pri mraze zamrznúť a poško-
diť tým kolektor.

▶ Kolektor nikdy neplňte ani nepreplachujte vodou.

▶ Kolektor plňte a preplachujte výhradne hotovou zmesou
solárnej kvapaliny Vaillant.

▶ Solárnu kvapalinu pravidelne kontrolujte pomocou merača
zmesi na ochranu proti mrazu.

2.3.12 Vecné škody v dôsledku nevhodného náradia

Nevhodné náradie môže poškodiť solárny systém.

▶ Používajte iba vhodné náradie.
▶ Používajte iba to náradie, ktoré je uvedené pri pracovných

krokoch v tomto návode.

2.3.13 Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom
elektrickým prúdom

V dôsledku neodbornej inštalácie alebo chybného elektric-
kého kábla môže byť na potrubných vedeniach prítomné sie-
ťové napätie a viesť k životu nebezpečným poraneniam.

▶ Uzemňovacie príchytky rúr upevnite na potrubné vedenia.
▶ Uzemňovacie príchytky rúr spojte prostredníctvom mede-

ného kábla s prierezom 16 mm² s potenciálovou lištou.

2.3.14 Vecné škody v dôsledku prepätia

Prepätie môže poškodiť solárny systém.

▶ Uzemnite solárny systém ako vyrovnanie potenciálu a na
ochranu pred prepätím.

▶ Uzemňovacie príchytky rúr upevnite na potrubné vedenia.
▶ Uzemňovacie príchytky rúr spojte prostredníctvom mede-

ného kábla s prierezom 16 mm² s potenciálovou lištou.

2.3.15 Nebezpečenstvo ohrozenia života a vecných
škôd v dôsledku kontaktnej korózie

Pri strechách alebo častiach fasády z ušľachtilých kovov ako
hliník (napr. medené strechy) môže dochádzať ku kontaktnej
korózii na kotvách. Kolektory môžu spadnúť a ohroziť osoby.

▶ Na oddelenie kovov použite vhodné podklady.

2.3.16 Vecné škody v dôsledku zosuvov zo strechy

Ak je kolektorové pole namontované pod šikmou strechou,
potom môže sneh zosúvajúci sa zo strechy poškodiť kolek-
tory.

▶ Nad kolektory namontujte mrežu na zachytávanie snehu
ako ochranu proti zosúvajúcemu sa snehu.
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2.4 Použitie podľa určenia

2.4.1 Použitie podľa určenia

Ploché kolektory Vaillant auroTHERM VFK slúžia na solárnu
podporu vykurovania, ako aj na solárne podporovaný ohrev
teplej vody.

2.4.2 Vhodnosť prevádzkového prostriedku

Kolektory sa smú prevádzkovať iba s hotovou zmesou so-
lárnej kvapaliny Vaillant. Priamy prietok vykurovacej alebo
horúcej vody kolektormi nie je v súlade s určením.

2.4.3 Použitie v rozpore s určením

Za použitie v rozpore s určením sa považuje každé použitie,
ktoré nie je výslovne spomenuté v kap. „Použitie podľa urče-
nia“ (→ Strana 7).

Iné použitie alebo použitie mimo uvedeného použitia sa po-
važuje za použitie v rozpore s určením. Za použitie v roz-
pore s určením sa považuje aj každé bezprostredné ko-
merčné a priemyselné použitie. Za takto vzniknuté škody
výrobca/dodávateľ nezodpovedajú. Riziko znáša samotný
používateľ.

2.4.3.1 Kombinácia s inými konštrukčnými dielmi

Ploché kolektory Vaillant auroTHERM VFK sa smú kombi-
novať iba s konštrukčnými dielmi (upevnenie, prípojky atď.)
a komponentmi systému spoločnosti Vaillant. Použitie iných
konštrukčných dielov alebo komponentov systému sa pova-
žuje za použitie v rozpore s určením.

2.4.3.2 Montáž na bok alebo strechu prenosnej
stanice

Montáž plochého kolektora Vaillant auroTHERM VFK na
bok alebo strechu prenosnej stanice je neprípustná a pova-
žuje sa za použitie v rozpore s určením. Za prenosné stanice
sa nepovažujú také jednotky, ktoré sú trvalo nainštalované
na stabilnom mieste (tzv. stabilná inštalácia).

2.4.4 Súvisiace podklady

Použitie podľa určenia zahŕňa:

– dodržiavanie priložených návodov na obsluhu, inštaláciu
a údržbu výrobku Vaillant a tiež iných konštrukčných die-
lov a komponentov systému,

– inštaláciu a montáž podľa osvedčenia zariadenia a sys-
tému,

– dodržiavanie všetkých podmienok inšpekcie a údržby
uvedených v návodoch.

2.5 Predpisy (smernice, zákony, normy)

2.5.1 Predpisy k inštalácii

Platí pre: Slovensko

Pri projektovaní a inštalácií je potrebné poznať a dodržiavať
jednotlivé normy a predpisy, súvisiace s danou problemati-
kou.

Prehľad základných noriem, platných na Slovensku
(Čísla noriem a predpisov môžu byť zmenené.):
Výrobky firmy Vaillant môže uviesť do prevádzky iba ser-
visný technik, alebo firma, podľa

Vyhl. MPSVR č. 718/2002

Z.z.,

Vyhl. ÚBP SR č. 25/84 Zb. Zákon 124/ 2006 Z.z. a ďalšie

Elektroinštalácia
– STN 33 2180 – Pripájanie elektrických prístrojov a spotre-

bičov
– STN 33 2000 – 3 Elektrotechnické predpisy. Elektrické

zariadenia. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík
– STN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické predpisy. Elek-

trické zariadenia. Časť 7: Zariadenia jednoúčelové a v
zvláštnych objektoch.

– STN 33 2130 – Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elek-
trické rozvody

– STN 33 0160 – Elektrotechnické predpisy. Značenie svo-
riek elektrických predmetov. Vykonávacie predpisy.

– STN 34 0350 – Elektrotechnické predpisy. Predpisy na
pohyblivé prívody a šnúrové vedenia.

– STN 33 1500 – Revízia elektrických zariadení.

2.5.2 Bezpečnostné predpisy

▶ Pri montáži kolektorov dodržiavajte predpisy platné pre
prácu v príslušnej výške.

▶ Postarajte sa o predpísané zaistenie proti pádu, tým že
použijete napr. strešné záchytné lešenia alebo strešné
ochranné steny.

▶ Ak sú strešné záchytné lešenie alebo strešná ochranná
stena neúčelné, potom ako zaistenie proti pádu použite
bezpečnostný postroj.

▶ Používajte náradie a pomocné prostriedky (napr. zdvíha-
cie zariadenia alebo pristavovacie rebríky) iba podľa bez-
pečnostných predpisov, ktoré pre ne platia.

▶ Plochy v oblasti pádu pod miestom montáže dostatočne
zablokujte, aby sa osoby nemohli poraniť v dôsledku pa-
dajúcich predmetov.

▶ Pracovisko označte napríklad upozorňujúcimi štítkami
podľa platných predpisov.
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2.6 Označenie CE

 S označením CE sa dokumentuje, že zariadenia
podľa prehľadu typov spĺňajú základné požiadavky nasledu-
júcich smerníc:

– Smernica 97/23/EHS Európskeho parlamentu a Rady
na prispôsobenie právnych predpisov členských štátov
o tlakových zariadeniach
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3 Popis zariadenia

3.1 Prehľad typov

– VFK 145 H
– VFK 150 H
– VFK 155 H

– VFK 145 V
– VFK 150 V
– VFK 155 V

3.2 Údaje na typovom štítku

Údaje na typovom štítku Význam

Označenie CE
Kolektory zodpovedajú plat-
ným európsky smerniciam
špecifickým pre výrobok.

Solar Keymark:
Kolektory sú úspešne pre-
skúšané podľa nariadení a
požiadaviek Solar Keymark.

CSTBatCSTBatCSTBat
iba VFK 150 H, VFK 150 V,
VFK 155 H a VFK 155 V:
CSTBat:
Kolektory sú úspešne pre-
skúšané podľa nariadení a
požiadaviek CSTBat.

Prečítajte si návod na montáž!

VFK 145 H
VFK 145 V
VFK 150 H
VFK 150 V
VFK 155 H
VFK 155 V

Typové označenie

VFK Plochý kolektor Vaillant

145, (150, 155) Výkon kolektora

/2 Generácia zariadenia

H Horizontálne vyhotovenie

V Vertikálne vyhotovenie

flat plate collector Plochý kolektor

AG Brutto plocha

VF Objem kvapaliny

m Závažie

A Rozmery

Qmax Max. výkon

tstgf Stagnačná teplota

Pmax Max. prípustný prevádzkový
tlak

Serial-No. Čiarový kód so sériovým
číslom,
7. až 16. číslica tvoria číslo
výrobku

3.3 Účel zariadenia

Kolektory slúžia na solárnu podporu vykurovania, ako aj na
solárne podporovaný ohrev teplej vody.

4 Montáž a inštalácia na strechu

▶ Pri montáži a inštalácii kolektorov bezpodmienečne dodr-
žiavajte kapitolu „Bezpečnosť”.

4.1 Príprava montáže a inštalácie

4.1.1 Dodanie, preprava a uloženie

4.1.1.1 Skladovanie kolektorov

▶ Aby sa zabránilo vnikaniu vlhkosti do kolektora, skladujte
kolektory vždy v suchu a chránené proti poveternostným
vplyvom.
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4.1.1.2 Kontrola rozsahu dodávky

1

9

7

5

2

10

13

11

12

10

3

6

8

14

15

4

Zoznam materiálu pre montáž na strechu
1 Montážna súprava líšt, vertikálna, 2 Kus

Montážna súprava líšt, horizontálna, 2 Kus
2 Prívod (výpust s otvorom pre snímač kolektora) zo súp-

ravy hydraulických prípojok, 1 Kus
3 Strešná kotva, typ P (pre vlnovku) (základná súprava),

4 Kus
Strešná kotva, typ P (pre vlnovku) (rozširujúca súprava
usporiadanie nad sebou), 2 Kus

4 Strešná kotva, typ S (pre bobrovku atď.) (základná súp-
rava), 4 Kus
Strešná kotva, typ S (pre bobrovku atď.) (rozširujúca
súprava usporiadanie nad sebou), 2 Kus

5 Strešná kotva, typ S plochá (pre bobrovku atď.) (základná
súprava), 4 Kus
Strešná kotva, typ S plochá (pre bobrovku atď.) (rozširu-
júca súprava usporiadanie nad sebou), 2 Kus

6 Upevňovacia súprava - skrutka s dvoma závitmi (zá-
kladná súprava), 4 Kus
Upevňovacia súprava - skrutka s dvoma závitmi (rozširu-
júca súprava usporiadanie nad sebou), 2 Kus

7 Hydraulické spoje z rozširujúcej súpravy pre hydrauliku,
2 Kus

8 Spona z rozširujúcej súpravy pre hydrauliku, 4 Kus

9 Spätný tok (vpust) zo súpravy hydraulických prípojok,
1 Kus

10 Zátka dole a hore (s odvzdušňovacím otvorom) zo súp-
ravy hydraulických prípojok, 2 Kus

11 Lištová spona z rozširujúcej súpravy pre hydrauliku, 2 Kus

12 Dlhý dolný diel, hák typu P, 4 Kus

13 Kolektor auroTHERM VFK 145 V, 1 Kus
Kolektor auroTHERM VFK 145 H, 1 Kus
Kolektor auroTHERM VFK 150 V, 1 Kus
Kolektor auroTHERM VFK 150 H, 1 Kus
Kolektor auroTHERM VFK 155 V, 1 Kus
Kolektor auroTHERM VFK 155 H, 1 Kus

14 Spona zo súpravy hydraulických prípojok, 4 Kus

15 Spojka rúr (iba pri horizontálnom kolektore), 1 Kus

▶ Úplnosť montážnej súpravy prekontrolujte na základe vyobrazenia.

Upozornenie
Nie všetky typy strešných kotiev je možné zakúpiť vo všetkých krajinách.
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4.1.1.3 Preprava kolektorov

1. Aby sa kolektory ochránili pred poškodením, prepravujte
ich vždy poležiačky.

2. Kolektory prepravte na strechu pomocou vhodných po-
mocných prostriedkov.

4.1.2 Dodržanie vzdialeností a voľných priestorov
pre montáž

Pre odbornú montáž kolektorov musíte dodržať určité vzdia-
lenosti a voľné priestory pre montáž.

▶ Potrebné vzdialenosti od okrajov si vyhľadajte v kap. „Sta-
novenie vzdialeností od okrajov pre strešné kotvy”.

4.1.3 Výber vhodného prepojenia

▶ Pre kolektory zvoľte vhodné prepojenie.

1 3 42

▶ Pre hydraulické pripojenie kolektorov zvoľte jeden zo šty-
roch variant, ktoré sú zobrazené na obrázku.

▶ Dbajte na to, aby solárna kvapalina pretekala kolektormi
vždy zdola nahor.

Podmienky: Počet kolektorov: 1 … 5

1 4 5...

▶ Hydraulické prípojky umiestnite pod sebou na jednej
strane.

Podmienky: Počet kolektorov: 6 … 12

1 12112 ...

▶ Aby bol zaručený plný prietok kolektorovými poľami,
umiestnite hydraulické prípojky diagonálne.

Podmienky: Počet kolektorov: ≥ 13

1 762 ...

8 14139 ...

▶ Prepojte čo najviac kolektorov v rade.
▶ Vytvorte viacero radov kolektorov nad sebou.
▶ Rady kolektorov prepojte hydraulicky nad sebou.
▶ Aby sa zabránilo tlakovým stratám v čiastkových kolekto-

rových poliach, prepojte paralelne iba rady kolektorov s
rovnakým počtom kolektorov.

▶ Aby sa zabránilo tlakovým stratám v prípojných potrub-
ných vedeniach, zabezpečte, aby každé čiastkové kolek-
torové pole malo v súčte rovnakú dĺžku potrubných ve-
dení na prítoku a spätnom toku (Tichelmannov systém).

4.1.4 Príprava strešnej priechodky

Pozor!
Poškodenia budovy v dôsledku vnikajúcej
vody!

Pri neodbornej realizácii strešnej priechodky
môže vnikať voda do vnútra budovy.

▶ Postarajte sa o odbornú realizáciu streš-
nej priechodky.
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1. Strešnú lepenku zarežte v tvare V.
2. Hornú, širšiu časť prehnite na hore ležiacu strešnú latu a

dolnú, užšiu časť prehnite na dole ležiacu strešnú latu.
3. Strešnú lepenku pevne pripevnite na strešnú latu, aby

vlhkosť unikala do strán.
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4.1.5 Zostavenie komponentov

Podmienky: Usporiadanie polí: vedľa seba

▶ Pomocou nasledujúcich tabuliek zostavte komponenty pre montáž.

Poloha ko-
lektora

Počet kolektorov: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komponenty potrebný počet kusov

Horizontálne

Súprava hydraulických prípojok 1

Súprava hydraulických spojov − 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Súprava kotiev 1, typ P

1 2 3 5 5 6 7 8 9 10
Súprava kotiev 2 typ S

Súprava kotiev 2, typ S ploché

Súprava kotiev 3 skrutky s dvoma závitmi

Lišta horizontálna eloxovaná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vertikálne

Súprava hydraulických prípojok 1

Súprava hydraulických spojov − 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Súprava kotiev 1, typ P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Súprava kotiev 2 typ S

Súprava kotiev 2, typ S ploché

Súprava kotiev 3 skrutky s dvoma závitmi

Lišta vertikálna eloxovaná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Podmienky: Usporiadanie polí: nad sebou

▶ Pomocou nasledujúcich tabuliek zostavte komponenty pre montáž.

Poloha ko-
lektora

Počet kolektorov: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komponenty potrebný počet kusov

Horizontálne

Súprava hydraulických prípojok 1 1 − − − − − − − −

Súprava hydraulických spojov − 1 − − − − − − − −

Súprava kotiev 1, typ P

1 1 − − − − − − − −
Súprava kotiev 2 typ S

Súprava kotiev 2, typ S ploché

Súprava kotiev 3 skrutky s dvoma závitmi

Rozširujúca súprava kotiev 1, typ P

− 1 − − − − − − − −
Rozširujúca súprava kotiev 2 typ S

Rozširujúca súprava kotiev 2, typ S ploché

Rozširujúca súprava kotiev 3 skrutky s dvoma závitmi

Lišta horizontálna eloxovaná 1 2 − − − − − − − −

Vertikálne

Súprava hydraulických prípojok 1 2 − − − − − − − −

Súprava kotiev 1, typ P

1 1 − − − − − − − −
Súprava kotiev 2 typ S

Súprava kotiev 2, typ S ploché

Súprava kotiev 3 skrutky s dvoma závitmi

Rozširujúca súprava kotiev 1, typ P

− 1 − − − − − − − −
Rozširujúca súprava kotiev 2 typ S

Rozširujúca súprava kotiev 2, typ S ploché

Rozširujúca súprava kotiev 3 skrutky s dvoma závitmi

Lišta vertikálna eloxovaná 1 2 − − − − − − − −
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4.1.6 Stanovenie počtu potrebných strešných
kotiev

1. Na miestnom stavebnom úrade si zistite regionálne ma-
ximálne zaťaženie snehom sk.

Podmienky: Maximálne zaťaženie snehom: ≤ 3 kN/m²

▶ Namontujte 4 strešné kotvy na jeden kolektor.

Podmienky: Maximálne zaťaženie snehom: 3 < × ≤ 4,5 kN/m²

▶ Namontujte 6 strešných kotiev na jeden kolektor.

Podmienky: Maximálne zaťaženie snehom: > 4,5 kN/m²

▶ Nechajte si vypracovať statiku pre jednotlivý prípad.
▶ Dbajte pritom na to, aby maximálne prípustné zaťaženie

snehom na kolektor bolo 5,4 kN/m².

Upozornenie
Prípustné maximálne zaťaženie na strešnú
kotvu typu S/typu P je: Fmax = 1,875 kN.

2. Ak použijete rozširujúcu súpravu, potom dbajte na to,
aby sa strešné kotvy umiestnili centricky v rovnakých
vzdialenostiach.

4.1.7 Stanovenie vzdialeností od okrajov pre
strešné kotvy

Na krajných hranách plôch stien a striech (napr. štítová
hrana a odkvap) sa môžu vyskytovať špičky ťahu vetra v
dôsledku zaťažení vetrom. Tieto špičky ťahu vetra vedú ku
zvýšeným zaťaženiam pre kolektory a montážne systémy.

Oblasti, v ktorých sa vyskytujú špičky ťahu vetra, sa ozna-
čujú ako okrajové oblasti. Rohové oblasti sú zóny, v ktorých
sa prekrývajú okrajové oblasti a vyskytujú mimoriadne vy-
soké zaťaženia špičkami ťahu vetra.

Nielen okrajové, ale ani rohové oblasti sa nesmú používať
ako inštalačné plochy.

elang

ekurz

h

b

l

b Šírka budovy

h Výška budovy

l Dĺžka budovy

▶ Zistite šírku budovy b, výšku budovy h a dĺžku budovy l.
▶ Hodnoty pre vzdialenosti od okrajov, ktoré je potrebné

dodržať, ekrátka a edlhá si vyhľadajte v nasledujúcich tabuľ-
kách.

b
[m]

h [m]

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 1,0

9 1,0

10 1,0

11 1,0 1,1

12 1,0 1,2

13 1,0 1,2 1,3

14 1,0 1,2 1,4

15 1,0 1,2 1,4 1,5

16 1,0 1,2 1,4 1,6

17 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7

18 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

l
[m]

h [m]

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 1,0

11 1,0 1,1

12 1,0 1,2

13 1,0 1,2 1,3

14 1,0 1,2 1,4

15 1,0 1,2 1,4 1,5

16 1,0 1,2 1,4 1,6

17 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7

18 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

19 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9

20 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

▶ Pri montáži strešných kotiev dodržte stanovené vzdiale-
nosti od okrajov.

4.1.8 Stanovenie vzdialeností strešných kotiev

Strešné kotvy majú na základe usporiadania polí kolektorov
(vedľa seba alebo nad sebou) rozdielne vzdialenosti.
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4.1.8.1 nUsporiadanie polí vedľa seba

Podmienky: Poloha kolektora: Horizontálne
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▶ Stanovte vzdialenosti strešných kotiev.
▶ Dbajte na to, aby mali strešné kotvy dostatočnú vôľu.

– Rozmer predbežnej montáže (*): = rozmer konečnej
montáže (**) + 20-25 mm

Podmienky: Poloha kolektora: Vertikálne
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▶ Stanovte vzdialenosti strešných kotiev.

– Rozmer predbežnej montáže (*): = rozmer konečnej
montáže (**) + 20-25 mm

4.1.8.2 Usporiadanie polí nad sebou

Podmienky: Poloha kolektora: horizontálne
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▶ Stanovte vzdialenosti strešných kotiev.
– Rozmer predbežnej montáže (*): = rozmer konečnej

montáže (**) + 20-25 mm

4.2 Vykonanie montáže

Montážne kroky a pokyny v tomto návode sú platné pre obi-
dve polohy kolektorov a usporiadania polí. Ak sa v konkrét-
nych prípadoch montážne kroky od seba odlišujú, potom sa
na to explicitne poukáže.
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4.2.1 Montáž strešných kotiev

4.2.1.1 Montáž typu P (pre vlnovku)

1 3

2

1 Dolná strešná kotva

2 Horná strešná kotva

3 Stredná strešná kotva

1. Použite k tomu zobrazenú hornú, strednú a dolnú
strešnú kotvu typu P.

A

2 1

B

5
 m

m

2. Strešnú kotvu typu P upevnite voliteľne na krokvu (A)
alebo na strešnú latu (B).

3. Uvoľnite k tomu skrutku (1) na dolnom diele strešnej
kotvy pomocou priloženého skrutkovacieho nadstavca
a skrutku vyskrutkujte o cca. 5 mm.

4. Ak chcete strešnú kotvu upevniť na krokvu, potom otočte
dolný diel (2) smerom von (A).

5. Ak chcete strešnú kotvu upevniť na strešnú latu, potom
otočte dolný diel (2) smerom dnu (B).

Podmienky: Druh upevnenia: na krokvu

1
2

▶ Stanovte vzdialenosti strešných kotiev. (→ Strana 15)
▶ Na príslušnom mieste sprístupnite krokvu (1).
▶ Strešnú kotvu umiestnite do polohy (2). Dbajte pritom na

správnu polohu hornej, strednej a dolnej strešnej kotvy.

3

4

▶ Hornú skrutku uvoľnite tak, aby bolo možné strešnú kotvu
výškovo prestaviť (3).
– Pracovný materiál: Kľúč na skrutky veľkosť 13

▶ Strešnú kotvu nastavte na výšku vlnoviek tak, aby horná
časť strešnej kotvy dosadala na zastrešenie (4).

▶ Pevne utiahnite hornú skrutku.
– Pracovný materiál: Kľúč na skrutky veľkosť 13

5

6

A

B

▶ Strešnú kotvu priskrutkujte pomocou troch dodaných
skrutiek ku krokve (5).

▶ Vlnovky opäť nasuňte na pôvodné miesto (6).
▶ V prípade potreby vyklepte mostíky na dolnej strane(A)

, resp. hornej strane (B) vlnoviek pomocou kladiva, aby
vlnovky tesne priliehali.
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Upozornenie
Pri niektorých typoch striech môže byť po-
trebné bočne presadiť strešnú kotvu voči
krokve.
Použite k tomu príslušenstvo „Dlhý dolný
diel” č. výr. 0020080177 (nie je k dispozícii
vo všetkých krajinách).

Podmienky: Druh upevnenia: na strešnú latu

13

2

▶ Stanovte vzdialenosti strešných kotiev. (→ Strana 15)
▶ Na príslušnom mieste presuňte jednu až dve vlnovky nad

strešnou latou smerom hore (1).
▶ Hornú skrutku uvoľnite tak, aby bolo možné strešnú kotvu

výškovo prestaviť (2).
– Pracovný materiál: Kľúč na skrutky veľkosť 13

▶ Strešnú kotvu zaveste na strešnú latu (3). Dbajte pri-
tom na správnu polohu hornej, strednej a dolnej strešnej
kotvy.

4

▶ Strešnú kotvu nastavte na výšku vlnoviek tak, aby horná
časť dosadala na zastrešenie a dolná časť bola zdola
tesne posunutá proti strešnej late (4).

▶ Dbajte na to, aby sa strešná kotva pri zaistení ozubenia
nachádzala tesne okolo strešnej laty a vlnovky.

5

6

A

▶ Pevne utiahnite hornú skrutku (5).
– Pracovný materiál: Kľúč na skrutky veľkosť 13

▶ Vlnovky opäť nasuňte na pôvodné miesto (6).
▶ Aby vlnovky tesne priliehali, vyklepte v prípade potreby

mostíky na dolnej strane (A) vlnoviek pomocou kladiva.

4.2.1.2 Montáž typu S (pre šindeľ)

2

1

1. Stanovte vzdialenosti strešných kotiev. (→ Strana 15)
2. Na príslušnom mieste sprístupnite krokvu alebo strešnú

latu (1).
3. Strešnú kotvu umiestnite do polohy. Dbajte pritom na

správnu polohu hornej, strednej a dolnej strešnej kotvy
(2).

4

3

4. Strešnú kotvu priskrutkujte pomocou troch dodaných
skrutiek ku krokve, resp. ku strešnej late (3).

5. Vlnovky opäť nasuňte na pôvodné miesto (4).
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4.2.1.3 Montáž typu S, plochá (pre šindeľ)

2

1

1. Stanovte vzdialenosti strešných kotiev. (→ Strana 15)
2. Na príslušnom mieste sprístupnite krokvu alebo strešnú

latu (1).
3. Strešnú kotvu umiestnite do polohy. Dbajte pritom na

správnu polohu hornej, strednej a dolnej strešnej kotvy
(2).

4

3

4. Strešnú kotvu priskrutkujte pomocou troch dodaných
skrutiek ku krokve, resp. ku strešnej late (3).

5. Vlnovky opäť nasuňte na pôvodné miesto (4).

4.2.1.4 Montáž typu skrutka s dvoma závitmi

1

2

1. Stanovte vzdialenosti strešných kotiev. (→ Strana 15)
2. Na príslušnom mieste vyvŕtajte otvor do vlnovky (1).
3. Pevne utiahnite skrutku s dvoma závitmi cez vlnovku na

krokve (2).

3

4. Strednú maticu umiestnite do takej polohy, aby po nasa-
dení horného dielu strešnej kotvy dosadala predná dosa-
dacia časť na zastrešenie (3). Dbajte pritom na správnu
polohu hornej, strednej a dolnej strešnej kotvy.

6

45

5. Strešnú kotvu umiestnite na strednú maticu (4).
6. Naskrutkujte druhú maticu a pevne ju pritiahnite (5).

– Pracovný materiál: Kľúč na skrutky veľkosť 17
7. Závitovú tyč oddeľte priamo nad maticou (6).
8. Odhrotujte miesto rezu.

4.2.2 Montáž kolektorov

4.2.2.1 nUsporiadanie polí vedľa seba

Nebezpečenstvo!
Poranenia osôb a vecné škody v dôsledku
pádu kolektora!

Kolektor môže pri neodbornom upevnení
spadnúť.

▶ Pevne utiahnite upínacie prvky.
▶ Prekontrolujte riadne spojenie potrase-

ním za upínacie segmenty.
▶ Ak sa upínací segment pohybuje, potom

dotiahnite maticu.

1. Kolektory namontujte na strechu, ako je uvedené v na-
sledujúcich odsekoch.

Upozornenie
Montážne lišty a upínacie prvky sa nemôžu
pohybovať súčasne.
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Montáž montážnych líšt

1

2

2. Hornú a dolnú montážnu lištu pre prvý kolektor upevnite
pomocou upínacích prvkov ku strešným kotvám ((1) a
(2)).

3. Dolnú lištu umiestnite čo najviac dole na strešných kot-
vách.

4. Hornú lištu umiestnite vo vzdialenosti rozmeru predbež-
nej montáže (→ kap. „Stanovenie vzdialeností strešných
kotiev“) k dolnej lište na strešných kotvách.

Vytarovanie montážnych líšt

2

1

5. Montážne lišty upevnite vo vodorovnej polohe.
6. Vyrovnajte prípadné výškové rozdiely presunutím upína-

cích prvkov.
7. Potiahnite k tomu upínací prvok nahor (1), presuňte ho

(2) a opäť ho uvoľnite pre zaistenie.

Položenie a zaháčknutie kolektora

1

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo popálenia a obarenia!

Kolektory sa pri slnečnom žiarení zahrievajú
vo vnútri až na 200 °C.

▶ Vyhýbajte sa prácam pri intenzívnom
slnečnom žiarení.
▶ Skôr ako začnete s prácami, zakryte ko-

lektory.
▶ Pracujte prednostne v ranných hodinách.
▶ Noste vhodnú ochrannú obuv.

8. Prvý kolektor položte s dolnou hranou do dolnej montáž-
nej lišty a zaháčknite ho na upínacie prvky (1).

9. Dbajte na to, aby horný upínací segment upínacieho
prvku ležal nad okrajom kolektora.

10. Pevne utiahnite upínacie prvky dolnej montážnej lišty.
– Pracovný materiál: Kľúč na skrutky veľkosť 13

Montáž spojovacích dielov

A

B

Pozor!
Nebezpečenstvo poškodení kolektorov!

Pri neodbornej montáži spojok rúr sa môže
kolektor poškodiť.

▶ Zabezpečte, aby sa spony (A) zasunuli
do drážok spojok rúr (B).

11. Hydraulické spojovacie diely nasuňte až na doraz do
určených uchytávacích otvorov na stranách predtým
namontovaného kolektora.
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12. Spojovacie diely upevnite pomocou spôn, sponu pre
hornú prípojku nasuňte do vedenia zhora a pre dolnú
prípojku zdola.

Spojenie montážnych líšt

1

13. Spojovacie prvky nasúvajte bočne do montážnych líšt,
kým sa citeľne nezaistia (1).

14. Montážne lišty nasledujúceho kolektora nasuňte na mon-
tážne lišty predtým namontovaného kolektora (1).

15. Montážne lišty pre nasledujúci kolektor upevnite pomo-
cou upínacích prvkov k strešným kotvám.

16. Vytarujte montážne lišty. (→ Strana 19)

Montáž ďalšieho kolektora

A

B

17. Nasledujúci kolektor položte s dolnou hranou do dolnej
montážnej lišty a zaháčknite ho na upínacie prvky.

18. Dbajte na to, aby horný upínací segment upínacieho
prvku ležal nad okrajom kolektora.

19. Kolektor prisuňte k prvému kolektoru, dávajte pritom
pozor na hydraulické spojovacie diely.

Pozor!
Nebezpečenstvo poškodení kolektorov!

Pri neodbornej montáži spojok rúr sa môže
kolektor poškodiť.

▶ Zabezpečte, aby sa spony (A) zasunuli
do drážok spojok rúr (B).

20. Hydraulické spojovacie diely zaistite pomocou spôn.
21. Pevne utiahnite upínacie prvky dolnej montážnej lišty.

– Pracovný materiál: Kľúč na skrutky veľkosť 13

Doplnenie radu kolektorov
Podmienky: Ešte nie sú namontované všetky kolektory radu.

▶ Namontujte spojovacie diely. (→ Strana 19)
▶ Spojte montážne lišty. (→ Strana 20)
▶ Namontujte ďalší kolektor. (→ Strana 20)

Nastavenie polohy horných montážnych líšt

1

22. Všetky horné montážne lišty radu nasuňte lícujúco na
dolné kolektory (1).

23. Dbajte na to, aby hrany montážnych líšt uchopovali ko-
lektory.

24. Upínacie prvky radu nasuňte až na dolné kolektory (1).
25. Dbajte na to, aby upínacie segmenty upínacích prvkov

ležali nad okrajmi kolektorov.
26. Pevne utiahnite upínacie prvky horných montážnych líšt.

– Pracovný materiál: Kľúč na skrutky veľkosť 13

Ukončenie montáže kolektorov
27. Pevne utiahnite všetky zostávajúce upínacie prvky.

– Pracovný materiál: Kľúč na skrutky veľkosť 13
28. Prekontrolujte riadne spojenie potrasením za upínacie

segmenty.
29. Ak sa upínací segment pohybuje, potom dotiahnite ma-

ticu.

4.2.2.2 Usporiadanie polí nad sebou

Nebezpečenstvo!
Poranenia osôb a vecné škody v dôsledku
pádu kolektora!

Kolektor môže pri neodbornom upevnení
spadnúť.

▶ Pevne utiahnite upínacie prvky.
▶ Prekontrolujte riadne spojenie potrase-

ním za upínacie segmenty.
▶ Ak sa upínací segment pohybuje, potom

dotiahnite maticu.

1. Kolektory namontujte na strechu, ako je uvedené v na-
sledujúcich odsekoch.

Upozornenie
Montážne lišty a upínacie prvky sa nemôžu
pohybovať súčasne.
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Upozornenie
Pri usporiadaní polí nad sebou a vertikálnej
polohe kolektorov sa musia kolektory pod
sebou hydraulicky prispôsobiť (Tichelman-
nov systém).

Montáž montážnych líšt

1

2

2. Hornú a dolnú montážnu lištu pre prvý kolektor upevnite
pomocou upínacích prvkov ku strešným kotvám ((1) a
(2)).

3. Dolnú lištu umiestnite čo najviac dole na strešných kot-
vách.

4. Hornú lištu umiestnite vo vzdialenosti rozmeru predbež-
nej montáže (→ kap. „Stanovenie vzdialeností strešných
kotiev“) k dolnej lište na strešných kotvách.

Vytarovanie montážnych líšt

2

1

5. Montážne lišty upevnite vo vodorovnej polohe.
6. Vyrovnajte prípadné výškové rozdiely presunutím upína-

cích prvkov.
7. Potiahnite k tomu upínací prvok nahor (1), presuňte ho

(2) a opäť ho uvoľnite pre zaistenie.

Položenie a zaháčknutie kolektora

1

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo popálenia a obarenia!

Kolektory sa pri slnečnom žiarení zahrievajú
vo vnútri až na 200 °C.

▶ Vyhýbajte sa prácam pri intenzívnom
slnečnom žiarení.
▶ Skôr ako začnete s prácami, zakryte ko-

lektory.
▶ Pracujte prednostne v ranných hodinách.
▶ Noste vhodnú ochrannú obuv.

8. Prvý kolektor položte s dolnou hranou do dolnej montáž-
nej lišty a zaháčknite ho na upínacie prvky (1).

9. Dbajte na to, aby horný upínací segment upínacieho
prvku ležal nad okrajom kolektora.

10. Pevne utiahnite upínacie prvky dolnej montážnej lišty.
– Pracovný materiál: Kľúč na skrutky veľkosť 13

Nastavenie polohy hornej montážnej lišty

11. Hornú montážnu lištu nasuňte lícujúco na kolektor.
12. Dbajte na to, aby hrana montážnej lišty uchopovala ko-

lektor.

Podmienky: Naposledy namontovaný kolektor nie je najvrchnejším kolekto-
rom stĺpca.

▶ Na montážne lišty nasuňte vhodné upínacie prvky (I).
▶ Dbajte na to, aby upínacie segmenty upínacích prvkov

ležali nad okrajom kolektora.
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Podmienky: Naposledy namontovaný kolektor je najvrchnejším kolektorom
stĺpca.

▶ Na montážne lišty nasuňte vhodné upínacie prvky (II).
▶ Dbajte na to, aby upínacie segmenty upínacích prvkov

ležali nad okrajom kolektora.

Montáž nasledujúceho kolektora
Podmienky: Ešte nie sú namontované všetky kolektory stĺpca.

2

1

▶ Všetky montážne kroky zopakujte s nasledujúcim horným
kolektorom.

▶ Dbajte na to, aby sa obidve montážne lišty medzi kolek-
tormi namontovali tak, ako je to zobrazené na obrázku
((1) a (2)).

▶ Dbajte na to, aby upínacie segmenty medzi kolektormi
uchopovali obidve montážne lišty.

Montáž spojovacích dielov

1

A

B

13. Kolektory spojte pomocou spojok rúr (1).

Pozor!
Nebezpečenstvo poškodení kolektorov!

Pri neodbornej montáži spojok rúr sa môže
kolektor poškodiť.

▶ Zabezpečte, aby sa spony (A) zasunuli
do drážok spojok rúr (B).

14. Spojky rúr zaistite pomocou spôn.

Ukončenie montáže kolektorov
15. Pevne utiahnite všetky zostávajúce upínacie prvky.

– Pracovný materiál: Kľúč na skrutky veľkosť 13
16. Prekontrolujte riadne spojenie potrasením za upínacie

segmenty.

17. Ak sa upínací segment pohybuje, potom dotiahnite ma-
ticu.

4.2.3 Montáž hydraulických prípojok

Pozor!
Netesnosť v dôsledku nesprávneho príslu-
šenstva!

Nesprávne príslušenstvo môže viesť k ne-
tesnosti solárneho okruhu a k vecným ško-
dám.

▶ V solárnom okruhu pracujte iba so spojmi
spájkovanými natvrdo, s plochými tes-
neniami, nákrutkami so zvieracími krúž-
kami alebo lisovacími tvarovkami, ktoré
sú výrobcom schválené na použitie v so-
lárnych okruhoch a pre príslušne vysoké
teploty.

Hydraulické prípojky sa musia podľa usporiadania polí kolek-
torov (vedľa seba alebo nad sebou) namontovať rozdielnym
spôsobom.

4.2.3.1 nUsporiadanie polí vedľa seba

1. Hydraulické prípojky namontujte na kolektory, ako je
uvedené v nasledujúcich odsekoch.

Upozornenie
Ak zapojíte za sebou šesť alebo viac kolek-
torov, musíte hydraulické prípojky usporia-
dať diagonálne, aby sa vynútilo kompletné
prúdenie.
Ak zapojíte za sebou šesť alebo viac kolek-
torov, musíte hydraulické prípojky usporia-
dať diagonálne, aby sa vynútilo kompletné
prúdenie. (→ Strana 11)

Podmienky: Počet kolektorov: 1 … 5

1

2

▶ Prívod (výpust s otvorom pre snímač kolektora) pripojte
hore (1).

▶ Prívod zaistite pomocou spony (1).
▶ Z otvoru pre snímač kolektora odstráňte červenú zátku.
▶ Snímač kolektora VR 11 nasuňte do otvoru (1).
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▶ Snímač kolektora VR 11 zaistite proti vykĺznutiu pomo-
cou viazača káblov.

▶ Spätný tok (vpust) pripojte dole (2).
▶ Spätný tok zaistite pomocou spony (2).

3

4

▶ Obidve zátky s odvzdušňovacím otvorom namontujte
druhej strane kolektorového poľa hore a dole na kolek-
tore ((3) a (4)).

▶ Obidve zátky zaistite pomocou spôn ((3) a (4)).
▶ Prítok a spätný tok kolektora spojte pomocou pripojova-

cieho potrubia k systému.
▶ Prekontrolujte tesnosť prípojok.

Podmienky: Počet kolektorov: ≥ 6

1

2

▶ Spätný tok (vpust) zasuňte na strane do dolného boč-
ného otvoru (2).

▶ Spätný tok zaistite pomocou spony (2).
▶ Prvú zátku s odvzdušňovacím otvorom namontujte na

horný bočný otvor (1).
▶ Prvú zátku zaistite pomocou spony (1).

3

4

▶ Prívod (výpust s otvorom pre snímač kolektora) nasuňte
diagonálne do horného bočného otvoru (4).

▶ Prívod zaistite pomocou spony (4).

▶ Z otvoru pre snímač kolektora odstráňte červenú zátku.
▶ Snímač kolektora VR 11 nasuňte do otvoru (4).
▶ Snímač kolektora VR 11 zaistite proti vykĺznutiu pomo-

cou viazača káblov.
▶ Druhú zátku s odvzdušňovacím otvorom namontujte na

dolný bočný otvor (3).
▶ Druhú zátku zaistite pomocou spony (3).
▶ Prítok a spätný tok kolektora spojte pomocou pripojova-

cieho potrubia k systému.
▶ Prekontrolujte tesnosť prípojok.

4.2.3.2 Usporiadanie polí nad sebou

2

1

1. Na hornom kolektore pripojte prívod (výpust) (1).
2. Z otvoru pre snímač kolektora odstráňte červenú zátku.
3. Snímač kolektora VR 11 nasuňte do otvoru (1).
4. Snímač kolektora VR 11 zaistite proti vykĺznutiu pomo-

cou viazača káblov.
5. Prívod zaistite pomocou spony (1).
6. Spätný tok (vpust) pripojte na dolný kolektor (2).
7. Spätný tok zaistite pomocou spony (2).

2

1

8. Na protiľahlej strane každého kolektora namontujte vždy
dve zátky s odvzdušňovacími otvormi (1) a (2).

9. Všetky štyri zátky zaistite pomocou spôn (1) a (2).
10. Prítok a spätný tok kolektora spojte pomocou pripojova-

cieho potrubia k systému.
11. Prekontrolujte tesnosť prípojok.
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4.3 Ukončenie montáže a kontrola

4.3.1 Využitie karty zákazníckeho servisu

1. Z prepravného obalu kolektora odoberte obal s nálepkou
sériového čísla.

2. Odoberte obal s nálepkou sériového čísla.

3. Zo súpravy hydraulických prípojok odoberte kartu zákaz-
níckeho servisu.

1. 2.
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4 5 6

4. Nálepku nalepte na prvé pole karty zákazníckeho ser-
visu.

5. Kartu zákazníckeho servisu upevnite dobre viditeľnú v
blízkosti zásobníka solárneho systému.
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4.3.2 Kontrola montáže

Na základe nasledujúceho kontrolného zoznamu prekontrolujte, či boli vykonané všetky pracovné kroky.

Upozornenie
Po prvom uvedení do prevádzky a počas ročných období s intenzívnymi výkyvmi vonkajších teplôt sa môže v
kolektore tvoriť kondenzát. Toto je počas prevádzky normálne.

Upozornenie
Odrazy v dôsledku nepravidelností v skle sú prejavmi typickými pre materiál.

Pracovné kroky Áno Nie Komentáre

Všetky hydraulické prípojky sú zaistené sponami ☐ ☐

Hydraulické prípojky sú správne položené ☐ ☐

Snímač kolektora VR 11 je pripojený ☐ ☐

Všetky upínacie prvky pevne utiahnuté ☐ ☐

Kolektory pripojené k bleskoistke
(voliteľne pri blestkoistke)

☐ ☐

Tlaková skúška je vykonaná
(ideálne stlačeným vzduchom)

☐ ☐

Všetky prípojky sú tesné ☐ ☐

Dátum Podpis

Všetky montážne práce boli
vykonané odborne. ˍ ˍ . ˍ ˍ . ˍ ˍ ˍ ˍ



5 Montáž a inštalácia na plochú strechu

26 Návod na montáž auroTHERM, auroTHERM plus 0020100580_01

4.3.3 Likvidácia obalu

Prepravné obaly pozostávajú z prevažnej časti z recyklova-
teľných materiálov.

▶ Dodržiavajte platné predpisy.
▶ Prepravné obaly zlikvidujte podľa predpisov.

5 Montáž a inštalácia na plochú strechu

▶ Pri montáži a inštalácii kolektorov bezpodmienečne dodr-
žiavajte kapitolu „Bezpečnosť”.

5.1 Príprava montáže a inštalácie

5.1.1 Dodanie, preprava a uloženie

5.1.1.1 Skladovanie kolektorov

▶ Aby sa zabránilo vnikaniu vlhkosti do kolektora, skladujte
kolektory vždy v suchu a chránené proti poveternostným
vplyvom.
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5.1.1.2 Kontrola rozsahu dodávky

1

8 7

3

2

9

10

12

11

4

5

6

Zoznam materiálu pre montáž na plochú strechu
1 Montážna súprava líšt, vertikálna, 2 Kus

Montážna súprava líšt, horizontálna, 2 Kus
2 Prívod (výpust s otvorom pre snímač kolektora) zo súp-

ravy hydraulických prípojok, 1 Kus
3 Súprava rámu Basis, vertikálna, 1 Kus

4 Súprava rámu Basis, horizontálna, 1 Kus

5 Nakladacie platne zo súpravy nakladacích platní, 1 Kus

6 Spona zo súpravy hydraulických prípojok, 4 Kus

7 Hydraulické spoje z rozširujúcej súpravy pre hydrauliku,
2 Kus

8 Spätný tok (vpust) zo súpravy hydraulických prípojok,
1 Kus

9 Spona zo súpravy hydraulických prípojok, 4 Kus

10 Zátka dole a hore (s odvzdušňovacím otvorom) zo súp-
ravy hydraulických prípojok, 2 Kus

11 Lištová spona zo súpravy rámu, 2 Kus

12 Kolektor auroTHERM VFK 145 V, 1 Kus
Kolektor auroTHERM VFK 145 H, 1 Kus
Kolektor auroTHERM VFK 150 V, 1 Kus
Kolektor auroTHERM VFK 150 H, 1 Kus
Kolektor auroTHERM VFK 155 V, 1 Kus
Kolektor auroTHERM VFK 155 H, 1 Kus

▶ Úplnosť montážnej súpravy prekontrolujte na základe obrázku.
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5.1.1.3 Preprava kolektorov

1. Aby sa kolektory ochránili pred poškodením, prepravujte
ich vždy poležiačky.

2. Kolektory prepravte na strechu pomocou vhodných po-
mocných prostriedkov.

5.1.2 Dodržanie vzdialeností a voľných priestorov
pre montáž

V okrajovej časti plochých striech sa počas búrky vyskytuje
mimoriadne silný vietor.

▶ Pri stanovovaní miesta inštalácie dodržte odstup od hre-
beňa strechy minimálne 1 m.

5.1.3 Výber vhodného prepojenia

▶ Pre kolektory zvoľte vhodné prepojenie.

1 3 42

▶ Pre hydraulické pripojenie kolektorov zvoľte jeden zo šty-
roch variant, ktoré sú zobrazené na obrázku.

▶ Dbajte na to, aby solárna kvapalina pretekala kolektormi
vždy zdola nahor.

Podmienky: Počet kolektorov: 1 … 5

1 4 5...

▶ Hydraulické prípojky umiestnite pod sebou na jednej
strane.

Podmienky: Počet kolektorov: 6 … 12

1 12112 ...

▶ Aby bol zaručený plný prietok kolektorovými poľami,
umiestnite hydraulické prípojky diagonálne.

Podmienky: Počet kolektorov: ≥ 13

1 762 ...

8 14139 ...

▶ Prepojte čo najviac kolektorov v rade.
▶ Vytvorte viacero radov kolektorov nad sebou.
▶ Rady kolektorov prepojte hydraulicky nad sebou.
▶ Aby sa zabránilo tlakovým stratám v čiastkových kolekto-

rových poliach, prepojte paralelne iba rady kolektorov s
rovnakým počtom kolektorov.

▶ Aby sa zabránilo tlakovým stratám v prípojných potrub-
ných vedenia, zabezpečte, aby každé čiastkové kolekto-
rové pole malo v súčte rovnakú dĺžku potrubných vedení
na prítoku a spätnom toku (Tichelmannov systém).

5.1.4 Príprava strešnej priechodky

Pozor!
Netesnosti v dôsledku zničenia strešného
plášťa!

Pri zničení strešného plášťa môže voda
vnikať do vnútra budovy.

▶ Pri inštalácii na tesniacich plochách stre-
chy sa postarajte o dostatočnú ochranu
strešného plášťa.
▶ Veľkoplošné stavebné protišmykové

ochranné rohože nasaďte pod inštalačný
systém.
▶ Po montáži priamo priskrutkovaných pod-

stavcov prekontrolujte tesnosť plášťa bu-
dovy.
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▶ Pokrývača poverte realizáciou strešnej priechodky.

5.1.5 Zvolenie montážneho variantu

A

B

C

▶ Zvoľte si z troch dostupných montážnych variant:

Montážny variant Význam

A
Plávajúca montáž s nakladacími plat-
ňami a nakladacími závažiami.

B
Plávajúca montáž bez nakladacích
platní. Podstavce sa musia priskrut-
kovať na vhodné nakladacie závažia.

C
Priamo na strechu priskrutkované pod-
stavce.
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5.1.6 Zostavenie komponentov

▶ Pomocou nasledujúcej tabuľky zostavte komponenty pre montáž:

Poloha ko-
lektora

Počet kolektorov: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komponenty potrebný počet kusov

Horizontálne

Súprava nakladacích platní (voliteľne) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Súprava hydraulických prípojok 1

Súprava hydraulických spojov − 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Podstavec horizontálny 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lišta horizontálna hliníková 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vertikálne

Súprava nakladacích platní (voliteľne) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Súprava hydraulických prípojok 1

Súprava hydraulických spojov − 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Podstavec vertikálny 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lišta vertikálna hliníková 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.1.7 Stanovenie zaťažovacej záťaže (plávajúca montáž)

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života a vecné škody v dôsledku príliš vysokých základných rýchlostí!

Podstavce sú dimenzované na základné rýchlosti maximálne do 108 km/h. Ak je základná rýchlosť na
mieste vyššia ako 108 km/h, potom nevzniká nárok vyplývajúci zo záruky pre systém.

▶ Podstavce montujte iba na miestach, na ktorých sa vykazuje maximálna rýchlosť 108 km/h.

1. Pri plávajúcej montáži dodržiavajte toto:

Montážny variant Je potrebné dodržať

B
Závažia, na ktoré sa pevne priskrutkujú
podstavce, musia byť z materiálu vhod-
ného na skrutkovanie.

A a B
Všetky závažia musia byť odolné voči
poveternostným vplyvom.

2. Na detailné stanovenie základnej rýchlosti na mieste a na stanovenie potrebných závaží pre podstavce využite nástroj
Vaillant Tool pre dimenzovanie zaťažení vetrom a snehom.

3. Pre rýchle stanovenie základnej rýchlosti na mieste využite nasledujúcu mapu.
4. Na rýchle dimenzovanie potrebných závaží využite nasledujúce tabuľky.

Upozornenie
Mapa a tabuľky slúžia na rýchle dimenzovanie zaťažujúcich záťaží. Detailné dimenzovanie zaťažujúcich
záťaží je možné iba pomocou nástroja Vaillant Tool pre dimenzovanie zaťažení vetrom a snehom. V prípade
otázok k tejto téme sa môžete obrátiť na vášho kompetentného predajného partnera Vaillant.
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5. Pomocou mapy stanovte základnú rýchlosť na mieste.
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L1

L2

.............

.............

L1

L2L1

L1½

L1½

L2½

L2½

L2

6. Pomocou tabuliek stanovte potrebné závažia.

Horizontálna poloha kolektora
Montážny uhol 30°

Závažia/podstavec [kg]

L1

L2

Na zaistenie proti posunu a
zdvihnutiu

Na zaistenie iba proti zdvihnutiu
(ak je zaistené/ukotvené proti

posunu)

Upozornenie
Zaťažujúce záťaže je možné od dvoch kolektorov v rade pre vonkajšie pod-
stavce redukovať o polovicu.

Základná rýchlosť [km/h] Lôžko
Výška budovy Výška budovy

do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m

do 72 Vnútrozemie
L₁
L₂

286
184

359
235

407
269

30
184

38
235

45
269

do 72 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

392
259

461
307

505
345

43
259

53
307

59
338

do 81 Vnútrozemie
L₁
L₂

339
221

445
296

515
345

35
221

50
296

61
345

do 81 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

499
334

588
396

643
435

58
334

71
396

79
435

do 90 Vnútrozemie
L₁
L₂

445
296

550
370

621
419

50
296

66
370

76
419

do 90 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

586
395

691
469

762
518

71
395

86
469

96
518

do 99 Vnútrozemie
L₁
L₂

550
370

656
444

762
518

66
370

81
444

96
518

do 99 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

727
494

833
568

903
617

91
494

107
568

117
617

do 108 Vnútrozemie
L₁
L₂

656
444

797
543

903
617

81
444

101
543

117
617

do 108 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

868
593

974
667

1079
741

112
593

127
667

142
741



Montáž a inštalácia na plochú strechu 5

0020100580_01 auroTHERM, auroTHERM plus Návod na montáž 33

Horizontálna poloha kolektora
Montážny uhol 45°

Závažia/podstavec [kg]

L1

L2

Na zaistenie proti posunu a
zdvihnutiu

Na zaistenie iba proti zdvihnutiu
(ak je zaistené/ukotvené proti

posunu)

Upozornenie
Zaťažujúce záťaže je možné od dvoch kolektorov v rade pre vonkajšie pod-
stavce redukovať o polovicu.

Základná rýchlosť [km/h] Lôžko
Výška budovy Výška budovy

do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 18-25 m 18-25 m

do 72 Vnútrozemie
L₁
L₂

299
213

372
274

421
314

30
191

30
242

30
276

do 72 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

406
301

476
359

521
396

30
265

30
315

30
346

do 81 Vnútrozemie
L₁
L₂

352
257

495
345

531
404

30
228

30
303

30
352

do 81 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

515
391

604
464

661
510

30
341

30
404

30
443

do 90 Vnútrozemie
L₁
L₂

459
345

566
433

638
492

30
303

30
377

30
427

do 90 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

602
462

709
550

781
609

30
402

30
477

30
526

do 99 Vnútrozemie
L₁
L₂

566
433

673
521

781
609

30
377

30
452

30
526

do 99 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

745
579

852
667

923
726

30
502

30
576

30
626

do 108 Vnútrozemie
L₁
L₂

673
521

816
638

923
726

30
452

30
551

30
626

do 108 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

888
697

995
785

1102
873

30
601

30
675

30
750

Horizontálna poloha kolektora
Montážny uhol 60°

Závažia/podstavec [kg]

L1

L2

Na zaistenie proti posunu a
zdvihnutiu

Na zaistenie iba proti zdvihnutiu
(ak je zaistené/ukotvené proti

posunu)

Upozornenie
Zaťažujúce záťaže je možné od dvoch kolektorov v rade pre vonkajšie pod-
stavce redukovať o polovicu.

Základná rýchlosť [km/h] Lôžko
Výška budovy Výška budovy

do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m

do 72 Vnútrozemie
L₁
L₂

268
297

334
377

378
430

30
196

37
247

45
281
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Horizontálna poloha kolektora
Montážny uhol 60°

Závažia/podstavec [kg]

L1

L2

Na zaistenie proti posunu a
zdvihnutiu

Na zaistenie iba proti zdvihnutiu
(ak je zaistené/ukotvené proti

posunu)

Upozornenie
Zaťažujúce záťaže je možné od dvoch kolektorov v rade pre vonkajšie pod-
stavce redukovať o polovicu.

Základná rýchlosť [km/h] Lôžko
Výška budovy Výška budovy

do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m

do 72 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

365
414

430
491

474
539

43
271

54
320

62
351

do 81 Vnútrozemie
L₁
L₂

316
355

413
472

484
550

33
233

52
308

64
357

do 81 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

468
532

557
630

613
691

61
346

76
408

85
448

do 90 Vnútrozemie
L₁
L₂

413
472

519
589

590
667

52
308

70
382

82
432

do 90 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

555
628

661
744

731
822

76
407

94
481

106
531

do 99 Vnútrozemie
L₁
L₂

519
589

625
705

731
822

70
382

88
456

106
531

do 99 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

696
783

802
900

873
978

100
506

118
580

130
630

do 108 Vnútrozemie
L₁
L₂

625
705

767
861

873
978

88
456

112
556

130
630

do 108 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

838
939

944
1056

1050
1172

124
605

142
680

160
754

Vertikálna poloha kolektora
Montážny uhol 30°

Závažia/podstavec [kg]

L1

L2

Na zaistenie proti posunu a
zdvihnutiu

Na zaistenie iba proti zdvihnutiu
(ak je zaistené/ukotvené proti

posunu)

Upozornenie
Zaťažujúce záťaže je možné od dvoch kolektorov v rade pre vonkajšie pod-
stavce redukovať o polovicu.

Základná rýchlosť [km/h] Lôžko
Výška budovy Výška budovy

do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m

do 72 Vnútrozemie
L₁
L₂

301
167

378
213

429
244

44
167

40
213

70
244

do 72 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

413
234

487
279

534
307

67
234

81
279

90
307
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Vertikálna poloha kolektora
Montážny uhol 30°

Závažia/podstavec [kg]

L1

L2

Na zaistenie proti posunu a
zdvihnutiu

Na zaistenie iba proti zdvihnutiu
(ak je zaistené/ukotvené proti

posunu)

Upozornenie
Zaťažujúce záťaže je možné od dvoch kolektorov v rade pre vonkajšie pod-
stavce redukovať o polovicu.

Základná rýchlosť [km/h] Lôžko
Výška budovy Výška budovy

do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m

do 81 Vnútrozemie
L₁
L₂

357
201

469
268

544
313

56
201

78
268

92
313

do 81 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

527
303

621
359

680
395

89
303

108
359

119
395

do 90 Vnútrozemie
L₁
L₂

469
268

581
335

656
380

78
268

100
335

115
380

do 90 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

619
358

731
425

806
470

107
358

129
425

144
470

do 99 Vnútrozemie
L₁
L₂

581
335

694
403

806
470

100
335

122
403

144
470

do 99 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

768
448

881
515

955
560

137
448

159
515

174
560

do 108 Vnútrozemie
L₁
L₂

694
403

843
492

955
560

122
403

152
492

174
560

do 108 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

918
537

1030
605

1143
672

166
537

188
605

211
672

Vertikálna poloha kolektora
Montážny uhol 45°

Závažia/podstavec [kg]

L1

L2

Na zaistenie proti posunu a
zdvihnutiu

Na zaistenie iba proti zdvihnutiu
(ak je zaistené/ukotvené proti

posunu)

Upozornenie
Zaťažujúce záťaže je možné od dvoch kolektorov v rade pre vonkajšie pod-
stavce redukovať o polovicu.

Základná rýchlosť [km/h] Lôžko
Výška budovy Výška budovy

do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m

do 72 Vnútrozemie
L₁
L₂

321
191

401
245

454
281

30
173

30
220

30
251

do 72 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

437
270

513
321

562
354

30
241

30
286

30
314

do 81 Vnútrozemie
L₁
L₂

379
230

495
309

572
361

30
207

30
275

30
320
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Vertikálna poloha kolektora
Montážny uhol 45°

Závažia/podstavec [kg]

L1

L2

Na zaistenie proti posunu a
zdvihnutiu

Na zaistenie iba proti zdvihnutiu
(ak je zaistené/ukotvené proti

posunu)

Upozornenie
Zaťažujúce záťaže je možné od dvoch kolektorov v rade pre vonkajšie pod-
stavce redukovať o polovicu.

Základná rýchlosť [km/h] Lôžko
Výška budovy Výška budovy

do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m

do 81 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

555
350

652
415

713
4547

30
310

30
366

30
402

do 90 Vnútrozemie
L₁
L₂

495
309

611
388

688
440

30
275

30
342

30
388

do 90 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

650
414

766
493

843
545

30
365

30
433

30
478

do 99 Vnútrozemie
L₁
L₂

611
388

727
466

843
545

30
342

30
410

30
478

do 99 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

804
519

920
598

998
650

30
455

30
523

30
568

do 108 Vnútrozemie
L₁
L₂

727
466

882
571

998
650

30
410

30
500

30
568

do 108 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

959
624

1075
703

1191
781

30
546

30
613

34
681

Vertikálna poloha kolektora
Montážny uhol 60°

Závažia/podstavec [kg]

L1

L2

Na zaistenie proti posunu a
zdvihnutiu

Na zaistenie iba proti zdvihnutiu
(ak je zaistené/ukotvené proti

posunu)

Upozornenie
Zaťažujúce záťaže je možné od dvoch kolektorov v rade pre vonkajšie pod-
stavce redukovať o polovicu.

Základná rýchlosť [km/h] Lôžko
Výška budovy Výška budovy

do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m

do 72 Vnútrozemie
L₁
L₂

297
267

372
339

421
387

30
179

30
225

37
256

do 72 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

406
372

477
441

522
485

30
246

30
291

35
325

do 81 Vnútrozemie
L₁
L₂

352
319

460
424

532
494

30
212

30
280

37
325

do 81 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

516
479

607
566

664
621

35
315

45
372

52
407
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Vertikálna poloha kolektora
Montážny uhol 60°

Závažia/podstavec [kg]

L1

L2

Na zaistenie proti posunu a
zdvihnutiu

Na zaistenie iba proti zdvihnutiu
(ak je zaistené/ukotvené proti

posunu)

Upozornenie
Zaťažujúce záťaže je možné od dvoch kolektorov v rade pre vonkajšie pod-
stavce redukovať o polovicu.

Základná rýchlosť [km/h] Lôžko
Výška budovy Výška budovy

do 10 m 10-18 m 18-25 m do 10 m 10-18 m 18-25 m

do 90 Vnútrozemie
L₁
L₂

460
424

568
529

641
599

30
280

41
348

49
393

do 90 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

604
564

713
669

785
739

45
370

58
438

67
483

do 99 Vnútrozemie
L₁
L₂

568
529

677
634

785
739

41
348

54
415

67
483

do 99 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

749
704

857
809

930
879

62
461

75
528

84
573

do 108 Vnútrozemie
L₁
L₂

677
634

821
774

930
879

54
415

71
506

84
573

do 108 Pobrežie a ostrovy
L₁
L₂

893
844

1002
949

1110
1054

80
551

92
619

105
686

5.1.8 Stanovenie vzdialeností podstavcov

B

D

E
A

C

F

C

▶ Stanovte vzdialenosti podstavcov.

Počet kolektorov a

30° 45° 60°

C D eb F 1) B F 1) B F 1)

Vertikálne

1 970

1280 2927 1731 3666 2065 4019 2034

− −

2 2200

1100

−

3 3463

1263
4 4726

5 5989

6 7252
1) Rozmer platí pre polohu slnka 20° a je ho potrebné prekontrolovať podľa geografickej polohy.
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Počet kolektorov a

30° 45° 60°

C D eb F 1) B F 1) B F 1)

Vertikálne

7 8515

1280 2927 1731 3666 2065 4019 2034 1100 1263
8 9778

9 11041

10 12304

Horizontálne

1 1770

881 1897 1165 2276 1373 2446 1304

− −

2 3800

1900

−

3 5863

2063

4 7926

5 9989

6 12052

7 14115

8 16178

9 18241

10 20304
1) Rozmer platí pre polohu slnka 20° a je ho potrebné prekontrolovať podľa geografickej polohy.



Montáž a inštalácia na plochú strechu 5

0020100580_01 auroTHERM, auroTHERM plus Návod na montáž 39

5.2 Vykonanie montáže

5.2.1 Montáž podstavcov

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia v dô-
sledku padajúcich kolektorov!

Nezabezpečené kolektory môžu v dôsledku
pôsobenia vetra spadnúť z plochej strechy a
ohroziť osoby.

▶ Podľa druhu montáže vykonajte následne
uvedené bezpečnostné opatrenia.
▶ Pri druhu montáže s priamym priskrutko-

vaním podstavce riadne priskrutkujte k
podkladu.
▶ Používajte výhradne vhodné nakladacie

závažia.
▶ Prihliadajte na potrebnú zaťažujúcu zá-

ťaž nakladacích závaží.

1. Stanovte počet podstavcov.
– Pre prvý kolektor: Dva podstavce
– Pre ďalší kolektor: Ďalší podstavec

2. Rozložte prvý podstavec.

60°
45°

30°

3. Zvoľte potrebný montážny uhol.
– Montážny uhol:

– 30°
– 45°
– 60°

1

2

4. Stlačte aretačný gombík (1) na teleskopickej lište.
5. Teleskopickú lištu (2) potiahnite do požadovaného mon-

tážneho uhla a aretačný gombík nechajte opäť zaistiť.

1

2

3

1

6. Traverzu (1) umiestnite do takej polohy, aby jej upevňo-
vacie otvory ležali medzi príslušnými závitovými otvormi
teleskopickej lišty.

7. Pre zaistenie podstavca prestrčte upevňovaciu skrutku
(2) cez všetky lišty.

8. Upevňovaciu skrutku (2) zaistite pomocou samoistiacej
matice (3).

9. Maticu pevne utiahnite.

Podmienky: Druh montáže: Priame priskrutkovanie

Priskrutkovanie podstavcov

Pozor!
Netesnosť v dôsledku zničenia strešného
plášťa!
Pri zničení strešného plášťa môže voda
vnikať do vnútra budovy.
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▶ Po priskrutkovaní prekontrolujte tesnosť
strešného plášťa.
▶ V prípade potreby opäť obnovte tesnosť

strešného plášťa.

▶ Potrebné vzdialenosti podstavcov stanovte tak, ako je to
popísané v kap. „Stanovenie vzdialeností podstavcov“.

▶ Na stanovených pozíciách vyvŕtajte potrebné otvory.
▶ Podstavce upevnite pomocou upevnení vhodných pre

podklad (priemer: min. 10 mm).
▶ Namontujte toľko podstavcov, koľko ich potrebujete na

upevnenie kolektorov.

Podmienky: Druh montáže: Plávajúca montáž (s nakladacími platňami)

Príprava nakladacích platní

Pozor!
Netesnosť v dôsledku zničenia strešného
plášťa!
Pri zničení strešného plášťa môže voda
vnikať do vnútra budovy.
▶ Pri inštalácii na tesniacich plochách stre-

chy sa postarajte o dostatočnú ochranu
strešného plášťa.
▶ Veľkoplošné stavebné protišmykové

ochranné rohože nasaďte pod inštalačný
systém.

▶ Ak je strecha pokrytá štrkom, potom štrk odhrňte na
miestach, na ktorých chcete umiestniť nakladacie platne,
a použite stavebné protišmykové ochranné rohože na
ochranu strešného plášťa.

▶ Dve nakladacie platne spojte dohromady tak, ako je to
zobrazené na obrázku.

▶ Dve ďalšie nakladacie platne spojte dohromady tak, ako
je to zobrazené na obrázku.

Upozornenie
Pre každý podstavec potrebujete štyri na-
kladacie platne: vždy jeden pár pre prednú a
zadnú nohu podstavca.

▶ Nakladacie platne vyrovnajte približne do ich konečnej
polohy na plochej streche.

▶ Prvú spojovaciu skrutku s hlavou T nasaďte v strede do
drážky medzi prvými dvoma nakladacími platňami.

▶ Aby sa spojovacia skrutka s hlavou T zaistila, otočte ju o
90° v smere hodinových ručičiek.

▶ Rovnakým spôsobom zaistite druhú spojovaciu skrutku v
tvare T medzi druhými dvoma nakladacími platňami.



Montáž a inštalácia na plochú strechu 5

0020100580_01 auroTHERM, auroTHERM plus Návod na montáž 41

2

3
1

Priskrutkovanie podstavcov na nakladacích plat-
niach a ich vyrovnanie
▶ Do ruky si najskôr zoberte prvý podstavec už zaistený v

montážnom uholníku.
▶ Prednú nohu podstavca umiestnite do polohy prostred-

níctvom spojovacej skrutky v tvare T (1).
▶ Pri umiestňovaní nohy podstavca dbajte na to, aby sa

zachytila poistka proti pretočeniu (2).
▶ Nohu podstavca zaistite pomocou samoistiacej matice

(3).
▶ Rovnakým spôsobom zaistite zadnú nohu podstavca na

druhých dvoch nakladacích platniach.

◁ Prvý podstavec je stabilne namontovaný.

▶ Takto namontujte aj druhý podstavec na nakladacie
platne, ako je to opísané hore.

▶ Namontujte toľko podstavcov a nakladacích platní, koľko
ich potrebujete na upevnenie kolektorov.

Upozornenie
Pre jeden kolektor potrebujete dva
podstavce.
Pre každý ďalší kolektor v usporiadaní vedľa
seba potrebujete ďalší podstavec.

▶ Všetky podstavce s nakladacími platňami vyrovnajte pri-
bližne do ich konečnej polohy na plochej streche.

▶ Vzdialenosti podstavcov si vyhľadajte v kap. „Stanovenie
vzdialeností podstavcov“.

Položenie nakladacích závaží na nakladacie platne
▶ Potrebný počet nakladacích závaží prepravte na plochú

strechu.
▶ Nakladacie závažia položte na nakladacie platne, podľa

horného vyobrazenia.
▶ Dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi nakladacími

závažiami a podstavcami čo možno najmenšia.

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života v dô-
sledku nedostatočného zaistenia naklada-
cích závaží na nakladacích platniach!
Ak sa nakladacie závažia nedostatočne
zaistia na nakladacích platniach, potom
môžu kolektory spadnúť zo strechy a môže
dôjsť k životu nebezpečným nehodám.
▶ Všetky nakladacie závažia zabezpečte

na nakladacích platniach vhodnou for-
mou proti zošmyknutiu a prevráteniu.

▶ Nakladacie závažia rovnomerne rozdeľte na nakladacie
platne.

Podmienky: Druh montáže: Plávajúca montáž (bez nakladacích platní)

Príprava závaží

Pozor!
Netesnosť v dôsledku zničenia strešného
plášťa!
Pri zničení strešného plášťa môže voda
vnikať do vnútra budovy.
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▶ Pri inštalácii na tesniacich plochách stre-
chy sa postarajte o dostatočnú ochranu
strešného plášťa.
▶ Veľkoplošné stavebné protišmykové

ochranné rohože nasaďte pod inštalačný
systém.

▶ Ak je strecha pokrytá štrkom, potom štrk odhrňte na
miestach, na ktorých chcete umiestniť závažie, a použite
stavebné protišmykové ochranné rohože na ochranu
strešného plášťa.

▶ Potrebné vzdialenosti podstavcov stanovte tak, ako je to
popísané v kap. „Stanovenie vzdialeností podstavcov“.

Upozornenie
Pre každý podstavec potrebujete dve rov-
naké závažia. Pre prvý kolektor sú preto po-
trebné štyri závažia. Pre každý ďalší kolektor
potrebujete ďalší podstavec.

▶ Potrebný počet závaží prepravte na plochú strechu.
▶ Závažia položte na konečné pozície miesta inštalácie.

Upozornenie
Štyri závažia na uchytenie dvoch podstavcov
pre kolektor sú veľmi ťažké. Preto sa odpo-
rúča stanoviť konečnú pozíciu a vyrovnanie
závaží už pred priskrutkovaním podstavcov a
závažia umiestniť na týchto miestach.

▶ Pre použité závažia zvoľte vhodný upevňovací materiál
(priemer: min. 10 mm).

▶ V strede vyvŕtajte otvor do každého závažia.

Priskrutkovanie podstavcov na závažia
▶ Do ruky si najskôr zoberte prvý podstavec už zaistený v

montážnom uholníku.
▶ Prednú pätku podstavca priskrutkujte na prvé závažie.
▶ Zadnú pätku podstavca priskrutkujte na druhé závažie.

◁ Prvý podstavec je stabilne namontovaný.

▶ Takto namontujte aj druhý podstavec na dve ďalšie záva-
žia, ako je to opísané hore.

▶ Namontujte toľko podstavcov, koľko ich potrebujete na
upevnenie kolektorov.

5.2.2 Montáž kolektorov

Nebezpečenstvo!
Poranenia osôb a vecné škody v dôsledku
pádu kolektora!

Kolektor môže pri neodbornom upevnení
spadnúť.

▶ Pevne utiahnite upínacie prvky.
▶ Prekontrolujte riadne spojenie potrase-

ním za upínacie segmenty.
▶ Ak sa upínací segment pohybuje, potom

dotiahnite maticu.

1. Kolektory namontujte na strechu, ako je uvedené v na-
sledujúcich odsekoch.
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Nasunutie montážnych líšt

1

2 3

2. Obidve montážne lišty, hore a dole, nasuňte na uchyte-
nia, ako je to zobrazené na obrázku.

3. Dbajte na to, aby dolná montážna lišta ležala otvorenou
stranou nahor a horná montážna lišta ležala otvorenou
stranou nadol.

4. Montážnu lištu najskôr nasuňte na uchytenie (1).
5. Montážnu lištu posuňte o kúsok smerom von (2).
6. Montážnu lištu potom posuňte späť na druhé uchytenie

(3).
7. Tieto kroky vykonajte postupne na všetkých podstav-

coch.

Umiestnenie montážnych líšt na viacero podstavcov

A B

50 - 200

1

2

8. Pri montáži viacerých kolektorov vedľa seba nechajte
montážne lišty ukončiť v strede na uchyteniach (A).

9. Montážne lišty nechajte na prvom a poslednom pod-
stavci vyčnievať 50-200 mm cez okraj (B).

Spojenie montážnych líšt

1

10. Upnite lištové spony (1) v montážnych lištách.

11. Dbajte na to, aby sa lištové spony (1) zaistili v otvoroch
montážnych líšt.

Upozornenie
Lištové spony nie sú už po montáži
prístupné.

Upevnenie montážnych líšt dole

12. Pevne priskrutkujte uchytenia dolných montážnych líšt.
– Pracovný materiál: Kľúč s vnútorným šesťhranom 5

mm

Zaháčknutie kolektora dole

1

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo popálenia a obarenia!

Kolektory sa pri slnečnom žiarení zahrievajú
vo vnútri až na 200 °C.

▶ Vyhýbajte sa prácam pri intenzívnom
slnečnom žiarení.
▶ Skôr ako začnete s prácami, zakryte ko-

lektory.
▶ Pracujte prednostne v ranných hodinách.
▶ Noste vhodnú ochrannú obuv.

13. Kolektor vložte dolnou hranou do profilu montážnej lišty
(1). Dbajte na to, aby montážna lišta (1) obklopovala
dolnú hranu kolektora.
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Upevnenie kolektora hore

1
2

14. Ľavú stranu hornej montážnej lišty (1) nasuňte lícujúco
na kolektor.

15. Dbajte na to, aby montážna lišta (1) obklopovala hornú
hranu kolektora.

16. Pevne priskrutkujte uchytenie vľavo hore (2).
– Pracovný materiál: Kľúč s vnútorným šesťhranom 5

mm
17. Dbajte na to, aby sa montážna lišta pri uťahovaní skrutky

nezošmykla.

Montáž hydraulických spojov

A

B

1

2

Pozor!
Nebezpečenstvo poškodení kolektorov!

Pri neodbornej montáži spojok rúr sa môže
kolektor poškodiť.

▶ Zabezpečte, aby sa spony (A) zasunuli
do drážok spojok rúr (B).

18. Z upevňovacích otvorov odstráňte dodané zátky.
19. Do upevňovacích otvorov zasuňte spojky rúr hore (1) a

dole (2) až na doraz.
20. Do líšt upevňovacích otvorov nasuňte spony (2).

Montáž ďalšieho kolektora

A

B

1

2

21. Na dolnú montážnu lištu nasaďte ďalší konektor.
22. Kolektor prisuňte k prvému kolektoru.

Pozor!
Nebezpečenstvo poškodení kolektorov!

Pri neodbornej montáži spojok rúr sa môže
kolektor poškodiť.

▶ Zabezpečte, aby sa spony (A) zasunuli
do drážok spojok rúr (B).

23. Hydraulické spojovacie diely hore a dole zaistite pomo-
cou spôn ((1) a (2)).

24. Druhú hornú montážnu lištu nasuňte lícujúco na kolektor.
25. Druhú hornú montážnu lištu pevne zoskrutkujte na prí-

slušnom uchytení s montážnou lištou prvého kolektora.
– Pracovný materiál: Kľúč s vnútorným šesťhranom 5

mm

Doplnenie radu kolektorov
Podmienky: Ešte nie sú namontované všetky kolektory radu.

▶ Namontujte hydraulické spoje. (→ Strana 44)
▶ Namontujte ďalší kolektor. (→ Strana 44)

5.2.3 Montáž hydraulických prípojok

Pozor!
Netesnosť v dôsledku nesprávneho príslu-
šenstva!

Nesprávne príslušenstvo môže viesť k ne-
tesnosti solárneho okruhu a k vecným ško-
dám.

▶ V solárnom okruhu pracujte iba so spojmi
spájkovanými natvrdo, s plochými tes-
neniami, nákrutkami so zvieracími krúž-
kami alebo lisovacími tvarovkami, ktoré
sú výrobcom schválené na použitie v so-
lárnych okruhoch a pre príslušne vysoké
teploty.
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1. Hydraulické prípojky namontujte na kolektory, ako je
uvedené v nasledujúcich odsekoch.

Upozornenie
Ak zapojíte za sebou šesť alebo viac kolek-
torov, musíte hydraulické prípojky usporia-
dať diagonálne, aby sa vynútilo kompletné
prúdenie. (→ Strana 11)

Podmienky: Počet kolektorov: 1 … 5

1

2

▶ Prívod (výpust s otvorom pre snímač kolektora) pripojte
hore (1).

▶ Prívod zaistite pomocou spony (1).
▶ Z otvoru pre snímač kolektora odstráňte červenú zátku.
▶ Snímač kolektora VR 11 nasuňte do otvoru (1).
▶ Snímač kolektora VR 11 zaistite proti vykĺznutiu pomo-

cou viazača káblov.
▶ Spätný tok (vpust) pripojte dole (2).
▶ Spätný tok zaistite pomocou spony (2).

2

1

▶ Obidve zátky s odvzdušňovacím otvorom namontujte
druhej strane kolektorového poľa hore a dole na kolek-
tore ((1) a (2)).

▶ Obidve zátky zaistite pomocou spôn ((1) a (2)).
▶ Prítok a spätný tok kolektora spojte pomocou pripojova-

cieho potrubia k systému.
▶ Prekontrolujte tesnosť prípojok.

Podmienky: Počet kolektorov: ≥ 6

2

1

▶ Spätný tok (vpust) zasuňte na strane do dolného boč-
ného otvoru (2).

▶ Spätný tok zaistite pomocou spony (2).
▶ Prvú zátku s odvzdušňovacím otvorom namontujte na

horný bočný otvor (1).
▶ Prvú zátku zaistite pomocou spony (1).

2

1

▶ Prívod (výpust s otvorom pre snímač kolektora) nasuňte
diagonálne do horného bočného otvoru (1).

▶ Prívod zaistite pomocou spony (1).
▶ Z otvoru pre snímač kolektora odstráňte červenú zátku.
▶ Snímač kolektora VR 11 nasuňte do otvoru (1).
▶ Snímač kolektora VR 11 zaistite proti vykĺznutiu pomo-

cou viazača káblov.
▶ Druhú zátku s odvzdušňovacím otvorom namontujte na

dolný bočný otvor (2).
▶ Druhú zátku zaistite pomocou spony (2).
▶ Prítok a spätný tok kolektora spojte pomocou pripojova-

cieho potrubia k systému.
▶ Prekontrolujte tesnosť prípojok.

5.3 Ukončenie montáže a kontrola

5.3.1 Využitie karty zákazníckeho servisu

1. Z prepravného obalu kolektora odoberte obal s nálepkou
sériového čísla.

2. Odoberte obal s nálepkou sériového čísla.
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3. Zo súpravy hydraulických prípojok odoberte kartu zákaz-
níckeho servisu.

1. 2.
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4 5 6

4. Nálepku nalepte na prvé pole karty zákazníckeho ser-
visu.

5. Kartu zákazníckeho servisu upevnite dobre viditeľnú v
blízkosti zásobníka solárneho systému.
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5.3.2 Kontrola montáže

Na základe nasledujúceho kontrolného zoznamu prekontrolujte, či boli vykonané všetky pracovné kroky.

Upozornenie
Po prvom uvedení do prevádzky a počas ročných období s intenzívnymi výkyvmi vonkajších teplôt sa môže v
kolektore tvoriť kondenzát. Toto je počas prevádzky normálne.

Upozornenie
Odrazy v dôsledku nepravidelností v skle sú prejavmi typickými pre materiál.

Pracovné kroky Áno Nie Komentáre

Statika budovy bola zohľadnená pri inštalácii systému ☐ ☐

Vzdialenosti od okraja strechy boli dodržané podľa zada-
nia ☐ ☐

Podstavce boli umiestnené podľa údajov o rozmeroch ☐ ☐

Všetky skrutky sú pevne utiahnuté
(Montážna a teleskopická lišta)

☐ ☐

Použil sa dostatok zaťažovacích záťaží
(iba pri plávajúcej montáži)

☐ ☐

Nakladacie závažia sú vhodnou formou zaistené zošmyk-
nutiu a prevráteniu
(iba pri plávajúcej montáži)

☐ ☐

Podstavce sú ukotvené a skrutky pevne utiahnuté
(iba pri priamom priskrutkovaní)

☐ ☐

Všetky hydraulické prípojky sú zaistené sponami ☐ ☐

Hydraulické prípojky sú správne položené ☐ ☐

Snímač kolektora VR 11 je pripojený ☐ ☐

Kolektory pripojené k bleskoistke
(voliteľne pri blestkoistke)

☐ ☐

Tlaková skúška je vykonaná
(ideálne stlačeným vzduchom)

☐ ☐

Všetky prípojky sú tesné ☐ ☐

Dátum Podpis

Všetky montážne práce boli
vykonané odborne. ˍ ˍ . ˍ ˍ . ˍ ˍ ˍ ˍ
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5.3.3 Likvidácia obalu

Prepravné obaly pozostávajú z prevažnej časti z recyklova-
teľných materiálov.

▶ Dodržiavajte platné predpisy.
▶ Prepravné obaly zlikvidujte podľa predpisov.

6 Inšpekcia a údržba

6.1 Plán údržby

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené inšpekčné a údržbové
práce, ktoré musíte vykonávať v určitých intervaloch.

6.1.1 Intervaly údržby založené na kalendári

Intervaly údržby založené na kalendári

Interval Údržbové práce Strana

Ročne Kontrola kolektorov a prípojok na prí-
tomnosť poškodení, znečistení a netes-
ností 48

Očistenie kolektorov 49

Kontrola pevného utiahnutia uchytení a
konštrukčných dielov kolektora 49

Kontrola izolácie potrubí na prítomnosť
poškodení 49

Výmena poškodený izolácií potrubí 49

Likvidácia poškodených izolácií potrubí 49

6.2 Dodržiavanie intervalov inšpekcie a
údržby

Predpokladom pre trvalú prevádzkyschopnosť a bezpeč-
nosť, spoľahlivosť a vysokú životnosť je každoročná inšpek-
cia/údržba celého solárneho systému autorizovaným ser-
visným pracovníkom. Vaillant odporúča uzatvoriť zmluvu o
údržbe.

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života, pora-
nenia a vzniku vecných škôd v dôsledku
zanedbanej údržby a opravy!

Zanedbané údržbové práce alebo opravy
alebo nedodržanie zadaných intervalov
údržby môžu negatívne ovplyvniť pripra-
venosť zariadenia na prevádzku a viesť k
vecným škodám a poraneniam osôb.

▶ Prevádzkovateľa upozornite na to, že
musí presne dodržiavať zadané intervaly
údržby.
▶ Údržbové práce na kolektoroch vykoná-

vajte podľa plánu údržby.

6.3 Všeobecné pokyny k inšpekcii a
údržbe

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života, pora-
nenia a vzniku vecných škôd v dôsledku
neodbornej údržby a opravy!

Neodborné údržbové práce alebo opravy
môžu negatívne ovplyvniť pripravenosť
zariadenia na prevádzku a viesť k vecným
škodám a poraneniam osôb.

▶ Údržbové práce a opravy na kolektoroch
vykonávajte iba vtedy, ak ste kvalifikova-
ným servisným pracovníkom.

6.4 Príprava inšpekcie a údržby

6.4.1 Náhradné diely pre údržbu

Ak pri údržbe alebo oprave potrebujete náhradné diely, po-
tom používajte výhradne originálne náhradné diely Vaillant.

Originálne konštrukčné diely zariadenia sú spolucertifiko-
vané v rámci kontroly zhody ES. Ak pri údržbe alebo oprave
nepoužijete spolucertifikované originálne náhradné diely
Vaillant, potom zaniká vyhlásenie o zhode ES pre zariade-
nie. Preto nutne odporúčame montáž originálnych náhrad-
ných dielov Vaillant.

Platí pre: Slovensko

Prehľad dostupných originálnych náhradných dielcov Vaillant
dostanete

– u vášho veľkopredajcu (katalóg náhradných dielcov, vytla-
čený alebo na CD)

– alebo na servisnom portáli http://www.vaillant.sk.

6.4.2 Príprava údržby

▶ Zostavte všetok materiál a náradie potrebné pre údržbu.

6.5 Kontrola kolektorov a prípojok na
prítomnosť poškodení, znečistení a
netesností

1. Kolektory prekontrolujte na prítomnosť poškodení.
Ak sú kolektory poškodené:
▶ Kolektory vymeňte.

2. Kolektory prekontrolujte na prítomnosť znečistení.
Ak sú kolektory znečistené:
▶ Očistite kolektory. (→ Strana 49)

3. Prípojky prekontrolujte na prítomnosť netesných miest.
Ak sú prípojky netesné:
▶ Utesnite netesné prípojky. (→ Strana 50)
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6.6 Očistenie kolektorov

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo popálenia a obarenia!

Kolektory sa pri slnečnom žiarení zahrievajú
vo vnútri až na 200 °C.

▶ Vyhýbajte sa prácam pri intenzívnom
slnečnom žiarení.
▶ Pracujte prednostne v ranných hodinách.
▶ Noste vhodnú ochrannú obuv.
▶ Noste vhodné ochranné okuliare.

Pozor!
Vecné škody pôsobením vysokotlakových
čistiacich zariadení!

Vysokotlakové čistiace zariadenia môžu
poškodiť kolektory pôsobením extrémne
vysokého tlaku.

▶ Kolektory v žiadnom prípade nečistite
vysokotlakovým čistiacim zariadením.

Pozor!
Vecné poškodenie čistiacimi prostried-
kami!

Čistiace prostriedky môžu poškodiť štruk-
túru povrchu kolektora a znížiť jeho účin-
nosť.

▶ Kolektor v žiadnom prípade nečistite čis-
tiacimi prostriedkami.

▶ Kolektory očistite pomocou špongie a vody.

6.7 Kontrola pevného utiahnutia uchytení
a konštrukčných dielov kolektora

▶ Prekontrolujte pevné utiahnutie všetkých skrutkových
spojov.
Ak sú skrutkové spoje voľné:
▶ Pevne utiahnite skrutkové spoje.

6.8 Kontrola izolácie potrubí na
prítomnosť poškodení

▶ Izolácie potrubí prekontrolujte na prítomnosť poškodení.
Ak sú izolácie potrubí poškodené:
▶ Aby sa zabránilo tepelným stratám, vymeňte poško-

dené časti izolácie potrubia. (→ Strana 49)

6.9 Výmena poškodený izolácií potrubí

1. Solárny systém uveďte dočasne mimo prevádzku
(→ Strana 50).

2. Vymeňte poškodené časti izolácie potrubia.
3. Solárny systém uveďte opäť do prevádzky.

6.10 Likvidácia poškodených izolácií
potrubí

Izolácie potrubí pozostávajú z prevažnej časti z recyklovateľ-
ných materiálov.

Izolácie potrubí nepatrí do domového odpadu.

▶ Dodržiavajte platné predpisy.
▶ Poškodené izolácie potrubí zlikvidujte podľa predpisov.

7 Odstránenie porúch

7.1 Náhradné diely pre opravu

Ak pri údržbe alebo oprave potrebujete náhradné diely, po-
tom používajte výhradne originálne náhradné diely Vaillant.

Originálne konštrukčné diely zariadenia sú spolucertifiko-
vané v rámci kontroly zhody ES. Ak pri údržbe alebo oprave
nepoužijete spolucertifikované originálne náhradné diely
Vaillant, potom zaniká vyhlásenie o zhode ES pre zariade-
nie. Preto nutne odporúčame montáž originálnych náhrad-
ných dielov Vaillant.

Platí pre: Slovensko

Prehľad dostupných originálnych náhradných dielcov Vaillant
dostanete

– u vášho veľkopredajcu (katalóg náhradných dielcov, vytla-
čený alebo na CD)

– alebo na servisnom portáli http://www.vaillant.sk.

7.2 Vykonanie opráv

7.2.1 Výmena netesných kolektorov

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo popálenia a obarenia!

Kolektory sa pri slnečnom žiarení zahrievajú
vo vnútri až na 200 °C.

▶ Vyhýbajte sa prácam pri intenzívnom
slnečnom žiarení.
▶ Skôr ako začnete s prácami, zakryte ko-

lektory.
▶ Pracujte prednostne v ranných hodinách.
▶ Noste vhodnú ochrannú obuv.

1. Solárny systém uveďte dočasne mimo prevádzku
(→ Strana 50).

2. Vymeňte netesné kolektory.
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3. Solárny systém uveďte opäť do prevádzky, podľa opisu v
systémovom návode.

7.2.2 Likvidácia chybných kolektorov

Váš kolektor Vaillant pozostáva z prevažnej časti z recyklo-
vateľných materiálov.

Váš kolektor Vaillant nepatrí do domového odpadu.

▶ Dodržiavajte platné predpisy.
▶ Chybné kolektory Vaillant zlikvidujte podľa predpisov.

7.2.3 Utesnenie netesných prípojok

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo popálenia a obarenia!

Kolektory sa pri slnečnom žiarení zahrievajú
vo vnútri až na 200 °C.

▶ Vyhýbajte sa prácam pri intenzívnom
slnečnom žiarení.
▶ Skôr ako začnete s prácami, zakryte ko-

lektory.
▶ Pracujte prednostne v ranných hodinách.
▶ Noste vhodnú ochrannú obuv.

1. Solárny systém uveďte dočasne mimo prevádzku
(→ Strana 50).

2. Utesnite netesné prípojky.
3. Solárny systém uveďte opäť do prevádzky, podľa opisu v

systémovom návode.

7.2.4 Výmena chybných izolácií potrubí

1. Solárny systém uveďte dočasne mimo prevádzku
(→ Strana 50).

2. Aby sa zabránilo tepelným stratám, vymeňte chybné
časti izolácie potrubia.

3. Solárny systém uveďte opäť do prevádzky, podľa opisu v
systémovom návode.

7.2.5 Likvidácia chybných izolácií potrubí

Izolácie potrubí pozostávajú z prevažnej časti z recyklovateľ-
ných materiálov.

Izolácie potrubí nepatrí do domového odpadu.

▶ Dodržiavajte platné predpisy.
▶ Chybné izolácie potrubí zlikvidujte podľa predpisov.

8 Vyradenie z prevádzky

8.1 Dočasné vyradenie z prevádzky

Pozor!
Poškodenie kolektorov!

Kolektory, ktoré nie sú v prevádzke, môžu
dlhodobým pôsobením vysokých pokojo-
vých teplôt starnúť rýchlejšie.

▶ Solárny systém odstavujte mimo pre-
vádzku iba vtedy, ak ste autorizovaným
servisným pracovníkom.
▶ Kolektory uvádzajte mimo prevádzku na

maximálne štyri týždne.
▶ Kolektory, ktoré nie sú v prevádzke, za-

kryte. Dbajte na to, aby bolo zakrytie
riadne upevnené.
▶ Pri dlhšom vyradení solárneho systému z

prevádzky demontujte kolektory.

Pozor!
Oxidácia solárnej kvapaliny!

Ak sa solárny okruh otvorí počas dlhšieho
vyradenia z prevádzky, potom môže solárna
kvapalina starnúť rýchlejšie pôsobením
vnikajúceho vzdušného kyslíka.

▶ Solárny systém odstavujte mimo pre-
vádzku iba vtedy, ak ste autorizovaným
servisným pracovníkom.
▶ Kolektory uvádzajte mimo prevádzku na

maximálne štyri týždne.
▶ Pred dlhším vyradením z prevádzky vy-

prázdnite celý solárny systém a odborne
zlikvidujte solárnu kvapalinu.
▶ Pri dlhšom vyradení solárneho systému z

prevádzky demontujte kolektory.

Pre účely opráv alebo údržbových prác môžete solárny sys-
tém dočasne uviesť mimo prevádzku. K tomu musíte vypnúť
solárne čerpadlo.

▶ Solárny systém uveďte dočasne mimo prevádzku, podľa
opisu v systémovom návode.

8.2 Konečné vyradenie z prevádzky

8.2.1 Demontáž kolektorov

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo popálenia a obarenia!

Kolektory sa pri slnečnom žiarení zahrievajú
vo vnútri až na 200 °C.

▶ Vyhýbajte sa prácam pri intenzívnom
slnečnom žiarení.
▶ Skôr ako začnete s prácami, zakryte ko-

lektory.
▶ Pracujte prednostne v ranných hodinách.
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▶ Noste vhodnú ochrannú obuv.

Pozor!
Škody na kolektore a solárnom systéme!

Neodborná demontáž môže viesť ku ško-
dám na kolektore a na solárnom systéme.

▶ Pred demontážou kolektora sa posta-
rajte o to, aby solárny systém odstavil z
prevádzky autorizovaný servisný pracov-
ník alebo technik zákazníckeho servisu
Vaillant.

Pozor!
Ohrozenie životného prostredia solárnou
kvapalinou!

Po vyradení solárneho zariadenia z pre-
vádzky je kolektor stále naplnený solárnou
kvapalinou, ktorá môže pri demontáži unik-
núť.

▶ Počas prepravy zo strechy uzatvorte rú-
rové prípojky kolektora červenými zát-
kami.

1. Uvoľnite hydraulické prípojky.
2. Uvoľnite uchytenia.
3. Kolektor zložte zo strechy.
4. Odstráňte hydraulické prípojky.
5. Kolektor úplne vyprázdnite prostredníctvom obidvoch

prípojok do kanistra.
6. Uzatvorte prípojky kolektora.
7. Kolektory dostatočne zabaľte.
8. Zlikvidujte kolektory a solárnu kvapalinu.

8.2.2 Recyklácia a likvidácia

Váš kolektor Vaillant pozostáva z prevažnej časti z recyklo-
vateľných materiálov.

▶ Dodržiavajte platné predpisy.

Likvidácia kolektorov
Váš kolektor Vaillant, ako aj všetky diely príslušenstva, ne-
patria do domového odpadu.

▶ Staré zariadenie a prípadne prítomné príslušenstvo zlikvi-
dujte podľa predpisov.

Likvidácia solárnej kvapaliny
Solárna kvapalina nepatrí do domového odpadu.

▶ Solárnu kvapalinu zlikvidujte za dodržania miestnych
predpisov prostredníctvom vhodného podniku na likvi-
dáciu odpadov.

▶ Obaly, ktoré nie je možné očistiť, zlikvidujte tak, ako ne-
mrznúcu zmes.

Nekontaminované obaly je možné opätovne zhodnotiť.

9 Zákaznícky servis

Platí pre: Slovensko

Služby zákazníkom sú poskytované po celom Slovenku.
Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej
stránke www.vaillant.sk.

Zákaznícka linka: +421 850 21 17 11
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10 Technické údaje

10.1 Tabuľka Technické údaje

Jednotka VFK 145 H/V VFK 150 H/V VFK 155 H/V

Typ absorbéra − Serpentína horiz./vert.

Rozmery vertikálne kolektory (D x
Š x V)

mm 2033 x 1233 x 80

Rozmery horizontálne kolektory (D
x Š x V)

mm 1233 x 2033 x 80

Závažie kg 38

Objem kvapaliny l 2,16 (H)
1,85 (V)

Max. prípustný prevádzkový tlak bar 10

Pokojová teplota °C 171 172 175

Brutto plocha m² 2,51

Plocha apertúry m² 2,35

Plocha absorbéra m² 2,33

Absorbér mm Hliník (vákuovo nanesený) 0,5 x 1178 x 1978

Vrstvenie − High selective (blue)

α = 95 %
ε = 5 %

Sklenený kryt mm 3,2

Typ skla − Bezpečnostné
solárne sklo
(prizmatická

štruktúra)

Bezpečnostné solárne sklo (antireflexná
úprava)

Transmisia % τ = 91 τ = 96

Izolácia zadnej steny mm
W/m²K

40
λ = 0,035

Obvodová izolácia − žiadna k dispozícii

Účinnosť η0 % 80,1 (H)
79,1 (V)

84,2 (H)
83,3 (V)

82,7 (H)
83,2 (V)

Tepelná kapacita Ws/m²K 9700 (H)
8200 (V)

7070

Faktor tepelnej straty (k1) W/m²K 3,32 (H)
2,41 (V)

3,82 (H)
2,33 (V)

3,288 (H)
3,297 (V)

Faktor tepelnej straty (k2) W/m²K² 0,023 (H)
0,049 (V)

0,018 (H)
0,049 (V)

0,018 (H)
0,017 (V)

Max. zaťaženie vetrom kN/m² 1,6

Max. typické zaťaženie snehom kN/m² 5,0

Montážny uhol na streche ° 15 - 75

Montážny uhol na plochej streche ° 30, 45, 60
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10.2 Rozmery

80

2033
1178

12
3

3

1978

6
6

,5
6

6
,5

11
0

0

12
2

3
5

1178

7
9

7
9

18
75

8
0

80

5

1233

1223

2
0

3
3

19
78



Zoznam odborných výrazov

54 Návod na montáž auroTHERM, auroTHERM plus 0020100580_01

Zoznam odborných výrazov

Č
Číslo výrobku......................................................................... 4
H
Hydraulické prípojky

namontovať ............................................................. 22, 44
I
Izolácie potrubí

prekontrolovať ............................................................... 49
vymeniť .................................................................... 49–50
zlikvidovať................................................................ 49–50

K
Kolektory

demontovať ................................................................... 50
namontovať ....................................................... 18, 20, 42
očistiť ............................................................................. 49
prekontrolovať ............................................................... 48
prepraviť .................................................................. 11, 28
skladovať ................................................................... 9, 26
vymeniť .......................................................................... 49
zlikvidovať...................................................................... 50

Komponenty
zostaviť .................................................................... 13, 30

Konštrukčné diely kolektora
prekontrolovať ............................................................... 49

Kontrolný zoznam
Montáž ..................................................................... 25, 47

L
Likvidácia

Kolektory........................................................................ 51
Obal ......................................................................... 26, 48
Solárna kvapalina .......................................................... 51

M
Montáž

prekontrolovať ......................................................... 25, 47
N
Náhradné diely

Odstránenie porúch ....................................................... 49
Údržba ........................................................................... 48

Netesné prípojky
utesniť............................................................................ 50

O
Obal

zlikvidovať................................................................ 26, 48
Označenie CE ....................................................................... 8
P
Plán údržby ......................................................................... 48
Platnosť

Návod .............................................................................. 4
Podklady, súvisiace............................................................... 4
Podstavce

namontovať ................................................................... 39
Stanovenie vzdialeností................................................. 37

Použitie podľa určenia ........................................................... 7
Použitie, podľa určenia .......................................................... 7
Pravidlá pre prepojenie ................................................. 11, 28
Prehľad typov ........................................................................ 9
Prepojenie

zvoliť ........................................................................ 11, 28

Prípojky
prekontrolovať ............................................................... 48
utesniť............................................................................ 50

R
Recyklácia

Kolektory........................................................................ 51
Obal ......................................................................... 26, 48
Solárna kvapalina .......................................................... 51

Rozsah dodávky
prekontrolovať ......................................................... 10, 27

S
Schémy prepojenia........................................................ 11, 28
Strešná kotva

Stanovenie počtu........................................................... 14
Stanovenie vzdialeností od okrajov ............................... 14

Strešná priechodka
pripraviť ................................................................... 11, 28

T
Technické údaje ................................................................ 52

Rozmery ........................................................................ 53
Typový štítok ......................................................................... 9
U
Upevnenia

prekontrolovať ............................................................... 49
Ú
Účel

Zariadenie........................................................................ 9
Údržba

pripraviť ......................................................................... 48
V
Voľné priestory pre montáž

dodržať .................................................................... 11, 28
Vyradenie z prevádzky ........................................................ 50
Vzdialenosti

dodržať .................................................................... 11, 28
Z
Zákaznícky servis................................................................ 51
Zariadenie

Účel.................................................................................. 9
Zaťažovacia záťaž (plávajúca montáž)

stanoviť .......................................................................... 30
Záverečné práce

Montáž ..................................................................... 25, 47
Zvolenie montážneho variantu, plochá strecha................... 29





0020100580_01

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
Pplk. Pl'ušt'a 45   Skalica   909 01
Tel. +421 850 21 17 11   Zákaznícka linka +421 850 21 17 11
www.vaillant.sk


	Obsah
	1 Pokyny k dokumentácii
	1.1 Použité symboly
	1.2 Dodržiavanie súvisiacich podkladov
	1.3 Uschovanie podkladov
	1.4 Platnosť návodu
	1.5 Označenie

	2 Bezpečnosť
	2.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť
	2.2 Potrebná kvalifikácia personálu
	2.2.1 Autorizovaný servisný pracovník

	2.3 Všeobecné bezpečnostné upozornenia
	2.3.1 Nebezpečenstvo v dôsledku použitia v rozpore s určením
	2.3.2 Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku nesprávnych upevňovacích systémov
	2.3.3 Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku nedostatočnej nosnosti strechy
	2.3.4 Nebezpečenstvo ohrozenia života padajúcimi dielmi
	2.3.5 Nebezpečenstvo poranenia a vzniku vecných škôd v dôsledku nesprávnej údržby a opravy
	2.3.6 Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku nedostatočného upevnenia kolektorov
	2.3.7 Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúcich povrchov kolektorov
	2.3.8 Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku praskajúceho skla
	2.3.9 Vecné škody pôsobením vysokotlakových čistiacich zariadení
	2.3.10 Vecné škody v dôsledku úderu blesku
	2.3.11 Škoda spôsobená mrazom v dôsledku vody v solárnom okruhu
	2.3.12 Vecné škody v dôsledku nevhodného náradia
	2.3.13 Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom
	2.3.14 Vecné škody v dôsledku prepätia
	2.3.15 Nebezpečenstvo ohrozenia života a vecných škôd v dôsledku kontaktnej korózie
	2.3.16 Vecné škody v dôsledku zosuvov zo strechy

	2.4 Použitie podľa určenia
	2.4.1 Použitie podľa určenia
	2.4.2 Vhodnosť prevádzkového prostriedku
	2.4.3 Použitie v rozpore s určením
	2.4.3.1 Kombinácia s inými konštrukčnými dielmi
	2.4.3.2 Montáž na bok alebo strechu prenosnej stanice

	2.4.4 Súvisiace podklady

	2.5 Predpisy (smernice, zákony, normy)
	2.5.1 Predpisy k inštalácii
	2.5.2 Bezpečnostné predpisy

	2.6 Označenie CE

	3 Popis zariadenia
	3.1 Prehľad typov
	3.2 Údaje na typovom štítku
	3.3 Účel zariadenia

	4 Montáž a inštalácia na strechu
	4.1 Príprava montáže a inštalácie
	4.1.1 Dodanie, preprava a uloženie
	4.1.1.1 Skladovanie kolektorov
	4.1.1.2 Kontrola rozsahu dodávky
	4.1.1.3 Preprava kolektorov

	4.1.2 Dodržanie vzdialeností a voľných priestorov pre montáž
	4.1.3 Výber vhodného prepojenia
	4.1.4 Príprava strešnej priechodky
	4.1.5 Zostavenie komponentov
	4.1.6 Stanovenie počtu potrebných strešných kotiev
	4.1.7 Stanovenie vzdialeností od okrajov pre strešné kotvy
	4.1.8 Stanovenie vzdialeností strešných kotiev
	4.1.8.1  Usporiadanie polí vedľa seba
	4.1.8.2  Usporiadanie polí nad sebou


	4.2 Vykonanie montáže
	4.2.1 Montáž strešných kotiev
	4.2.1.1 Montáž typu P (pre vlnovku)
	4.2.1.2 Montáž typu S (pre šindeľ)
	4.2.1.3 Montáž typu S, plochá (pre šindeľ)
	4.2.1.4 Montáž typu skrutka s dvoma závitmi

	4.2.2 Montáž kolektorov
	4.2.2.1  Usporiadanie polí vedľa seba
	4.2.2.2  Usporiadanie polí nad sebou

	4.2.3 Montáž hydraulických prípojok
	4.2.3.1  Usporiadanie polí vedľa seba
	4.2.3.2  Usporiadanie polí nad sebou


	4.3 Ukončenie montáže a kontrola
	4.3.1 Využitie karty zákazníckeho servisu
	4.3.2 Kontrola montáže
	4.3.3 Likvidácia obalu


	5 Montáž a inštalácia na plochú strechu
	5.1 Príprava montáže a inštalácie
	5.1.1 Dodanie, preprava a uloženie
	5.1.1.1 Skladovanie kolektorov
	5.1.1.2 Kontrola rozsahu dodávky
	5.1.1.3 Preprava kolektorov

	5.1.2 Dodržanie vzdialeností a voľných priestorov pre montáž
	5.1.3 Výber vhodného prepojenia
	5.1.4 Príprava strešnej priechodky
	5.1.5 Zvolenie montážneho variantu
	5.1.6 Zostavenie komponentov
	5.1.7 Stanovenie zaťažovacej záťaže (plávajúca montáž)
	5.1.8 Stanovenie vzdialeností podstavcov

	5.2 Vykonanie montáže
	5.2.1 Montáž podstavcov
	5.2.2 Montáž kolektorov
	5.2.3 Montáž hydraulických prípojok

	5.3 Ukončenie montáže a kontrola
	5.3.1 Využitie karty zákazníckeho servisu
	5.3.2 Kontrola montáže
	5.3.3 Likvidácia obalu


	6 Inšpekcia a údržba
	6.1 Plán údržby
	6.1.1 Intervaly údržby založené na kalendári

	6.2 Dodržiavanie intervalov inšpekcie a údržby
	6.3 Všeobecné pokyny k inšpekcii a údržbe
	6.4 Príprava inšpekcie a údržby
	6.4.1 Náhradné diely pre údržbu
	6.4.2 Príprava údržby

	6.5 Kontrola kolektorov a prípojok na prítomnosť poškodení, znečistení a netesností
	6.6 Očistenie kolektorov
	6.7 Kontrola pevného utiahnutia uchytení a konštrukčných dielov kolektora
	6.8 Kontrola izolácie potrubí na prítomnosť poškodení
	6.9 Výmena poškodený izolácií potrubí
	6.10 Likvidácia poškodených izolácií potrubí

	7 Odstránenie porúch
	7.1 Náhradné diely pre opravu
	7.2 Vykonanie opráv
	7.2.1 Výmena netesných kolektorov
	7.2.2 Likvidácia chybných kolektorov
	7.2.3 Utesnenie netesných prípojok
	7.2.4 Výmena chybných izolácií potrubí
	7.2.5 Likvidácia chybných izolácií potrubí


	8 Vyradenie z prevádzky
	8.1 Dočasné vyradenie z prevádzky
	8.2 Konečné vyradenie z prevádzky
	8.2.1 Demontáž kolektorov
	8.2.2 Recyklácia a likvidácia


	9 Zákaznícky servis
	10 Technické údaje
	10.1 Tabuľka Technické údaje
	10.2 Rozmery

	Zoznam odborných výrazov
	Č
	H
	I
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	Ú
	V
	Z


