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1 Napotki k dokumentaciji

1.1 Uporabljeni simboli

Simboli
Pojavijo se lahko naslednji simboli:

Simbol za opozorilo (→ stran 5)

Simbol za navodilo

� Simbol za potrebno dejavnost

Simbol za rezultat dejavnosti

Simbol za izpolnjevanje zapisnikov in kontrolnih
seznamov

Simbol za potrebno kvalifikacijo

Simbol za potrebno orodje

Simbol za določitev tehnične vrednosti

n
Simbol za postavitev kolektorjev drug poleg
drugega

Simbol za postavitev kolektorjev enega nad
drugim

1.2 Upoštevajte pripadajočo
dokumentacijo

▶ Pri montaži kolektorjev obvezno upoštevajte vsa navodila
za namestitev posameznih sestavnih delov in komponent
solarnega sistema.

Ta navodila za namestitev so priložena posameznim sestav-
nim delom in komponentam sistema.

1.3 Shranjevanje dokumentacije

Izročitev dokumentacije
▶ Priložena navodila za montažo ter vso pripadajočo doku-

mentacijo in morebitne pripomočke izročite upravljavcu
sistema.

Razpoložljivost dokumentacije
Za shranjevanje dokumentacije je zadolžen upravljavec, tako
da so po potrebi vedno na razpolago.

1.4 Veljavnost navodil

Priložena navodila veljajo izključno za:

Tipi kolektorjev in številke artiklov
VTK 570/2 0010002225

VTK 1140/2 0010002226

1.5 Oznaka

V teh navodilih so cevni kolektorji označeni kot kolektorji.
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2 Varnost

2.1 Opozorila, povezana z akcijo

Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo
Opozorila, ki so povezana z akcijo, se stopnjujejo glede na
težavnost možne nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi znaki
in signalnimi besedami:

Opozorilni znaki in signalne besede
Nevarnost!
Neposredna življenjska nevarnost ali nevarnost
težkih telesnih poškodb

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega udara

Opozorilo!
Nevarnost lažjih telesnih poškodb

Previdnost!
Nevarnost materialne škode ali škode za okolje

2.2 Potrebne kvalifikacije osebja

Navodila so namenjena osebam z naslednjimi kvalifikacijami:

2.2.1 Pooblaščen inštalater

Namestitev, montažo in demontažo, zagon, vzdrževanje,
popravila in izklop izdelkov in opreme Vaillant lahko izvajajo
samo pooblaščeni inštalaterji.

Navodilo
Vsak inštalater se med svojim izobraževanjem
usposobi samo za specifično opremo. Dela na
napravah lahko izvaja samo, če ima zahtevano
kvalifikacijo.

Pri svojem delu morajo inštalaterji upoštevati vse ustrezne
direktive, standarde, zakone in druge predpise.

2.3 Splošna varnostna navodila

2.3.1 Nevarnost zaradi neustrezne uporabe

Cevni kolektorji Vaillant auroTHERM VTK so izdelani v
skladu z dosežki sodobne tehnologije in ustrezajo veljavnim
varnostno-tehničnim predpisom. Kljub temu lahko v primeru
nepravilne ali neustrezne uporabe pride do nevarnosti za
življenje in telo uporabnika ali tretjih oseb oz. do škode na
napravi in drugih materialnih sredstvih.

2.3.2 Življenjska nevarnost zaradi nepravilnih
pritrditvenih sistemov

Kolektorji lahko padejo zaradi nepravilnih pritrditvenih siste-
mov.

Preverjena je samo kombinacija kolektorjev Vailllant in pritr-
ditvenih sistemov Vaillant. Ta kombinacija vzdrži sile zaradi
dodatnih obremenitev z vetrom in snegom.

▶ Za kolektorje uporabite samo pritrditvene sisteme, ki jih
predpisuje podjetje Vaillant.

2.3.3 Življenjska nevarnost zaradi nezadostne
nosilnosti strehe

Streha z nezadostno nosilnostjo se lahko udre zaradi doda-
tne obremenitve s kolektorji.

Predvsem zaradi dodatnih obremenitev z vetrom in sne-
gom lahko nastanejo povečane sile, ki lahko povzročijo vdor
strehe.

▶ Pred montažo poskrbite, da statik potrdi, da je streha pri-
merna za montažo kolektorjev.

▶ Kolektorje namestite samo na streho z zadostno nosilno-
stjo.

2.3.4 Življenjska nevarnost zaradi padajočih delov

Nezavarovani kolektorji lahko zaradi vetra padejo in ogrozijo
ljudi.

▶ Površine v območju morebitnega padanja predmetov s
strehe dovolj široko ogradite, da preprečite morebitne
poškodbe oseb zaradi padajočih predmetov.

▶ Delovno mesto označite v skladu z veljavnimi predpisi,
npr. z opozorilno tablo.

2.3.5 Nevarnost telesnih poškodb in materialne
škode zaradi nepravilnega vzdrževanja in
popravil

Opuščeno ali nepravilno vzdrževanje lahko povzroči telesne
poškodbe ali škodo na solarnem sistemu.

▶ Zagotovite, da vzdrževalna dela in popravila izvaja samo
pooblaščen inštalater.

2.3.6 Življenjska nevarnost zaradi nezadostne
pritrditve kolektorjev

Kolektorji lahko padejo iz svojih pritrdilnih točk, če so slabo
pritrjeni na streho. Kolektorji, ki padejo s strehe, lahko pov-
zročijo smrtno nevarne nesreče.

▶ Vse delovne korake izvedite tako, kot je opisano v teh
navodilih.

▶ Upoštevajte vse varnostne predpise, ki so opisani v teh
navodilih.

▶ Poleg tega upoštevajte vse varnostne predpise, ki veljajo
posebej v vaši regiji.

2.3.7 Nevarnost opeklin zaradi vročih površin
kolektorjev

Notranjost kolektorjev se pri sončnem obsevanju segreje do
300 °C. Če se kolektorjev dotaknete brez zaščite, se lahko
opečete.
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▶ Tovarniško nameščeno folijo za zaščito pred soncem od-
stranite šele po zagonu solarnega sistema.

▶ Izogibajte se montažnim in vzdrževalnim delom na vro-
čem soncu.

▶ Pred začetkom del pokrijte kolektorje.
▶ Delajte predvsem v jutranjih urah.
▶ Nosite ustrezne zaščitne rokavice.

2.3.8 Nevarnost poškodbe zaradi počenega stekla

Steklo na kolektorjih lahko poči zaradi mehanske poškodbe
ali torzije.

▶ Nosite ustrezne zaščitne rokavice.
▶ Nosite ustrezna zaščitna očala.

2.3.9 Materialna škoda zaradi visokotlačne čistilne
naprave

Visokotlačne čistilne naprave lahko zaradi izredno visokega
tlaka poškodujejo kolektorje.

▶ Kolektorjev v nobenem primeru ne čistite z visokotlačno
čistilno napravo.

2.3.10 Materialna škoda zaradi udara strele

Udar strele lahko poškoduje sistem kolektorjev.

▶ Sistem kolektorjev priključite v skladu z veljavnimi predpisi
na strelovod.

2.3.11 Poškodbe zaradi zmrzali zaradi vode v
solarnem krogu

Ostanki vode v kolektorju lahko v primeru zmrzali zamrznejo
in povzročijo poškodbe kolektorja.

▶ Kolektorja nikoli ne polnite ali izpirajte z vodo.
▶ Kolektor polnite in izpirajte izključno s pripravljeno meša-

nico solarne tekočine podjetja Vaillant.
▶ Solarno tekočino redno preverjajte s testno pripravo za

merjenje zaščite proti zmrzovanju.

2.3.12 Materialna škoda zaradi uporabe
neustreznega orodja

Neustrezno orodje lahko poškoduje solarni sistem.

▶ Uporabljajte samo ustrezno orodje.
▶ Uporabljajte samo orodje, ki je navedeno v teh navodilih

pri posameznih delovnih korakih.

2.3.13 Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara

Zaradi nepravilne namestitve ali poškodovanega električ-
nega kabla je lahko na ceveh prisotna omrežna napetost, ki
lahko povzroči smrtno nevarne poškodbe.

▶ Na cevi pritrdite ozemljitvene cevne objemke.

▶ Z bakrenim kablom prereza 16 mm² povežite ozemljitvene
cevne objemke z zbiralko za izenačitev potenciala.

2.3.14 Materialna škoda zaradi prenapetosti

Prenapetost lahko poškoduje solarni sistem.

▶ Ozemljite solarni krog, da zagotovite izenačitev potencia-
lov in zaščito pred prenapetostjo.

▶ Na cevi pritrdite ozemljitvene cevne objemke.
▶ Z bakrenim kablom prereza 16 mm² povežite ozemljitvene

cevne objemke z zbiralko za izenačitev potenciala.

2.3.15 Življenjska nevarnost in materialna škoda
zaradi kontaktne korozije

Pri strehah ali delih fasade iz kovin, žlahtnejših od aluminija
(npr. pri bakrenih strehah) lahko pride do kontaktne korozije
na nosilcih. Kolektorji lahko padejo in ogrozijo ljudi.

▶ Uporabite ustrezne podlage za ločitev kovin.

2.3.16 Materialna škoda zaradi plazu s strehe

Če je kolektorsko polje nameščeno pod napuščem, lahko
sneg, ki zdrsne s strehe, poškoduje kolektorje.

▶ Nad kolektorje namestite snegolovno rešetko za zaščito
pred snegom, ki zdrsne s strehe.

2.4 Ustrezna uporaba

2.4.1 Ustrezna uporaba

Cevni kolektorji Vaillant auroTHERM VTK so namenjeni za
podporo ogrevanju in solarno podprto pripravo tople vode.

2.4.2 Primernost opreme

Kolektorje je dovoljeno uporabljati samo s pripravljeno meša-
nico solarne tekočine podjetja Vaillant. Neposredno pretaka-
nje ogrevalne vode ali tople vode po kolektorjih ni ustrezno.

2.4.3 Neustrezna uporaba

Kot neustrezna uporaba velja vsaka uporaba, ki ni izrecno
omenjena v pogl. "Ustrezna uporaba" (→ stran 6).

Drugačna uporaba ali uporaba izven tukaj opisane velja za
neustrezno. Neustrezna je tudi vsaka neposredna komerci-
alna ali industrijska uporaba. Proizvajalec/dobavitelj ne pre-
vzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi
neustrezne uporabe. Celotno tveganje prevzame v tem pri-
meru uporabnik.
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2.4.3.1 Kombiniranje z drugimi sestavnimi deli

Cevni kolektorji Vaillant auroTHERM VTK se lahko kombini-
rajo samo s sestavnimi deli (deli za pritrditev, priključki itd.) in
komponentami sistema podjetja Vaillant. Uporaba drugih se-
stavnih delov ali komponent sistema velja za neustrezno.

2.4.3.2 Montaža na vozila

Montaža cevnih kolektorjev Vaillant auroTHERM VTK na vo-
zilo ni dovoljena in velja kot neustrezna uporaba. Kot vozila
ne veljajo enote, ki so trajno in fiksno nameščene (tako ime-
novana nepremična namestitev).

2.4.4 Pripadajoča dokumentacija

Za ustrezno uporabo je potrebno:

– upoštevati priložena navodila za uporabo, namestitev in
vzdrževanje izdelka Vaillant ter drugih sestavnih delov in
komponent sistema,

– izvesti namestitev in montažo v skladu z odobritvijo na-
prave in sistema,

– upoštevati vse pogoje za servisiranje in vzdrževanje, ki so
navedeni v navodilih.

2.5 Predpisi (direktive, zakoni, standardi)

2.5.1 Predpisi za namestitev

Velja za: Slovenija

Naprava mora biti inštalirana s strani strokovnega inštala-
terja. Pri tem se morajo upoštevati vsi zakoni, predpisi in
smernice na nacionalni in lokalni ravni. Zagon in potrditev
garancije opravi izključno pooblaščen serviser.

2.5.2 Predpisi za preprečevanje nesreč in varstvo
pri delu

▶ Pri montaži kolektorjev upoštevajte veljavne predpise za
varnost pri delu na višini.

▶ Poskrbite za predpisano zaščito pred padcem - uporabite
npr. strešni zaščitni oder oz. varovalno ograjo.

▶ Če strešni zaščitni oder oz. varovalna ograja nista pri-
merna, za zaščito pred padcem uporabite varnostne vrvi.

▶ Uporabljajte samo orodje in pripomočke (npr. dvigala ali
prislonske lestve), ki ustrezajo veljavnim predpisom za
preprečevanje nesreč in varstvo pri delu.

▶ Površine v območju morebitnega padanja predmetov s
strehe dovolj široko ogradite, da preprečite morebitne
poškodbe oseb zaradi padajočih predmetov.

▶ Delovno mesto označite v skladu z veljavnimi predpisi,
npr. z opozorilno tablo.

2.6 Oznaka CE

 Oznaka CE pomeni, da naprave izpolnjujejo
osnovne zahteve naslednjih direktiv v skladu s tipskim vzor-
cem:

– Direktiva 97/23/EGS Evropskega parlamenta in Sveta
o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s tlačno
opremo
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3 Opis naprave

3.1 Pregled tipov

– VTK 570/2
– VTK 1140/2

3.2 Podatki na tipski tablici

Podatek na tipski tablici Pomen

Oznaka CE:
Kolektorji ustrezajo veljavnim
evropskim direktivam za posa-
mezne vrste izdelkov.

Solar Keymark:
Kolektorji so uspešno prestali
preizkus v skladu s predpisi
in zahtevami znaka kakovosti
„Solar Keymark“.

Preberite navodila za mon-
tažo!

VTK 570/2
VTK 1140/2

Oznaka tipa

VTK Cevni kolektor Vaillant

570, (1140) Moč kolektorja

/2 Generacija naprave

auroTHERM exclusiv, (exclu-
sive)

Izvedba naprave

Kolektor z vakuumsko cevjo Cevni kolektor

AG Bruto površina

VF Prostornina tekočine

m Masa

l Mere

Qmax Največja moč

tstgf Stagnacijska temperatura

Pmax Maks. dopustni obratovalni
tlak

Serial-No. Črtna koda s serijsko številko
7. do 16. mesto sestavljajo
številko artikla

3.3 Namembnost naprave

Kolektorji so namenjeni za solarno podporo ogrevanju in
solarno podprto pripravo tople vode.

4 Montaža in namestitev na poševno
streho

▶ Pri montaži in namestitvi kolektorjev obvezno upoštevajte
navodila iz pogl. „Varnost”.

4.1 Priprava na montažo in namestitev

4.1.1 Dostava, transport in vnašanje

4.1.1.1 Shranjevanje kolektorjev

▶ Za preprečitev vdora vlage v kolektor je potrebno kolek-
torje vedno shranjevati v suhem prostoru, zaščitenem
pred vremenskimi vplivi.
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4.1.1.2 Preverjanje obsega dobave

1

3

2

5

8

9

10

7

11

12

4

6

Seznam materiala za montažo na poševno streho
1 Komplet letev VTK 1140/2, 2 Kos

2 Komplet letev VTK 570/2, 2 Kos

3 Cevni kolektor VTK 570/2, 1 Kos

4 Cevni kolektor VTK 1140/2, 1 Kos

5 Priključni komplet VTK (osnovni komplet), 1 Kos

6 Priključni komplet VTK (razširitveni komplet), 1 Kos

7 Zaporni ventil, 2-potni VTK za vzporedno vezavo, 1 Kos

8 Strešni nosilci tipa P (za strešne opeke) (osnovni kom-
plet), 4 Kos
Strešni nosilci tipa P (za strešne opeke) (razširitveni
komplet za postavitev kolektorjev enega nad drugim),
2 Kos

9 Strešni nosilci tipa S (za bobrovec itd.) (osnovni komplet),
4 Kos
Strešni nosilci tipa S (za bobrovec itd.) (razširitveni kom-
plet za postavitev kolektorjev enega nad drugim), 2 Kos

10 Strešni nosilci tipa S za ravno streho (za bobrovec itd.)
(osnovni komplet), 4 Kos
Strešni nosilci tipa S za ravno streho (za bobrovec itd.)
(razširitveni komplet za postavitev kolektorjev enega nad
drugim), 2 Kos

11 Komplet za pritrditev s stojnim vijakom (osnovni komplet),
4 Kos
Komplet za pritrditev s stojnim vijakom (razširitveni kom-
plet za postavitev kolektorjev enega nad drugim), 2 Kos

12 Dolg spodnji del, kljuka tipa P, 4 Kos

▶ S pomočjo slike preverite, če je vgradni komplet popoln.

Navodilo
Vsi tipi strešnih nosilcev niso na voljo v vseh državah.



4 Montaža in namestitev na poševno streho

10 Navodila za montažo auroTHERM exclusiv 0020078007_02

4.1.1.3 Transport kolektorjev

1. Za zaščito pred poškodbami kolektorje vedno transporti-
rajte v stoječem položaju.

2. Kolektorje transportirajte na streho z ustreznimi pripo-
močki.

4.1.2 Upoštevanje razmikov in prostora za montažo

Za pravilno montažo kolektorjev je potrebno upoštevati pred-
pisane razmike in prostor za montažo.

▶ Potrebni odmiki od roba so navedeni v pogl. „Določitev
odmikov strešnih nosilcev od roba”.

4.1.3 Izberite ustrezno povezavo

▶ Izberite povezavo, ki je primerna za kolektorje.

▶ Pri tem zagotovite, da solarna tekočina kolektorjev teče
od leve proti desni oz. od desne proti levi strani.

Pogoji: Število kolektorjev VTK 1140/2: 1 … 7

max. 7 x VTK 1140/2

▶ Zaporedno povežite do 7 kolektorjev VTK 1140/2 (primer-
nih za aperturno površino 14 m²).

Pogoji: Vzporedna vezava, aperturna površina: ≤ 7 m²

▶ Zaporedno povežite čim več kolektorjev, tudi pri razpore-
ditvi več vrst kolektorjev eno nad drugo.

Navodilo
Do aperturne površine 7 m² (ustreza 3 kolek-
torjem VTK 1140/2 + 1 kolektorju VTK 570/2)
je potrebno kolektorje povezati zaporedno.

Pogoji: Vzporedna vezava, aperturna površina: ≥ 14 m²

▶ Vzporedno sestavite več vrst kolektorjev in jih vzporedno
hidravlično povežite.

▶ Zaporedno povežite čim več kolektorjev (najmanj 7 m²).
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Pogoji: Vzporedna vezava

▶ Za preprečitev padcev tlaka v delnih kolektorskih poljih
vzporedno povežite samo kolektorske vrste z enakim šte-
vilom kolektorjev.

▶ Za preprečitev padcev tlaka v delnih kolektorskih poljih
zagotovite, da ima vsako delno kolektorsko polje enako
vsoto dolžine cevi v dvižnem in povratnem vodu (sistem
Tichelmann).

4.1.4 Priprava prehoda skozi streho

Previdnost!
Škoda na zgradbi zaradi vdora vode!

V primeru nepravilno izvedenega strešnega
prehoda lahko pride do vdora vode v notra-
njost stavbe.

▶ Poskrbite za pravilno izvedbo strešnega
prehoda.

1. V sekundarno strešno kritino izrežite odprtino v obliki
črke V.

2. Zgornji, širši del lepenke zavihajte na zgornjo strešno
letev, spodnji, ožji del pa na spodnjo strešno letev.

3. Sekundarno strešno kritino dobro pritrdite na strešno
letev, da je omogočen stranski odtok vlage.
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4.1.5 Sestavljanje potrebnih komponent

Navodilo
Če so razmiki med strešnimi letvami večji od 460 mm, montaža v 2 vrsti in v 3 vrste ni možna. V tem primeru
lahko posamezno montirate 2 oz. 3 vrste (brez skupno uporabljenih srednjih strešnih nosilcev).

Pogoji: Vrste kolektorjev: 1

▶ S pomočjo naslednjih tabel sestavite komponente za montažo.

Število kolektorjev VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6 7

Komponente potrebni kompleti

Priključni komplet VTK (osnovni komplet) 1 1

Priključni komplet VTK (razširitveni komplet) − 1 2 3 4 5 6

Komplet strešnih nosilcev tipa P (stre-
šna opeka)

1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2

Komplet strešnih nosilcev tipa S (sko-
dle)

Komplet strešnih nosilcev tipa S za
ravno streho (skodle)

Komplet strešnih nosilcev s stojnim
vijakom

Komplet letev (2 kosa), VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6 7
1 1 komplet za povezavo na cevi, za medsebojno povezavo kolektorjev je uporabljen razširitveni komplet
2 veljavno do 700 m NV

Število kolektorjev VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6

Število kolektorjev VTK 570/2 1 1 1 1 1 1

Komponente potrebni kompleti

Priključni komplet VTK (osnovni komplet) 1 1

Priključni komplet VTK (razširitveni komplet) 1 2 3 4 5 6

Komplet strešnih nosilcev tipa P (stre-
šna opeka)

2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2

Komplet strešnih nosilcev tipa S (sko-
dle)

Komplet strešnih nosilcev tipa S za
ravno streho (skodle)

Komplet strešnih nosilcev s stojnim
vijakom

Komplet letev VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6

Komplet letev VTK 570/2 1
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Število kolektorjev VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6

Število kolektorjev VTK 570/2 1 1 1 1 1 1

Komponente potrebni kompleti
1 1 komplet na vrsto za povezavo na cevi, za medsebojno povezavo kolektorjev je uporabljen razširitveni komplet
2 veljavno do 700 m NV

Pogoji: Vrste kolektorjev: 2

A

B

A

▶ S pomočjo naslednje tabele sestavite komponente za montažo.

Število kolektorjev VTK 1140/2 na eno vrsto 1 2 3 4 5 6 7

Komponente potrebni kompleti

Priključni komplet VTK (osnovni komplet) 2 1

Priključni komplet VTK (razširitveni komplet) − 2 4 6 8 10 12

Komplet strešnih nosilcev tipa P (stre-
šna opeka)

A 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2

Komplet strešnih nosilcev tipa S (sko-
dle)

Komplet strešnih nosilcev tipa S za
ravno streho (skodle)

Komplet strešnih nosilcev s stojnim
vijakom

Komplet strešnih nosilcev tipa P (stre-
šna opeka)

B 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2

Komplet strešnih nosilcev tipa S (sko-
dle)

Komplet strešnih nosilcev tipa S za
ravno streho (skodle)

Komplet strešnih nosilcev s stojnim
vijakom

Komplet letev (2 kosa), VTK 1140/2 2 4 5 6 10 12 14
1 1 komplet na vrsto za povezavo na cevi, za medsebojno povezavo kolektorjev je uporabljen razširitveni komplet - če je tudi
medsebojna povezava med vrstami zatesnjena s ploščatim tesnilom
2 veljavno do 700 m NV
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Pogoji: Vrste kolektorjev: 3

A

B

B

A

▶ S pomočjo naslednje tabele sestavite komponente za montažo.

Število kolektorjev VTK 1140/2 na eno vrsto 1 2 3 4 5 6 7

Komponente potrebni kompleti

Priključni komplet VTK (osnovni komplet) 3 1

Priključni komplet VTK (razširitveni komplet) − 3 6 9 12 15 18

Komplet strešnih nosilcev tipa P (stre-
šna opeka)

A 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2Komplet strešnih nosilcev tipa S (sko-
dle)

Komplet strešnih nosilcev tipa S za
ravno streho (skodle)

Komplet strešnih nosilcev tipa P (stre-
šna opeka)

B 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2Komplet strešnih nosilcev tipa S (sko-
dle)

Komplet strešnih nosilcev tipa S za
ravno streho (skodle)

Komplet letev (2 kosa), VTK 1140/2 3 6 9 12 15 18 21
1 1 komplet na vrsto, za medsebojno povezavo kolektorjev je uporabljen razširitveni komplet - če je tudi medsebojna povezava
med vrstami zatesnjena s ploščatim tesnilom
2 veljavno do 700 m NV
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4.1.6 Določitev števila potrebnih strešnih nosilcev

1. Pri občinskem gradbenem inšpektoratu se pozanimajte o
krajevni maksimalni obremenitvi s snegom sk.

Pogoji: Maksimalna obremenitev s snegom: ≤ 3 kN/m²

▶ Namestite 4 strešne nosilce na kolektor.

Pogoji: Maksimalna obremenitev s snegom: 3 < × ≤ 4,5 kN/m²

▶ Namestite 6 strešnih nosilcev na kolektor.

Pogoji: Maksimalna obremenitev s snegom: > 4,5 kN/m²

▶ Izračun za posamezne primere naj pripravi statik.
▶ Pri tem pazite, da je maksimalna dopustna obremenitev s

snegom na kolektor 5,4 kN/m².

Navodilo
Maksimalna dopustna obremenitev posame-
znega strešnega nosilca tipa S/tipa P je: Fmax
= 1,875 kN.

2. Če vstavite razširitveni komplet, zagotovite namestitev
strešnih nosilcev na sredino v enakih medsebojnih raz-
mikih.

4.1.7 Določitev odmikov strešnih nosilcev od roba

Na robovih stenskih in strešnih površin (npr. na napušču
in pod kapjo) lahko nastanejo vrtinci zaradi obremenitev z
vetrom. Ti vrtinci povzročijo visoke obremenitve kolektorjev
in montažnih sistemov.

Območja, v katerih prihaja do vrtincev, so označena kot ob-
robja. Kotna območja so območja, v katerih se prekrivajo
obrobja in kjer prihaja do posebno močnih vrtinčnih obreme-
nitev.

Obrobnih in kotnih območij ni dovoljeno uporabiti kot površin
za namestitev.

elang

ekurz

h

b

l

b Širina zgradbe

h Višina zgradbe

l Dolžina zgradbe

▶ Ugotovite širino zgradbe b, višino zgradbe h in dolžino
zgradbe l.

▶ Ustrezne vrednosti odmikov od roba ekratek in edolg določite
s pomočjo naslednjih tabel.

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 montaži strešnih nosilcev upoštevajte ugotovljene vre-
dnosti odmikov od roba.

4.1.8 Določitev razmikov med strešnimi nosilci

Med strešnimi nosilci so različni nosilci glede na postavitev
kolektorjev (drug poleg drugega oz. eden nad drugim).
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4.1.8.1 nPostavitev kolektorjev drug poleg
drugega

A

C

D

B B B B

A

A

1. Določite razmike med strešnimi nosilci.

Število

A B C D
VTK

570/2
VTK

1140/2

‑ 1

1663 * /
1638 **

100 -
200

VTK1140

997 -
1197
‑‑‑‑‑

VTK570

507 -
607

1397

‑ 2 2794

‑ 3 4191

‑ 4 5588

‑ 5 6985

‑ 6 8382

‑ 7 9779

1 1 2104

1 2 3501

1 3 4898

1 4 6295

1 5 7692

1 6 8382

2. Pri namestitvi nosilcev zagotovite zadosten razmik.
– Montažna mera (*): = končna montažna mera (**) +

20-25 mm

4.1.8.2 Postavitev kolektorjev enega nad drugim

Navodilo
Če so razmiki med strešnimi letvami večji od 460
mm, montaža v 2 vrsti in v 3 vrste ni možna. V
tem primeru lahko posamezno montirate 2 oz. 3
vrste (brez skupno uporabljenih srednjih strešnih
nosilcev).

Pogoji: Vrste kolektorjev: 2

E

A

C

D

B B B B

A
E

A

E

▶ Določite razmike med strešnimi nosilci.

Število

A B C D E
VTK

570/2
VTK

1140/2

‑ 1

1663 * /
1638 **

100 -
200

VTK1140

997 -
1197
‑‑‑‑‑

VTK570

507 -
607

1397

3322

‑ 2 2794

‑ 3 4191

‑ 4 5588

‑ 5 6985

‑ 6 8382

‑ 7 9779

1 1 2104

1 2 3501

1 3 4898
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Število

A B C D E
VTK

570/2
VTK

1140/2

1 4

1663 * /
1638 **

100 -
200

VTK1140

997 -
1197
‑‑‑‑‑

VTK570

507 -
607

6295

3322
1 5

7692

1 6
8382

▶ Pri namestitvi nosilcev zagotovite zadosten razmik.
– Montažna mera (*): = končna montažna mera (**) +

20-25 mm

Pogoji: Vrste kolektorjev: 3

E

A

C

D
B B B B

A
E

A

E

▶ Določite razmike med strešnimi nosilci.

Število

A B C D E
VTK

570/2
VTK

1140/2

‑ 1

1663 * /
1638 **

100 -
200

VTK1140

997 -
1197
‑‑‑‑‑

VTK570

507 -
607

1397

5006

‑ 2 2794

‑ 3 4191

‑ 4 5588

‑ 5 6985

‑ 6 8382

‑ 7 9779
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Število

A B C D E
VTK

570/2
VTK

1140/2

1 1

1663 * /
1638 **

100 -
200

VTK1140

997 -
1197
‑‑‑‑‑

VTK570

507 -
607

2104

5006

1 2 3501

1 3 4898

1 4 6295

1 5 7692

1 6 8382

▶ Pri namestitvi nosilcev zagotovite zadosten razmik.
– Montažna mera (*): = končna montažna mera (**) +

20-25 mm

4.2 Izvajanje montaže

Montažni koraki in navodila v tem priročniku veljajo za obe
postavitvi kolektorjev. Če pride v posameznih primerih do
odstopanj od opisanih montažnih korakov, je to posebej na-
vedeno.

4.2.1 Montaža strešnih nosilcev

4.2.1.1 Montaža tipa P (za strešno opeko)

1 3

2

1 Spodnji strešni nosilec

2 Zgornji strešni nosilec

3 Srednji strešni nosilec

1. Uporabite prikazan zgornji, srednji in spodnji strešni nosi-
lec tipa P.

A

2 1

B
5

 m
m

2. Strešni nosilec tipa P lahko pritrdite na špirovec (A) oz.
na strešno letev (B).

3. V ta namen s priloženim nastavkom popustite vijak (1)
na spodnjem delu strešnega nosilca in vijak odvijte pribli-
žno za 5 mm.

4. Če želite strešni nosilec pritrditi na špirovec, zavrtite spo-
dnji del (2) navzven (A).

5. Če želite strešni nosilec pritrditi na strešno letev, zavrtite
spodnji del (2) navznoter (B).

Pogoji: Način pritrditve: na špirovce

1
2

▶ Določite razmike med strešnimi nosilci. (→ stran 16)
▶ Na ustreznih mestih odkrijte špirovce (1).
▶ Namestite strešni nosilec (2). Pri tem pazite na pravilen

položaj zgornjega, srednjega in spodnjega strešnega
nosilca.

3

4

▶ Zgornji vijak odvijte toliko, da se strešni nosilec lahko
nastavi po višini (3).
– Delovni material: Ključ velikosti SW 13
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▶ Strešni nosilec nastavite na višino strešne opeke tako, da
se zgornji del strešnega nosilca prilega na strešno kritino
(4).

▶ Privijte zgornji vijak.
– Delovni material: Ključ velikosti SW 13

5

6

A

B

▶ Strešni nosilec pritrdite s tremi priloženimi vijaki na špiro-
vec (5).

▶ Strešne opeke potisnite nazaj v njihov prvotni položaj (6).
▶ S kladivom odstranite morebitne mostičke za vodo na

spodnji (A) oz. zgornji strani strešne opeke (B), da omo-
gočite tesno prileganje opeke.

Navodilo
Pri nekaterih vrstah strehe bo morda po-
trebno strešne nosilce premakniti vstran proti
špirovcu.
V ta namen uporabite opremo „Dolg spodnji
del”, št. art. 0020080177 (ni na voljo v vseh
državah).

Pogoji: Način pritrditve: na strešno letev

13

2

▶ Določite razmike med strešnimi nosilci. (→ stran 16)
▶ Na ustreznem mestu potisnite eno do dve strešni opeki

nad strešno letvijo navzgor (1).
▶ Zgornji vijak odvijte toliko, da se strešni nosilec lahko

nastavi po višini (2).
– Delovni material: Ključ velikosti SW 13

▶ Strešni nosilec pritrdite na strešno letev (3). Pri tem pa-
zite na pravilen položaj zgornjega, srednjega in spo-
dnjega strešnega nosilca.

4

▶ Strešni nosilec nastavite na višino strešne opeke tako, da
se zgornji del prilega na strešno kritino, spodnji del pa je
od spodaj tesno potisnjen ob strešno letev (4).

▶ Zagotovite, da se strešni nosilci ob zaskoku zob tesno
prilegajo ob strešno letev in strešno opeko.

5

6

A

▶ Privijte zgornji vijak (5).
– Delovni material: Ključ velikosti SW 13

▶ Strešne opeke potisnite nazaj v njihov prvotni položaj (6).
▶ S kladivom odstranite morebitne mostičke za vodo na

spodnji strani strešne opeke (A) , da omogočite tesno
prileganje opeke.

4.2.1.2 Montaža tipa S (za skodle)

2

1

1. Določite razmike med strešnimi nosilci. (→ stran 16)
2. Na ustreznih mestih odkrijte špirovec oz. strešno letev

(1).
3. Namestite strešni nosilec. Pri tem pazite na pravilen po-

ložaj zgornjega, srednjega in spodnjega strešnega no-
silca (2).
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4

3

4. Strešni nosilec pritrdite s tremi priloženimi vijaki na špiro-
vec oz. strešno letev (3).

5. Strešne opeke potisnite nazaj v njihov prvotni položaj
(4).

4.2.1.3 Montaža tipa S za ravno streho (za skodle)

2

1

1. Določite razmike med strešnimi nosilci. (→ stran 16)
2. Na ustreznih mestih odkrijte špirovec oz. strešno letev

(1).
3. Namestite strešni nosilec. Pri tem pazite na pravilen po-

ložaj zgornjega, srednjega in spodnjega strešnega no-
silca (2).

4

3

4. Strešni nosilec pritrdite s tremi priloženimi vijaki na špiro-
vec oz. strešno letev (3).

5. Strešne opeke potisnite nazaj v njihov prvotni položaj
(4).

4.2.1.4 Montaža stojnega vijaka

1

2

1. Določite razmike med strešnimi nosilci. (→ stran 16)
2. Na ustrezno mesto v strešni opeki izvrtajte izvrtino (1).
3. Stojni vijak privijte skozi strešno opeko na špirovec (2).

3

4. Srednjo matico namestite tako, da se sprednji naležni
del po pritrditvi zgornjega dela strešnega nosilca prilega
na strešno kritino (3). Pri tem pazite na pravilen položaj
zgornjega, srednjega in spodnjega strešnega nosilca.

6

45

5. Strešni nosilec namestite na srednjo matico (4).
6. Privijte drugo matico in jo dobro zategnite (5).

– Delovni material: Ključ velikosti SW 17
7. Odrežite navojno palico neposredno nad matico (6).
8. Posnemite rob na odrezanem mestu.
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4.2.2 Montaža kolektorjev

Nevarnost!
Telesne poškodbe in materialna škoda
zaradi padca kolektorja!

V primeru nepravilne pritrditve lahko kolek-
tor pade.

▶ Dobro privijte pritrdilne elemente.
▶ S stresanjem priključnih blokov preverite

pravilno napetost.
▶ Če se priključni blok premika, ponovno

privijte matico.

1. Kolektorje namestite na streho, kot je opisano v nasle-
dnjih poglavjih.

Navodilo
Montažne letve in pritrdilni elementi se ne
morejo istočasno premikati.

Montaža montažnih letev

2. Montažne letve pritrdite s pritrdilnimi elementi na strešne
nosilce.

3. Spodnjo letev namestite čim nižje na strešni nosilec.

Povezava montažnih letev

4. Povezovalne elemente priključite od strani v montažne
letve, da se slišno zaskočijo.

5. Medsebojno povežite montažne letve.
6. Montažne letve pritrdite s pritrdilnimi elementi na strešne

nosilce.

Uravnoteženje montažnih letev

1

2

7. Montažne letve pritrdite vodoravno.
8. S premikanjem pritrdilnih elementov izravnajte morebitne

razlike v višini.
9. V ta namen povlecite pritrdilni element navzgor (1), ga

premaknite (2) in spustite, da se ponovno zaskoči.

Namestitev in pritrditev kolektorja

1

Nevarnost!
Nevarnost opeklin in oparin!

Notranjost kolektorjev se pri sončnem obse-
vanju segreje do 300 °C.

▶ Izogibajte se delu na vročem soncu.
▶ Pred začetkom del pokrijte kolektorje.
▶ Delajte predvsem v jutranjih urah.
▶ Nosite ustrezne zaščitne rokavice.

10. Kolektor namestite na spodnjo montažno letev (zbiralnik
zgoraj).

11. Kolektor pritrdite na pritrdilne elemente.
12. Pri tem zagotovite, da zgornji priključni blok (1) pritrdil-

nega elementa sega prek robu kolektorja.
13. Dobro privijte pritrdilne elemente spodnje montažne le-

tve.
– Delovni material: Ključ velikosti SW 13
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Sprostitev folije za zaščito pred soncem

1

14. Za lažjo odstranitev folije za zaščito pred soncem po za-
gonu sprostite folijo za zaščito pred soncem na robovih
kolektorja.

Odstranjevanje nosilnih trakov

15. Odstranite nosilne trakove.

Montaža naslednjega kolektorja

1

16. Na spodnjo montažno letev namestite naslednji kolektor.
17. Pri tem zagotovite, da zgornji priključni blok (1) pritrdil-

nega elementa sega prek robu kolektorja.

Namestitev povezovalnih delov

1

2A 
B 

18. Dvojno mazalko (A) (iz priključnega kompleta VTK razši-
ritveni komplet, št. art. 0020076779) privijte v navoj dru-
gega kolektorja (B) s prekrivno matico (2) prvega kolek-
torja.

19. Kolektorja potisnite drug na drugega.

Privijanje pritrdilnega obroča

Previdnost!
Poškodbe kolektorjev zaradi nepravilne
montaže!

V primeru nepravilne montaže hidravličnih
priključkov lahko pride do poškodbe vodov
iz nerjavnega jekla znotraj kolektorja.

▶ Pri pritrditvi zadržite pritrdilni obroč z dru-
gim ključem.

20. Privijte obe prekrivni matici na dvojni mazalki.
21. Dobro privijte pritrdilne elemente spodnje montažne le-

tve.
– Delovni material: Ključ velikosti SW 13

Zaključitev vrste kolektorjev
22. Montirajte naslednji kolektor. (→ stran 22)
23. Namestite povezovalne dele. (→ stran 22)
24. Pritrdilne obroče privijte na povezavo obeh kolektorjev.

(→ stran 22)
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Namestitev zgornjih montažnih letev

1

25. Potisnite zgornjo montažno letev, da se poravna s kolek-
torji.

26. Zagotovite, da so zgornji priključni bloki (1) pritrdilnih
elementov nameščeni nad letvami kolektorjev.

27. Dobro pritrdite pritrdilne elemente zgornjih montažnih
letev.
– Delovni material: Ključ velikosti SW 13

Namestitev srednje montažne letve
Pogoji: Vrste kolektorjev: 2 … 3

3

1

2

▶ Potisnite srednjo montažno letev, da se poravna s spo-
dnjim kolektorjem (3).

▶ Pri tem zagotovite, da zgornji priključni blok pritrdilnega
elementa (2) sega prek robu kolektorja.

▶ Na pritrdilni element pritrdite montažno letev (1) za nasle-
dnjo vrsto kolektorjev.

Montaža zgornjih kolektorjev
Pogoji: Vrste kolektorjev: 2 … 3

2

1

3

▶ Zgornji kolektor (1) namestite na srednjo montažno letev
(2).

▶ Privijte pritrdilne elemente (3) srednje letve.
– Delovni material: Ključ velikosti SW 13

▶ Vrsto kolektorjev montirajte na enak način kot prvo vrsto
kolektorjev.

▶ Zaključite vrsto kolektorjev. (→ stran 22)
▶ Namestite zgornje montažne letve. (→ stran 23)

4.2.3 Montaža hidravličnih priključkov

Previdnost!
Netesnjenje zaradi nepravilne opreme!

Nepravilna oprema lahko povzroči netesnje-
nje v solarnem sistemu in materialno škodo.

▶ V solarnem krogu uporabljajte le pove-
zave s trdim spajkanjem, ploščata tesnila,
cevne priključke s tesnilnim robom ali
spojne elemente, ki jih je odobril proizva-
jalec za uporabo v solarnih krogih in pri
ustrezno visokih temperaturah.
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Previdnost!
Poškodbe kolektorjev zaradi nepravilne
montaže!

V primeru nepravilne montaže hidravličnih
priključkov lahko pride do poškodbe vodov
iz nerjavnega jekla znotraj kolektorja.

▶ Pri pritrditvi zadržite pritrdilni obroč z dru-
gim ključem.

1. S priključnimi cevmi povežite dvižni in povratni vod ko-
lektorja s sistemom.

Pogoji: Sistem s tipalom kolektorja

▶ Tipalo kolektorja vstavite v predvideno odprtino na strani
kolektorja z dvižnim vodom („vroča stran“).

Navodilo
Namestitev tipala kolektorja je na splošno
možna na desni in levi strani kolektorskega
polja, ker imajo kolektorji na obeh straneh
ustrezno odprtino.

Pogoji: Vrste kolektorjev: 2 … 3

▶ Kolektorje povežite v skladu s predpisi za povezavo
(→ stran 10).

▶ S priključnimi cevmi povežite dvižni in povratni vod kolek-
torja s sistemom.

▶ V ta namen priključite pritrdilni obroč (iz priključnega
kompleta VTK osnovni komplet, št. art. 0020076776) na
kolektor.

▶ S priključnimi cevmi povežite pritrdilni obroč.
▶ Preverite tesnjenje priključkov.

Izolacija hidravličnih priključkov
Pogoji: Izveden postopek zagona

13

2

▶ Hidravlične povezave izolirajte z izolacijo (1) (iz pri-
ključnega kompleta VTK razširitveni komplet, št. art.
0020076779).

▶ Izolacijo pokrijte s pokrivno ploščo (3) (iz priključnega
kompleta VTK razširitveni komplet, št. art. 0020076779).

▶ Hidravlične priključke sistema izolirajte z izolacijo (2) (iz
priključnega kompleta VTK razširitveni komplet, št. art.
0020076779).
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4.3 Zaključitev montaže in preverjanje

4.3.1 Preverjanje montaže

S pomočjo naslednjega kontrolnega seznama preverite, če so izvedeni vsi delovni koraki.

Delovni koraki Da Ne Komentarji

Vsi hidravlični priključki so priviti ☐ ☐

Hidravlični priključki so pravilno izvedeni ☐ ☐

Tipalo kolektorja VR 11 je priključeno
(samo za sisteme S tipalom kolektorja)

☐ ☐

Vsi pritrdilni elementi so priviti ☐ ☐

Kolektorji so priključeni na strelovod
(možno pri obstoječem strelovodu)

☐ ☐

Izvedeno je preverjanje tlaka
(po možnosti s stisnjenim zrakom)

☐ ☐

Vsi priključki so zatesnjeni ☐ ☐

Datum Podpis

Vsa montažna dela so pra-
vilno izvedena. ˍ ˍ . ˍ ˍ . ˍ ˍ ˍ ˍ



5 Montaža in namestitev na ravno streho

26 Navodila za montažo auroTHERM exclusiv 0020078007_02

4.3.2 Odstranjevanje embalaže

Transportna embalaža je sestavljena predvsem iz delov,
izdelanih iz materialov, ki so primerni za recikliranje.

▶ Upoštevajte veljavne predpise.
▶ Poskrbite za pravilno odstranitev transportne embalaže.

5 Montaža in namestitev na ravno streho

▶ Pri montaži in namestitvi kolektorjev obvezno upoštevajte
navodila iz pogl. „Varnost”.

5.1 Priprava na montažo in namestitev

5.1.1 Dostava, transport in vnašanje

5.1.1.1 Shranjevanje kolektorjev

▶ Za preprečitev vdora vlage v kolektor je potrebno kolek-
torje vedno shranjevati v suhem prostoru, zaščitenem
pred vremenskimi vplivi.
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5.1.1.2 Preverjanje obsega dobave

1

2

3

7 6

8

9

10

5

4

Seznam materiala za montažo na ravno streho
1 Komplet letev VTK 1140/2, 2 Kos

2 Komplet letev VTK 570/2, 2 Kos

3 Komplet okvira, 1 Kos

4 Obremenilne plošče iz kompleta obremenilnih plošč,
4 Kos

5 Vijak s kladivasto glavo in matica iz kompleta obremenil-
nih plošč, 2 Kos

6 Cevni kolektor VTK 570/2, 1 Kos

7 Cevni kolektor VTK 1140/2, 1 Kos

8 Zaporni ventil, 2-potni VTK za vzporedno vezavo, 1 Kos

9 Priključni komplet VTK (osnovni komplet), 1 Kos

10 Priključni komplet VTK (razširitveni komplet), 1 Kos

▶ S pomočjo slike preverite, če je vgradni komplet popoln.
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5.1.1.3 Transport kolektorjev

1. Za zaščito pred poškodbami kolektorje vedno transporti-
rajte v stoječem položaju.

2. Kolektorje transportirajte na streho z ustreznimi pripo-
močki.

5.1.2 Upoštevanje razmikov in prostora za montažo

V obrobju ravnih streh je obremenitev zaradi vetra v viharju
še posebno močna.

▶ Pri določanju mesta namestitve upoštevajte najmanj 1 m
odmika od roba strehe.

5.1.3 Izberite ustrezno povezavo

▶ Izberite povezavo, ki je primerna za kolektorje.

▶ Pri tem zagotovite, da solarna tekočina kolektorjev teče
od leve proti desni oz. od desne proti levi strani.

Pogoji: Število kolektorjev VTK 1140/2: 1 … 7

max. 7 x VTK 1140/2

▶ Zaporedno povežite do 7 kolektorjev VTK 1140/2 (primer-
nih za aperturno površino 14 m²).

Pogoji: Vzporedna vezava, aperturna površina: ≤ 7 m²

▶ Zaporedno povežite čim več kolektorjev, tudi pri razpore-
ditvi več vrst kolektorjev eno nad drugo.

Navodilo
Do aperturne površine 7 m² (ustreza 3 kolek-
torjem VTK 1140/2 + 1 kolektorju VTK 570/2)
je potrebno kolektorje povezati zaporedno.

Pogoji: Vzporedna vezava, aperturna površina: ≥ 14 m²

▶ Vzporedno sestavite več vrst kolektorjev in jih vzporedno
hidravlično povežite.

▶ Zaporedno povežite čim več kolektorjev (najmanj 7 m²).
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Pogoji: Vzporedna vezava

▶ Za preprečitev padcev tlaka v delnih kolektorskih poljih
vzporedno povežite samo kolektorske vrste z enakim šte-
vilom kolektorjev.

▶ Za preprečitev padcev tlaka v delnih kolektorskih poljih
zagotovite, da ima vsako delno kolektorsko polje enako
vsoto dolžine cevi v dvižnem in povratnem vodu (sistem
Tichelmann).

5.1.4 Priprava strešnega prehoda

Previdnost!
Netesnjenje zaradi poškodb strešne kri-
tine!

V primeru poškodb strešne kritine lahko
pride do vdora vode v notranjost stavbe.

▶ Pri namestitvi na tesnilne površine strehe
poskrbite za zadostno zaščito strešne
kritine.
▶ Pod sistem namestitve vstavite zaščitno

oblogo velike povšine.
▶ Pri ogrodjih z neposredno pritrditvijo na

streho je potrebno po montaži preveriti
tesnjenje ovoja zgradbe.

▶ Za pripravo strešnega prehoda se dogovorite s krovcem.

5.1.5 Izbira montažne izvedbe

A

B

C

▶ Izberite eno izmed treh montažnih izvedb:

Montažna izvedba Pomen

A
Plavajoča montaža z obremenilnimi
ploščami in obremenilnimi nosilci.

B
Plavajoča montaža brez obremenilnih
plošč. Ogrodja morajo biti pritrjena na
ustrezne obremenilne nosilce.

C
Ogrodja, pritrjena neposredno na
streho.
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5.1.6 Sestavljanje potrebnih komponent

▶ S pomočjo naslednjih tabel sestavite komponente za montažo.

Število kolektorjev VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6 7

Komponente potrebni kompleti/število

Priključni komplet VTK (osnovni komplet) 1 1)

Priključni komplet VTK (razširitveni komplet) − 1 2 3 4 5 6

Montažni komplet za prosto namestitev na
ravno streho

2 3 4 5 6 7 8

potrebna ogrodja 2 3 4 5 6 7 8

Komplet letev (2 kosa), VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6 7
1) Po 1 komplet na kolektorsko polje za priključitev na cevi, za medsebojno povezavo kolektorjev je uporabljen razširitveni komplet

Število kolektorjev VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6

Število kolektorjev VTK 570/2 1 1 1 1 1 1

Komponente potrebni kompleti/število

Priključni komplet VTK (osnovni komplet) 1 1)

Priključni komplet VTK (razširitveni komplet) 1 2 3 4 5 6

Montažni komplet za prosto namestitev na ravno
streho

3 4 5 6 7 8

potrebna ogrodja 3 4 5 6 7 8

Komplet letev (2 kosa), VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6

Komplet letev (2 kosa), VTK 570/2 1
1) Po 1 komplet na kolektorsko polje za priključitev na cevi, za medsebojno povezavo kolektorjev je uporabljen razširitveni komplet

5.1.7 Določitev obtežitve (plavajoča montaža)

Nevarnost!
Življenjska nevarnost in materialna škoda zaradi previsokih osnovnih hitrosti vetra!

Deli ogrodja so načrtovani za osnovne hitrosti vetra do 108 km/h. Če je osnovna hitrost vetra na mestu
namestitve večja od 108 km/h, garancija za sistem ni veljavna.

▶ Dele ogrodja montirajte samo na mesta namestitve, kjer najvišja osnovna hitrost vetra ne presega
108 km/h.

1. Pri plavajoči montaži upoštevajte:

Montažna izvedba Upoštevajte

B
Nosilci, na katere je fiksno pritrjeno
ogrodje, morajo biti izdelani iz materia-
lov, ki so primerni za pritrditev z vijaki.

A in B
Vsi nosilci morajo biti odporni na vre-
menske vplive.

2. Za natančno določitev osnovne hitrosti vetra na mestu namestitve in določitev potrebnih nosilcev za ogrodja uporabite
orodje podjetja Vaillant za načrtovanje obremenitev z vetrom in snegom.

3. Za hitro določitev osnovne hitrosti vetra na mestu namestitve uporabite naslednjo kartico.
4. Za hitro načrtovanje potrebnih nosilcev uporabite naslednje tabele.

Navodilo
Kartica in tabele so namenjene za hitro načrtovanje obtežitve. Natančno načrtovanje obtežitve je možno
samo z orodjem podjetja Vaillant za načrtovanje obremenitev z vetrom in snegom. V primeru vprašanj o tej
tematiki se lahko obrnete na pooblaščenega zastopnika podjetja Vaillant.
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5. S pomočjo kartice določite osnovno hitrost vetra na mestu uporabe.
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L1

L2

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

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

L1

L2L1

L1½

L1½

L2½

L2½

L2

6. S pomočjo tabel določite potrebne nosilce.

Vodoravni položaj kolektorjev
Kot montaže 30°

Nosilci/ogrodje [kg]

L1

L2

Za zavarovanje pred zdrsom in
dviganjem

Za zavarovanje pred dviganjem
(če je zavarovan/pritrjen pred

zdrsom)

Navodilo
Od dveh zaporedno vezanih kolektorjev dalje se lahko obtežitev za zunanje
ogrodje zmanjša za polovico.

Osnovna hitrost vetra [km/h] Ležaj
Višina zgradbe Višina zgradbe

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

do 72 Notranjost
L₁
L₂

286
184

359
235

407
269

30
184

38
235

45
269

do 72 Obala in otoki
L₁
L₂

392
259

461
307

505
345

43
259

53
307

59
338

do 81 Notranjost
L₁
L₂

339
221

445
296

515
345

35
221

50
296

61
345

do 81 Obala in otoki
L₁
L₂

499
334

588
396

643
435

58
334

71
396

79
435

do 90 Notranjost
L₁
L₂

445
296

550
370

621
419

50
296

66
370

76
419

do 90 Obala in otoki
L₁
L₂

586
395

691
469

762
518

71
395

86
469

96
518

do 99 Notranjost
L₁
L₂

550
370

656
444

762
518

66
370

81
444

96
518

do 99 Obala in otoki
L₁
L₂

727
494

833
568

903
617

91
494

107
568

117
617

do 108 Notranjost
L₁
L₂

656
444

797
543

903
617

81
444

101
543

117
617

do 108 Obala in otoki
L₁
L₂

868
593

974
667

1079
741

112
593

127
667

142
741
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Vodoravni položaj kolektorjev
Kot montaže 45°

Nosilci/ogrodje [kg]

L1

L2

Za zavarovanje pred zdrsom in
dviganjem

Za zavarovanje pred dviganjem
(če je zavarovan/pritrjen pred

zdrsom)

Navodilo
Od dveh zaporedno vezanih kolektorjev dalje se lahko obtežitev za zunanje
ogrodje zmanjša za polovico.

Osnovna hitrost vetra [km/h] Ležaj
Višina zgradbe Višina zgradbe

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

do 72 Notranjost
L₁
L₂

299
213

372
274

421
314

30
191

30
242

30
276

do 72 Obala in otoki
L₁
L₂

406
301

476
359

521
396

30
265

30
315

30
346

do 81 Notranjost
L₁
L₂

352
257

495
345

531
404

30
228

30
303

30
352

do 81 Obala in otoki
L₁
L₂

515
391

604
464

661
510

30
341

30
404

30
443

do 90 Notranjost
L₁
L₂

459
345

566
433

638
492

30
303

30
377

30
427

do 90 Obala in otoki
L₁
L₂

602
462

709
550

781
609

30
402

30
477

30
526

do 99 Notranjost
L₁
L₂

566
433

673
521

781
609

30
377

30
452

30
526

do 99 Obala in otoki
L₁
L₂

745
579

852
667

923
726

30
502

30
576

30
626

do 108 Notranjost
L₁
L₂

673
521

816
638

923
726

30
452

30
551

30
626

do 108 Obala in otoki
L₁
L₂

888
697

995
785

1102
873

30
601

30
675

30
750

Vodoravni položaj kolektorjev
Kot montaže 60°

Nosilci/ogrodje [kg]

L1

L2

Za zavarovanje pred zdrsom in
dviganjem

Za zavarovanje pred dviganjem
(če je zavarovan/pritrjen pred

zdrsom)

Navodilo
Od dveh zaporedno vezanih kolektorjev dalje se lahko obtežitev za zunanje
ogrodje zmanjša za polovico.

Osnovna hitrost vetra [km/h] Ležaj
Višina zgradbe Višina zgradbe

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

do 72 Notranjost
L₁
L₂

268
297

334
377

378
430

30
196

37
247

45
281
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Vodoravni položaj kolektorjev
Kot montaže 60°

Nosilci/ogrodje [kg]

L1

L2

Za zavarovanje pred zdrsom in
dviganjem

Za zavarovanje pred dviganjem
(če je zavarovan/pritrjen pred

zdrsom)

Navodilo
Od dveh zaporedno vezanih kolektorjev dalje se lahko obtežitev za zunanje
ogrodje zmanjša za polovico.

Osnovna hitrost vetra [km/h] Ležaj
Višina zgradbe Višina zgradbe

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

do 72 Obala in otoki
L₁
L₂

365
414

430
491

474
539

43
271

54
320

62
351

do 81 Notranjost
L₁
L₂

316
355

413
472

484
550

33
233

52
308

64
357

do 81 Obala in otoki
L₁
L₂

468
532

557
630

613
691

61
346

76
408

85
448

do 90 Notranjost
L₁
L₂

413
472

519
589

590
667

52
308

70
382

82
432

do 90 Obala in otoki
L₁
L₂

555
628

661
744

731
822

76
407

94
481

106
531

do 99 Notranjost
L₁
L₂

519
589

625
705

731
822

70
382

88
456

106
531

do 99 Obala in otoki
L₁
L₂

696
783

802
900

873
978

100
506

118
580

130
630

do 108 Notranjost
L₁
L₂

625
705

767
861

873
978

88
456

112
556

130
630

do 108 Obala in otoki
L₁
L₂

838
939

944
1056

1050
1172

124
605

142
680

160
754

Navpični položaj kolektorjev
Kot montaže 30°

Nosilci/ogrodje [kg]

L1

L2

Za zavarovanje pred zdrsom in
dviganjem

Za zavarovanje pred dviganjem
(če je zavarovan/pritrjen pred

zdrsom)

Navodilo
Od dveh zaporedno vezanih kolektorjev dalje se lahko obtežitev za zunanje
ogrodje zmanjša za polovico.

Osnovna hitrost vetra [km/h] Ležaj
Višina zgradbe Višina zgradbe

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

do 72 Notranjost
L₁
L₂

301
167

378
213

429
244

44
167

40
213

70
244

do 72 Obala in otoki
L₁
L₂

413
234

487
279

534
307

67
234

81
279

90
307
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Navpični položaj kolektorjev
Kot montaže 30°

Nosilci/ogrodje [kg]

L1

L2

Za zavarovanje pred zdrsom in
dviganjem

Za zavarovanje pred dviganjem
(če je zavarovan/pritrjen pred

zdrsom)

Navodilo
Od dveh zaporedno vezanih kolektorjev dalje se lahko obtežitev za zunanje
ogrodje zmanjša za polovico.

Osnovna hitrost vetra [km/h] Ležaj
Višina zgradbe Višina zgradbe

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

do 81 Notranjost
L₁
L₂

357
201

469
268

544
313

56
201

78
268

92
313

do 81 Obala in otoki
L₁
L₂

527
303

621
359

680
395

89
303

108
359

119
395

do 90 Notranjost
L₁
L₂

469
268

581
335

656
380

78
268

100
335

115
380

do 90 Obala in otoki
L₁
L₂

619
358

731
425

806
470

107
358

129
425

144
470

do 99 Notranjost
L₁
L₂

581
335

694
403

806
470

100
335

122
403

144
470

do 99 Obala in otoki
L₁
L₂

768
448

881
515

955
560

137
448

159
515

174
560

do 108 Notranjost
L₁
L₂

694
403

843
492

955
560

122
403

152
492

174
560

do 108 Obala in otoki
L₁
L₂

918
537

1030
605

1143
672

166
537

188
605

211
672

Navpični položaj kolektorjev
Kot montaže 45°

Nosilci/ogrodje [kg]

L1

L2

Za zavarovanje pred zdrsom in
dviganjem

Za zavarovanje pred dviganjem
(če je zavarovan/pritrjen pred

zdrsom)

Navodilo
Od dveh zaporedno vezanih kolektorjev dalje se lahko obtežitev za zunanje
ogrodje zmanjša za polovico.

Osnovna hitrost vetra [km/h] Ležaj
Višina zgradbe Višina zgradbe

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

do 72 Notranjost
L₁
L₂

321
191

401
245

454
281

30
173

30
220

30
251

do 72 Obala in otoki
L₁
L₂

437
270

513
321

562
354

30
241

30
286

30
314

do 81 Notranjost
L₁
L₂

379
230

495
309

572
361

30
207

30
275

30
320
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Navpični položaj kolektorjev
Kot montaže 45°

Nosilci/ogrodje [kg]

L1

L2

Za zavarovanje pred zdrsom in
dviganjem

Za zavarovanje pred dviganjem
(če je zavarovan/pritrjen pred

zdrsom)

Navodilo
Od dveh zaporedno vezanih kolektorjev dalje se lahko obtežitev za zunanje
ogrodje zmanjša za polovico.

Osnovna hitrost vetra [km/h] Ležaj
Višina zgradbe Višina zgradbe

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

do 81 Obala in otoki
L₁
L₂

555
350

652
415

713
4547

30
310

30
366

30
402

do 90 Notranjost
L₁
L₂

495
309

611
388

688
440

30
275

30
342

30
388

do 90 Obala in otoki
L₁
L₂

650
414

766
493

843
545

30
365

30
433

30
478

do 99 Notranjost
L₁
L₂

611
388

727
466

843
545

30
342

30
410

30
478

do 99 Obala in otoki
L₁
L₂

804
519

920
598

998
650

30
455

30
523

30
568

do 108 Notranjost
L₁
L₂

727
466

882
571

998
650

30
410

30
500

30
568

do 108 Obala in otoki
L₁
L₂

959
624

1075
703

1191
781

30
546

30
613

34
681

Navpični položaj kolektorjev
Kot montaže 60°

Nosilci/ogrodje [kg]

L1

L2

Za zavarovanje pred zdrsom in
dviganjem

Za zavarovanje pred dviganjem
(če je zavarovan/pritrjen pred

zdrsom)

Navodilo
Od dveh zaporedno vezanih kolektorjev dalje se lahko obtežitev za zunanje
ogrodje zmanjša za polovico.

Osnovna hitrost vetra [km/h] Ležaj
Višina zgradbe Višina zgradbe

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

do 72 Notranjost
L₁
L₂

297
267

372
339

421
387

30
179

30
225

37
256

do 72 Obala in otoki
L₁
L₂

406
372

477
441

522
485

30
246

30
291

35
325

do 81 Notranjost
L₁
L₂

352
319

460
424

532
494

30
212

30
280

37
325

do 81 Obala in otoki
L₁
L₂

516
479

607
566

664
621

35
315

45
372

52
407
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Navpični položaj kolektorjev
Kot montaže 60°

Nosilci/ogrodje [kg]

L1

L2

Za zavarovanje pred zdrsom in
dviganjem

Za zavarovanje pred dviganjem
(če je zavarovan/pritrjen pred

zdrsom)

Navodilo
Od dveh zaporedno vezanih kolektorjev dalje se lahko obtežitev za zunanje
ogrodje zmanjša za polovico.

Osnovna hitrost vetra [km/h] Ležaj
Višina zgradbe Višina zgradbe

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

do 90 Notranjost
L₁
L₂

460
424

568
529

641
599

30
280

41
348

49
393

do 90 Obala in otoki
L₁
L₂

604
564

713
669

785
739

45
370

58
438

67
483

do 99 Notranjost
L₁
L₂

568
529

677
634

785
739

41
348

54
415

67
483

do 99 Obala in otoki
L₁
L₂

749
704

857
809

930
879

62
461

75
528

84
573

do 108 Notranjost
L₁
L₂

677
634

821
774

930
879

54
415

71
506

84
573

do 108 Obala in otoki
L₁
L₂

893
844

1002
949

1110
1054

80
551

92
619

105
686

5.1.8 Določitev razmikov med deli ogrodja

Pogoji: Montirani kolektorji: VTK 1140/2

B

D

E
A

C

F

C

▶ Določite razmike med deli ogrodja.

Število A

30° 45° 60°

C D EB F 1) B F 1) B F 1)

1 1088

1106 2420 1476 3001 1749 3267 1684

− −

2 2466

1233 1397

3 3863

4 5260

5 6657

6 8054
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Število A

30° 45° 60°

C D EB F 1) B F 1) B F 1)

7 9451 1106 2420 1476 3001 1749 3267 1684 1233 1397
1) Položaj sonca 20° (zimsko sonce)

Pogoji: Montirani kolektorji: Kombinacija VTK 570/2 in VTK 1140/2

B

D

E

G

A
C

F

C

▶ Določite razmike med deli ogrodja.

Število

A

30° 45° 60°

C D E G
VTK

570/2
VTK

1140/2 B F 1) B F 1) B F 1)

1 1 1776

1106 2420 1476 3001 1749 3267 1684 543 1397 1233

1 2 3173

1 3 4570

1 4 5967

1 5 7364

1 6 8761
1) Položaj sonca 20° (zimsko sonce)
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5.2 Izvajanje montaže

5.2.1 Montaža ogrodja

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi padajočih
kolektorjev!

Nezavarovani kolektorji lahko zaradi vetra
padejo z ravne strehe in ogrozijo ljudi.

▶ V odvisnosti od načina montaže izvedite
spodaj navedene varnostne ukrepe.
▶ Če je za način montaže izbrana neposre-

dna pritrditev, pritrdite ogrodje pravilno na
podlago.
▶ Uporabite samo ustrezne obremenilne

nosilce.
▶ Upoštevajte potrebno obtežitev obreme-

nilnih nosilcev.

1. Določite potrebno število delov ogrodja.
– Za prvi kolektor: Dve ogrodji
– Za vsak naslednji kolektor: Eno dodatno ogrodje

2. Odprite prvo ogrodje.

60°
45°

30°

3. Izberite potreben kot montaže.
– Kot montaže:

– 30°
– 45°
– 60°

1

2

4. Pritisnite zaporni gumb (1) na teleskopski letvi.
5. Teleskopsko letev (2) potegnite v želen kot montaže in

pustite, da se zaporni gumb ponovno zaskoči.

1

2

3

1

6. Prečni nosilec (1) namestite tako, da so njegove odprtine
za pritrditev med pripadajočimi vijačnimi odprtinami v
teleskopski letvi.

7. Za pritrditev ogrodja vstavite pritrdilne vijake (2) skozi
vse letve.

8. Pritrdilne vijake (2) zavarujte s samovarovalno matico
(3).

9. Dobro privijte matico.

Pogoji: Vrsta montaže: Neposredna pritrditev

Pritrditev ogrodja

Previdnost!
Netesnjenje zaradi poškodb strešne kri-
tine!
V primeru poškodb strešne kritine lahko
pride do vdora vode v notranjost stavbe.
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▶ Po privijačenju preverite tesnjenje stre-
šne kritine.
▶ Po potrebi ponovno poskrbite za tesnje-

nje strešne kritine.

▶ Potrebne razmike med deli ogrodja določite tako, kot je
opisano v pogl. „Določitev razmikov med deli ogrodja“.

▶ Na določenih položajih izvrtajte potrebne izvrtine.
▶ Dele ogrodja pritrdite s pritrdilnimi elementi, ustreznimi za

podlago (premer: min. 10 mm).
▶ Namestite toliko delov ogrodja, kot je potrebno za pritrdi-

tev kolektorjev.

Pogoji: Vrsta montaže: Plavajoča montaža (z obremenilnimi ploščami)

Priprava obremenilnih plošč

Previdnost!
Netesnjenje zaradi poškodb strešne kri-
tine!
V primeru poškodb strešne kritine lahko
pride do vdora vode v notranjost stavbe.
▶ Pri namestitvi na tesnilne površine

strehe poskrbite za zadostno zaščito
strešne kritine.
▶ Pod sistem namestitve vstavite protizdr-

sno zaščitno oblogo velike povšine.

▶ Če je streha prekrita s cementno opeko, je potrebno na
mestih, kjer želite namestiti obremenilne plošče, odstra-
niti opeko ter uporabiti protizdrsno zaščitno oblogo za
zaščito strešne kritine.

▶ Sestavite dve obremenilni plošči, kot je prikazano na sliki.
▶ Sestavite naslednji dve obremenilni plošči, kot je prika-

zano na sliki.

Navodilo
Za vsako ogrodje potrebujete štiri obreme-
nilne plošče: po en par za sprednje in zadnje
podnožje ogrodja.

▶ Obremenilne plošče poravnajte približno v njihov končni
položaj na ravni strehi.

▶ Prvi vijak s kladivasto glavo vstavite na sredino v režo
med prvi dve obremenilni plošči.

▶ Vijak s kladivasto glavo pritrdite tako, da ga zavrtite za
90° v smeri urinega kazalca.

▶ Na enak način pritrdite drugi vijak s kladivasto glavo med
drugi dve obremenilni plošči.
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2

3
1

Pritrditev in izravnava delov ogrodja na obremenilne
plošče
▶ Ko montirate kolektorje VTK 570/2, zavrtite obremenilne

plošče za 90°, da se obremenilne plošče ne prekrivajo.
▶ Vzemite prvo ogrodje, ki je že pritrjeno pod montažnim

kotom.
▶ Z vijakom s kladivasto glavo (1) pritrdite sprednje pod-

nožje ogrodja.
▶ Pri namestitvi podnožja ogrodja zagotovite, da se prilega

v zaščito proti vrtenju (2).
▶ Podnožje ogrodja pritrdite s samovarovalno matico (3).
▶ Na enak način pritrdite zadnje podnožje ogrodja na drugi

dve obremenilni plošči.

◁ Prvo ogrodje je stabilno montirano.

▶ Po zgornjem opisu montirajte drugo ogrodje na obreme-
nilne plošče.

▶ Namestite toliko delov ogrodja in obremenilnih plošč, kot
je potrebno za pritrditev kolektorjev.

Navodilo
Za en kolektor potrebujete dve ogrodji.
Za vsak naslednji zaporedni kolektor potre-
bujete po eno dodatno ogrodje.

▶ Vse dele ogrodja z obremenilnimi ploščami poravnajte v
njihov končni položaj na ravni strehi.

▶ Za razmike med deli ogrodja glejte pogl. „Določitev raz-
mikov med deli ogrodja“.

Namestitev obremenilnih nosilcev na obremenilne
plošče
▶ Potrebno število obremenilnih nosilcev transportirajte na

ravno streho.
▶ Obremenilne nosilce namestite na obremenilne plošče,

kot je prikazano na sliki.
▶ Poskrbite za čim manjši razmik med obremenilnimi no-

silci in ogrodji.

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi nezadostne
pritrditve obremenilnih nosilcev na obre-
menilnih ploščah!
V primeru nezadostne pritrditve obremenil-
nih nosilcev na obremenilnih ploščah lahko
kolektorji padejo s strehe in povzročijo smr-
tno nevarne nesreče.
▶ Na ustrezen način pritrdite vse obreme-

nilne nosilce na obremenilnih ploščah za
zaščito pred zdrsom in prevračanjem.

▶ Obremenilne nosilce enakomerno porazdelite po obre-
menilnih ploščah.
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Pogoji: Vrsta montaže: Plavajoča montaža (brez obremenilnih plošč)

Priprava delov ogrodja

Previdnost!
Netesnjenje zaradi poškodb strešne kri-
tine!
V primeru poškodb strešne kritine lahko
pride do vdora vode v notranjost stavbe.
▶ Pri namestitvi na tesnilne površine

strehe poskrbite za zadostno zaščito
strešne kritine.
▶ Pod sistem namestitve vstavite protizdr-

sno zaščitno oblogo velike povšine.

▶ Če je streha prekrita s cementno opeko, je potrebno na
mestih, kjer želite namestiti nosilce, odstraniti opeko ter
uporabiti protizdrsno zaščitno oblogo za zaščito strešne
kritine.

▶ Potrebne razmike med deli ogrodja določite tako, kot je
opisano v pogl. „Določitev razmikov med deli ogrodja“.

Navodilo
Za vsak nosilec potrebujete dva enaka dela
ogrodja. Za prvi kolektor so zato potrebni
štirje nosilci. Za vsak naslednji kolektor po-
trebujete po eno dodatno ogrodje.

▶ Potrebno število nosilcev transportirajte na ravno streho.
▶ Nosilce namestite v končno veljavne položaje na mestu

namestitve.

Navodilo
Štirje nosilci za pritrditev dveh ogrodij za en
kolektor so izredno težki. Zato se priporoča
vnaprejšnja določitev končno veljavnega po-
ložaja in usmeritve nosilcev že pred privijače-
njem in namestitvijo delov ogrodja.

▶ Izberite ustrezen pritrdilni material za uporabljene nosilce
(premer: min. 10 mm).

▶ Na sredino vsakega nosilca izvrtajte izvrtino.

Pritrditev delov ogrodja na nosilce
▶ Vzemite prvo ogrodje, ki je že pritrjeno pod montažnim

kotom.
▶ Sprednje podnožje ogrodja pritrdite na prvi nosilec.
▶ Zadnje podnožje ogrodja pritrdite na drugi nosilec.

◁ Prvo ogrodje je stabilno montirano.

▶ Po zgornjem opisu montirajte drugo ogrodje na dva na-
slednja nosilca.

▶ Namestite toliko delov ogrodja, kot je potrebno za pritrdi-
tev kolektorjev.

5.2.2 Montaža kolektorjev

Nevarnost!
Telesne poškodbe in materialna škoda
zaradi padca kolektorja!

V primeru nepravilne pritrditve lahko kolek-
tor pade.

▶ Dobro privijte pritrdilne elemente.
▶ S stresanjem priključnih blokov preverite

pravilno napetost.
▶ Če se priključni blok premika, ponovno

privijte matico.

1. Kolektorje namestite na streho, kot je opisano v nasle-
dnjih poglavjih.



Montaža in namestitev na ravno streho 5

0020078007_02 auroTHERM exclusiv Navodila za montažo 43

Namestitev montažnih letev

1

2 3

2. Obe montažni letvi zgoraj in spodaj potisnite na držala,
kot je prikazano na sliki.

3. Spodnja montažna letev mora biti z odprto stranjo obr-
njena navzgor, zgornja montažna letev pa mora biti z
odprto stranjo obrnjena navzdol.

4. Montažno letev potisnite najprej na eno držalo (1).
5. Montažno letev potisnite nekoliko navzven (2).
6. Montažno letev potisnite nato nazaj na drugo držalo (3).
7. Te korake izvedite zaporedoma za vse dele ogrodja.

Namestitev montažnih letev na več delov ogrodja

A B

50 - 200

1

2

8. V primeru montaže več kolektorjev drug poleg drugega
zaključite montažne letve na sredini na držalih (A).

9. Montažni letvi na prvem in zadnjem delu ogrodja lahko
za največ 50-200 mm segata prek roba (B).

Povezava montažnih letev

1

10. Veznike letev (1) vpnite v montažne letve.
11. Zagotovite, da se vezniki letev (1) zaskočijo v odprtine

montažnih letev.

Navodilo
Vezniki letev po montaži niso več dostopni.

Pritrditev montažnih letev spodaj

12. Pritrdite držala spodnjih montažnih letev.
– Delovni material: Imbus ključ 5 mm

Pritrditev kolektorja spodaj

1

Nevarnost!
Nevarnost opeklin in oparin!

Notranjost kolektorjev se pri sončnem obse-
vanju segreje do 300 °C.

▶ Izogibajte se delu na vročem soncu.
▶ Pred začetkom del pokrijte kolektorje.
▶ Delajte predvsem v jutranjih urah.
▶ Nosite ustrezne zaščitne rokavice.

13. Kolektor položite s spodnjim robom v profil montažne
letve (1) (zbiralnik zgoraj). Pazite, da montažna letev (1)
obdaja spodnji rob kolektorja.
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Pritrditev kolektorja zgoraj

12

14. Potisnite levo stran zgornje montažne letve (1), da se
poravna s kolektorjem.

15. Pazite, da montažna letev (1) obdaja zgornji rob kolek-
torja.

16. Pritrdite držalo levo zgoraj (2).
– Delovni material: Imbus ključ 5 mm

17. Pazite, da se vijak pri privijanju montažne letve ne pre-
makne.

Odstranjevanje nosilnih trakov

18. Odstranite nosilne trakove.

Sprostitev folije za zaščito pred soncem

1

19. Za lažjo odstranitev folije za zaščito pred soncem po za-
gonu sprostite folijo za zaščito pred soncem na robovih
kolektorja (1).

Montaža naslednjih kolektorjev

20. Na spodnjo montažno letev namestite naslednji kolektor
s približno 10 cm razmika do prvega kolektorja.

Namestitev povezovalnih delov

21 BA

21. Dvojno mazalko (A) (iz priključnega kompleta VTK razši-
ritveni komplet, št. art. 0020076779) privijte v navoj dru-
gega kolektorja (B) s prekrivno matico prvega kolektorja
((1) in (2)).

22. Kolektorja potisnite drug na drugega.

Privijanje pritrdilnega obroča

Previdnost!
Poškodbe kolektorjev zaradi nepravilne
montaže!

V primeru nepravilne montaže hidravličnih
priključkov lahko pride do poškodbe vodov
iz nerjavnega jekla znotraj kolektorja.

▶ Pri pritrditvi zadržite pritrdilni obroč z dru-
gim ključem.
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23. Privijte obe prekrivni matici na dvojni mazalki.

Zaključitev montaže kolektorja
24. Potisnite drugo zgornjo montažno letev, da se poravna s

kolektorjem.
25. Drugo zgornjo montažno letev pritrdite na ustrezno dr-

žalo skupaj z montažno letvijo prvega kolektorja.
– Delovni material: Imbus ključ 5 mm

26. Odstranite nosilne trakove. (→ stran 44)
27. Sprostite folijo za zaščito pred soncem na robovih kolek-

torja. (→ stran 44)

Zaključitev vrste kolektorjev
Pogoji: Vsi kolektorji v vrsti še niso nameščeni.

▶ Montirajte naslednji kolektor. (→ stran 44)
▶ Namestite povezovalne dele. (→ stran 44)
▶ Dobro privijte pritrdilni obroč. (→ stran 44)

5.2.3 Montaža hidravličnih priključkov

Previdnost!
Netesnjenje zaradi nepravilne opreme!

Nepravilna oprema lahko povzroči netesnje-
nje v solarnem sistemu in materialno škodo.

▶ V solarnem krogu uporabljajte le pove-
zave s trdim spajkanjem, ploščata tesnila,
cevne priključke s tesnilnim robom ali
spojne elemente, ki jih je odobril proizva-
jalec za uporabo v solarnih krogih in pri
ustrezno visokih temperaturah.

Previdnost!
Poškodbe kolektorjev zaradi nepravilne
montaže!

V primeru nepravilne montaže hidravličnih
priključkov lahko pride do poškodbe vodov
iz nerjavnega jekla znotraj kolektorja.

▶ Pri pritrditvi zadržite pritrdilni obroč z dru-
gim ključem.

1. S priključnimi cevmi povežite dvižni in povratni vod ko-
lektorja s sistemom.

2. V ta namen priključite pritrdilni obroč (iz priključnega
kompleta VTK osnovni komplet, št. art. 0020076776) na
kolektor.

3. S priključnimi cevmi povežite pritrdilni obroč.
4. Preverite tesnjenje priključkov.

Pogoji: Sistem s tipalom kolektorja

▶ Tipalo kolektorja vstavite v predvideno odprtino na strani
kolektorja z dvižnim vodom („vroča stran“).

Navodilo
Namestitev tipala kolektorja je na splošno
možna na desni in levi strani kolektorskega
polja, ker imajo kolektorji na obeh straneh
ustrezno odprtino.

Izolacija hidravličnih priključkov
Pogoji: Izveden postopek zagona

13

2

▶ Hidravlične povezave izolirajte z izolacijo (1) (iz pri-
ključnega kompleta VTK razširitveni komplet, št. art.
0020076779).

▶ Izolacijo pokrijte s pokrivno ploščo (3) (iz priključnega
kompleta VTK razširitveni komplet, št. art. 0020076779).

▶ Hidravlične priključke sistema izolirajte z izolacijo (2) (iz
priključnega kompleta VTK razširitveni komplet, št. art.
0020076779).
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5.3 Zaključitev montaže in preverjanje

5.3.1 Preverjanje montaže

S pomočjo naslednjega kontrolnega seznama preverite, če so izvedeni vsi delovni koraki.

Delovni koraki Da Ne Komentarji

Pri namestitvi sistema je upoštevana statika zgradbe ☐ ☐

Upoštevane so razdalje do roba strehe v skladu s podatki ☐ ☐

Deli ogrodja so nameščeni v skladu s podanimi merami ☐ ☐

Vsi vijaki so dobro pritrjeni
(Montažna in teleskopska letev)

☐ ☐

Uporabljeno je dovolj obremenilnih nosilcev
(samo pri plavajoči montaži)

☐ ☐

Obremenilni nosilci so ustrezno pritrjeni na obremenilnih
ploščah za zaščito pred zdrsom in prevračanjem
(samo pri plavajoči montaži)

☐ ☐

Deli ogrodja so pritrjeni, vijaki so zategnjeni
(samo pri neposredni pritrditvi)

☐ ☐

Vsi hidravlični priključki so priviti ☐ ☐

Hidravlični priključki so pravilno izvedeni ☐ ☐

Tipalo kolektorja VR 11 je priključeno
(samo za sisteme S tipalom kolektorja)

☐ ☐

Kolektorji so priključeni na strelovod
(možno pri obstoječem strelovodu)

☐ ☐

Izvedeno je preverjanje tlaka
(po možnosti s stisnjenim zrakom)

☐ ☐

Vsi priključki so zatesnjeni ☐ ☐

Datum Podpis

Vsa montažna dela so pra-
vilno izvedena. ˍ ˍ . ˍ ˍ . ˍ ˍ ˍ ˍ
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5.3.2 Odstranjevanje embalaže

Transportna embalaža je sestavljena predvsem iz delov,
izdelanih iz materialov, ki so primerni za recikliranje.

▶ Upoštevajte veljavne predpise.
▶ Poskrbite za pravilno odstranitev transportne embalaže.

6 Servis in vzdrževanje

6.1 Načrt vzdrževanja

V naslednji tabeli so navedena servisna in vzdrževalna dela,
ki jih je potrebno izvajati v določenih intervalih.

6.1.1 Koledarsko določeni intervali vzdrževanja

Koledarsko določeni intervali vzdrževanja

Interval Vzdrževalna dela Stran

Letno Preverjanje kolektorjev in priključkov
glede poškodb, umazanije in netesnje-
nja 47

Čiščenje kolektorjev 48

Preverjanje pritrjenosti sestavnih delov
kolektorja 48

Preverjanje izolacije cevi glede po-
škodb 48

Zamenjava poškodovane izolacije cevi 48

Odstranjevanje poškodovane izolacije
cevi 48

6.2 Upoštevajte intervale servisiranja in
vzdrževanja

Pogoj za trajno delovanje, zanesljivost in dolgo življenjsko
dobo je redno servisiranje/vzdrževanje celotnega solarnega
sistema, ki ga mora izvesti pooblaščen inštalater. Podjetje
Vaillant priporoča, da sklenete pogodbo o vzdrževanju.

Nevarnost!
Življenjska nevarnost, nevarnost telesnih
poškodb in materialne škode zaradi opu-
ščenega vzdrževanja in popravil!

Opuščena vzdrževalna dela ali popravila oz.
neupoštevanje predpisanih intervalov vzdr-
ževanja lahko vplivajo na varnost delovanja
naprave in povzročijo materialno škodo in
telesne poškodbe.

▶ Upravljavca opozorite, da mora dosledno
upoštevati predpisane intervale vzdrže-
vanja.
▶ Vzdrževalna dela na kolektorjih izvajajte

v skladu z načrtom vzdrževanja.

6.3 Splošna navodila za servis in
vzdrževanje

Nevarnost!
Življenjska nevarnost, nevarnost telesnih
poškodb in materialne škode zaradi nepra-
vilnega vzdrževanja in popravil!

Opuščena vzdrževalna dela ali popravila
lahko vplivajo na varnost delovanja naprave
in povzročijo materialno škodo in telesne
poškodbe.

▶ Vzdrževalna dela in popravila na ko-
lektorjih lahko izvajajo samo strokovno
usposobljeni inštalaterji.

6.4 Priprava na servis in vzdrževanje

6.4.1 Nadomestni deli za vzdrževanje

Če pri vzdrževanju ali popravilu potrebujete nadomestne
dele, uporabite samo originalne nadomestne dele Vaillant.

Originalni nadomestni deli naprave so certificirani med po-
stopkom preverjanja skladnosti za oznako CE. Če pri vzdrže-
vanju ali popravilu ne uporabite certificiranih originalnih na-
domestnih delov Vaillant, CE skladnost za napravo ne velja
več. Zato priporočamo obvezno vgradnjo originalnih nado-
mestnih delov Vaillant.

Velja za: Slovenija

Za vse informacije v zvezi z originalnimi Vaillant rezervnimi
deli prosimo pokličite na Vaillant predstavništvo v Sloveniji.

6.4.2 Priprava na vzdrževanje

▶ Pripravite vsa orodja in materiale, ki so potrebni za vzdr-
ževanje.

6.5 Preverjanje kolektorjev in priključkov
glede poškodb, umazanije in
netesnjenja

1. Preverite kolektorje glede poškodb.
Če so kolektorji poškodovani:
▶ Zamenjajte kolektorje.

2. Preverite kolektorje glede umazanije.
Če so kolektorji umazani:
▶ Očistite kolektorje. (→ stran 48)

3. Preverite morebitno netesnjenje priključnih povezav.
Če priključne povezave ne tesnijo:
▶ Zatesnite priključke, ki ne tesnijo. (→ stran 49)
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6.6 Čiščenje kolektorjev

Nevarnost!
Nevarnost opeklin in oparin!

Notranjost kolektorjev se pri sončnem obse-
vanju segreje do 200 °C.

▶ Izogibajte se delom na vročem soncu.
▶ Delajte predvsem v jutranjih urah.
▶ Nosite ustrezne zaščitne rokavice.
▶ Nosite ustrezna zaščitna očala.

Previdnost!
Materialna škoda zaradi visokotlačne či-
stilne naprave!

Visokotlačne čistilne naprave lahko zaradi
izredno visokega tlaka poškodujejo kolek-
torje.

▶ Kolektorjev v nobenem primeru ne čistite
z visokotlačno čistilno napravo.

Previdnost!
Materialna škoda zaradi čistil!

Čistila lahko poškodujejo površinsko struk-
turo kolektorja in poslabšajo njegovo učin-
kovitost.

▶ Kolektorjev v nobenem primeru ne čistite
s čistili.

▶ Kolektorje čistite z gobo in vodo.

6.7 Preverjanje pritrjenosti sestavnih
delov kolektorja

▶ Preverite pritrjenost vseh vijačnih povezav.
Če so vijačne povezave ohlapne:
▶ Dobro privijte vijačne povezave.

6.8 Preverjanje izolacije cevi glede
poškodb

▶ Preverite izolacijo cevi glede poškodb.
V primeru poškodbe izolacije cevi:
▶ Zamenjajte poškodovano izolacijo cevi, da preprečite

toplotne izgube. (→ stran 48)

6.9 Zamenjava poškodovane izolacije
cevi

1. Solarni sistem začasno izklopite (→ stran 49).
2. Zamenjajte poškodovano izolacijo cevi.
3. Ponovno zaženite solarni sistem.

6.10 Odstranjevanje poškodovane izolacije
cevi

Izolacija cevi je sestavljena predvsem iz delov, izdelanih iz
materialov, ki so primerni za recikliranje.

Kolektorji ne sodijo med gospodinjske odpadke.

▶ Upoštevajte veljavne predpise.
▶ Poskrbite za pravilno odstranitev poškodovane izolacije

cevi.

7 Odpravljanje napak

7.1 Nadomestni deli za popravilo

Če pri vzdrževanju ali popravilu potrebujete nadomestne
dele, uporabite samo originalne nadomestne dele Vaillant.

Originalni nadomestni deli naprave so certificirani med po-
stopkom preverjanja skladnosti za oznako CE. Če pri vzdrže-
vanju ali popravilu ne uporabite certificiranih originalnih na-
domestnih delov Vaillant, CE skladnost za napravo ne velja
več. Zato priporočamo obvezno vgradnjo originalnih nado-
mestnih delov Vaillant.

Velja za: Slovenija

Za vse informacije v zvezi z originalnimi Vaillant rezervnimi
deli prosimo pokličite na Vaillant predstavništvo v Sloveniji.

7.2 Izvajanje popravil

7.2.1 Zamenjava kolektorjev, ki ne tesnijo

Nevarnost!
Nevarnost opeklin in oparin!

Notranjost kolektorjev se pri sončnem obse-
vanju segreje do 300 °C.

▶ Izogibajte se delu na vročem soncu.
▶ Pred začetkom del pokrijte kolektorje.
▶ Delajte predvsem v jutranjih urah.
▶ Nosite ustrezne zaščitne rokavice.

1. Solarni sistem začasno izklopite (→ stran 49).
2. Zamenjajte kolektorje, ki ne tesnijo.
3. Solarni sistem ponovno zaženite, kot je opisano v navo-

dilih za sistem.
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7.2.2 Odstranjevanje poškodovanih kolektorjev

Kolektor Vaillant je izdelan predvsem iz materialov, ki so
primerni za recikliranje.

Kolektor Vaillant ne sodi med gospodinjske odpadke.

▶ Upoštevajte veljavne predpise.
▶ Poskrbite za pravilno odstranitev poškodovanih kolektor-

jev Vaillant.

7.2.3 Zatesnite netesne priključke

Nevarnost!
Nevarnost opeklin in oparin!

Notranjost kolektorjev se pri sončnem obse-
vanju segreje do 300 °C.

▶ Izogibajte se delu na vročem soncu.
▶ Pred začetkom del pokrijte kolektorje.
▶ Delajte predvsem v jutranjih urah.
▶ Nosite ustrezne zaščitne rokavice.

1. Solarni sistem začasno izklopite (→ stran 49).
2. Zatesnite priključke, ki ne tesnijo.
3. Solarni sistem ponovno zaženite, kot je opisano v navo-

dilih za sistem.

7.2.4 Zamenjava poškodovane izolacije cevi

1. Solarni sistem začasno izklopite (→ stran 49).
2. Zamenjajte poškodovano izolacijo cevi, da preprečite

toplotne izgube.
3. Solarni sistem ponovno zaženite, kot je opisano v navo-

dilih za sistem.

7.2.5 Odstranjevanje poškodovane izolacije cevi

Izolacija cevi je sestavljena predvsem iz delov, izdelanih iz
materialov, ki so primerni za recikliranje.

Kolektorji ne sodijo med gospodinjske odpadke.

▶ Upoštevajte veljavne predpise.
▶ Poskrbite za pravilno odstranitev poškodovane izolacije

cevi.

7.2.6 Zamenjava poškodovanih cevi

Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb zaradi poško-
dovanih vakuumskih cevi in komponent z
ostrim robom!

Razbiti deli in komponente z ostrim robom
lahko povzročijo ureznine.

▶ Nosite ustrezne zaščitne rokavice.

Nevarnost!
Nevarnost opeklin na vročih sestavnih
delih!

U-cev, toplotno prevodna plošča, notranje
strani vakuumskih cevi se pri sončnem ob-
sevanju segrejejo in lahko povzročijo ope-
kline.

▶ Nosite ustrezne zaščitne rokavice.
▶ Nosite ustrezna zaščitna očala.

1. Uporabljajte izključno originalne nadomestne cevi
Vaillant (št. art. 0020077347).

Navodilo
Če pride do poškodbe cevi npr. s točo, lahko
cevi posamično zamenjate.
Solarni sistem lahko med zamenjavo ostane
vključen.

2. Upoštevajte ustrezna navodila za montažo, ki so prilo-
žena nadomestnim cevem.

7.2.7 Odstranjevanje poškodovanih cevi

Cevi podjetja Vaillant so izdelane predvsem iz materialov, ki
so primerni za recikliranje.

Cevi podjetja Vaillant ne sodijo med gospodinjske odpadke.

▶ Upoštevajte veljavne predpise.
▶ Poskrbite za pravilno odstranitev poškodovanih cevi

Vaillant.

8 Izklop

8.1 Začasni izklop

Previdnost!
Poškodbe kolektorjev!

Kolektorji, ki ne delujejo, se lahko zaradi
dolgotrajnih visokih temperatur mirovanja
pospešeno starajo.

▶ Solarni sistem lahko izklopi samo poobla-
ščen inštalater.
▶ Kolektorje izklopite za največ štiri tedne.
▶ Kolektorje pokrijte, ko ne delujejo. Pri tem

zagotovite dobro pritrditev prekritja.
▶ V primeru daljšega izklopa solarnega

sistema demontirajte kolektorje.

Previdnost!
Oksidacija solarne tekočine!

Če po daljšem izklopu odprete solarni krog,
se lahko solarna tekočina pospešeno stara
zaradi vdora kisika iz zraka.
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▶ Solarni sistem lahko izklopi samo poobla-
ščen inštalater.
▶ Kolektorje izklopite za največ štiri tedne.
▶ Pred daljšim izklopom izpraznite celotni

solarni sistem in poskrbite za pravilno
odstranitev solarne tekočine.
▶ V primeru daljšega izklopa solarnega

sistema demontirajte kolektorje.

Za potrebe popravil in vzdrževalnih del lahko solarni sistem
začasno izklopite. V ta namen je potrebno izklopiti solarno
črpalko.

▶ Solarni sistem začasno izklopite, kot je opisano v navodi-
lih za sistem.

8.2 Dokončni izklop

8.2.1 Demontaža kolektorjev

Nevarnost!
Nevarnost opeklin in oparin!

Notranjost kolektorjev se pri sončnem obse-
vanju segreje do 300 °C.

▶ Izogibajte se delu na vročem soncu.
▶ Pred začetkom del pokrijte kolektorje.
▶ Delajte predvsem v jutranjih urah.
▶ Nosite ustrezne zaščitne rokavice.

Nevarnost!
Nevarnost opeklin na vročih sestavnih
delih!

U-cev, toplotno prevodna plošča, notranje
strani vakuumskih cevi se pri sončnem ob-
sevanju segrejejo in lahko povzročijo ope-
kline.

▶ Nosite ustrezne zaščitne rokavice.
▶ Nosite ustrezna zaščitna očala.

Previdnost!
Poškodbe na kolektorju in na solarnem
sistemu!

Nepravilna demontaža lahko povzroči po-
škodbe na kolektorju in na solarnem sis-
temu.

▶ Pred demontažo kolektorjev mora solarni
sistem izklopiti pooblaščen inštalater ali
servisna služba podjetja Vaillant.

Previdnost!
Ogrožanje okolja zaradi solarne tekočine!

Po izklopu solarnega sistema je kolektor še
vedno napolnjen s solarno tekočino, ki lahko
pri demontaži izteče.

▶ Med transportom s strehe zaprite cevne
priključke kolektorja z rdečimi čepi.

1. Odvijte hidravlične priključke.
2. Odvijte pritrdilne elemente.
3. Kolektor odstranite s strehe.

Navodilo
Za odstranitev ne uporabljajte nosilnih jer-
menov, ker le-ti lahko zaradi daljšega pospe-
šenega staranja na prostem postanejo krhki.

4. Odstranite zaporne čepe.
5. Kolektor skozi oba priključka do konca izpraznite v ročko.
6. Ponovno namestite zaporne čepe.
7. Kolektorje dobro zavijte.
8. Poskrbite za pravilno odstranitev kolektorjev in solarne

tekočine.

8.2.2 Recikliranje in odstranjevanje

Kolektor Vaillant je izdelan predvsem iz materialov, ki so
primerni za recikliranje.

▶ Upoštevajte veljavne predpise.

Odstranjevanje kolektorjev
Kolektor Vaillant in vsi deli opreme ne sodijo med gospodinj-
ske odpadke.

▶ Poskrbite za pravilno odstranjevanje odslužene naprave
in morebitne dodatne opreme.

Odstranjevanje solarne tekočine
Solarna tekočina ne sodi med gospodinjske odpadke.

▶ Ustrezna komunalna služba naj poskrbi za pravilno od-
stranjevanje solarne tekočine v skladu s krajevnimi pred-
pisi.

▶ Embalažo, ki je ni možno očistiti, odstranite enako kot
solarno tekočino.

Nekontaminirana embalaža se lahko ponovno uporabi.

9 Servisna služba

Velja za: Slovenija

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancij-
skega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna po-
pravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji:

Zastopstvo Vaillant - Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slowenien

Ali na internet strani:

Internet: http://www.vaillant.si
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10 Tehnični podatki

10.1 Tabela s tehničnimi podatki

Enota VTK 570/2 VTK 1140/2

Število cevi − 6 12

η0 (apertura), DIN4757-4 oz. EN12975 % 64,2

c1 z vetrom, glede na aperturo W/(m²k) 0,885

c2 z vetrom, glede na aperturo W/(m²k²) 0,001

K θ,prečno (50°), glede na aperturo − 1

K θ,vzdolžno (50°), glede na aperturo − 0,9

Napoved donosa (mesto namestitve Würzburg, aper-
tura 5 m², vsebnik 300 l, 4 osebe)

kWh/m² na
leto

586

Največja moč na modul kolektorja Wpeak W 642 1278

Od površine odvisna toplotna zmogljivost c kJ/(m²k) 8,3

Volumski tok (na m² površine kolektorja) l/(m²h) 24

Najmanjši volumski tok v solarnem krogu l/h 180

Absolutni tlak v visokem vakuumu bar 10-5 mbar (= 10-8 bar)

Absorpcija absorberja alfa − > 93,5% (glejte tudi ITW poročilo o preskusu)

Emisije absorberja epsilon − < 6% (glejte tudi ITW poročilo o preskusu)

Rastrske mere (dolžina x višina x globina) m 0,7 x 1,65 x 0,11 1,39 x 1,65 x 0,11

Bruto površina m² 1,16 2,30

Aperturna površina m² 1,0 2,0

Absorbcijska površina m² 1,0 2,0

Prostornina kolektorja l 0,9 1,8

Masa kg 19 37

Nadtlak delovanja, maks. dopustni bar 10

Temperatura mirovanja, maks. °C 272

Velikost priključka, dvižni/povratni vod mm 15

Material cevnega kolektorja − Al / 1.4301 / steklo / silikon / PBT / EPDM / TE

Material steklenih cevi − Borosilikat 3.3

Material selektivne absorpcijske plasti − Aluminijev nitrid

Steklene cevi (zun. prem./notr. prem./deb.
stene./dolž. cevi)

− 47 / 37 / 1,6 / 1500

Barva (plastični deli) − črna

Preverjanje s temperaturnim šokom Številka testa
ITW

02COL282

Test na udarce toče po DIN EN 12975-2 Številka testa
TÜV

435/142448

Številka odobritve tipa − 01-228-770

Maks. obremenitev z vetrom kg/Nm2 1,2

Maks. obremenitev z dežjem in snegom kg/Nm2 5

Kot montaže na poševno streho ° 15-75

Kot montaže na ravno streho ° 30, 45, 60
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10.3 Izkoristek in padec tlaka

Izkoristek kolektorjev VTK 570/2 in VTK 1140/2 pri obsevanju EG velikosti 300 W/m2
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Izkoristek kolektorjev VTK 570/2 in VTK1140/2 pri obsevanju EG velikosti 800 W/m2
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