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1 Information om dokumentationen

Nedanstående information gäller för hela dokumentatio-
nen.

1.1 Ytterligare gällande dokument

Vid montering av plana kollektorer ska installationsan-
visningarna för solaranläggningens alla delar och kom-
ponenter beaktas. Dessa levereras tillsammans med 
anläggningens delar samt med kompletterande kompo-
nenter.
Vi tar inget ansvar för skador som uppstår pga. att 
de här anvisningarna inte efterföljs.

1.2 Förvaring av underlagen

Överlämna den här montageanvisningen samt alla andra 
medföljande dokument och eventuella erforderliga hjälp-
medel till användaren. Denna bevarar dessa, så att anvis-
ningar och hjälpmedel
finns tillhands.

1.3 Använda symboler

Följ monteringsanvisningens säkerhetsanvisningar vid 
montering av kollektorerna.

a
Symbol för fara:
 – omedelbar livsfara
 – fara för svåra personskador
 – fara för lindriga personskador

e
Symbol för fara:
 – livsfara pga. elektrisk stöt

b
Symbol för fara alternativt risker:
 – risk för sakskador
 – risk för miljöskador

i
Symbol för användbara anvisningar och 
information

 >  Symbol för handlingar

1.4 Bruksanvisningens giltighet

Den här monteringsanvisningen gäller endast för plana 
kollektorer med följande artikelnummer:

Kollektortyp Artikelnummer

VFK 145/2 H 0010004457, 0010008899

VFK 145/2 V 0010004455, 0010008898

VFK 155 H 0010013174

VFK 155 V 0010013173

Tab. 1.1 Kollektortyper och artikelnummer

 > Kollektorernas artikelnummer finns på typskylten på 
den övre kollektorkanten.

Kollektorerna läggs upp bredvid varandra.
Vaillants plana kollektorer finns i olika utföranden: 
En version för den horisontella kollektorpositionen, 
en version för den vertikala kollektorpositionen. 
Montering är möjlig vid taklutningsgrader från 15 till 22 
och 22 till 75. 
Normalt gäller monteringsstegen och instruktionerna 
i denna anvisning för båda kollektorlägena och taklut-
ningar mellan 15 och 75 grader. 
När monteringssteg i enstaka fall avviker från varandra, 
anges det uttryckligen:

w Vid horisontalt kollektorläge

s Vid vertikalt kollektorläge

Vid taklutningar mellan 15-22°

Vid taklutningar mellan 22-75°
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2  Säkerhet

2.1 Säkerhets- och varningsanvisningar

 > Följ de allmänna säkerhets- och varningsanvisning-
arna, som står före varje moment, vid monteringen av 
plankollektorn.

2.1.1 Klassificering av varningsanvisningarna

Varningsanvisningarna är märkta med varningssymboler 
och signalord, de är indelade utifrån hur allvarlig den 
eventuella faran kan vara.

Varnings-
symbol

Signalord Förklaring

a Fara!
Omedelbar livsfara eller 
fara för svåra personska-
dor.

e Fara! livsfara pga. elektrisk stöt

a Varning!
fara för lindriga person-
skador

b
Iakttag 
försiktig-
het!

Risk för sak- eller 
miljöskador.

Tab. 2.1 Varningssymbolernas och signalordens betydelse

2.1.2 Varningsanvisningarnas struktur

Varningsanvisningarna känns igen genom att de är mar-
kerade med ett streck över och under texten. De är 
strukturerade enligt nedanstående grundprincip: 

a
 Signalord!
Farans typ och orsak!
Förklaring till farans typ och orsak.

 > Åtgärder för att förebygga faror

2.2 Ändamålsenlig användning

Vaillant-plana kollektorer auroTHERM har tillverkats 
enligt teknikens senaste rön och vedertagna säkerhets-
tekniska regler.
Vid felaktig eller icke ändamålsenlig användning kan det 
ändå uppstå faror för användarens eller tredje persons 
liv och hälsa, samt funktionsstörningar eller sakskador 
på apparaten eller andra sakvärden.
Denna installation är inte avsedd att skötas av personer 
(inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga, eller av personer som saknar erfaren-
het och/eller kunskap nog att använda den.
En ansvarig person måste i så fall övervaka och vid 
behov hjälpa till med instruktioner.
Barn ska hållas under uppsikt – installationen är ingen 
lekplats.
Vaillants plana kollektorer auroTHERM används för stöd 
för värmesystemet samt solarstödd varmvattenbered-
ning.
De plana kollektorerna får endast användas med Vail-
lants färdigblandade solarvätska. En direkt genomström-
ning av plankollektorerna med värme- eller varmvatten 
är inte tillåten.
Installation av Vaillants plana kollektorer auroTHERM på 
ett fordon är inte tillåtet och anses vara en icke ända-
målsenlig användning. Som fordon gäller inte sådana 
enheter som är permanent eller stationärt förankrade 
(s.k. stationärinstallation).
All annan användning räknas som icke ändamålsenlig. 
Tillverkaren/leverantören ansvarar inte för skador som 
uppstår pga. icke ändamålsenlig användning. Använda-
ren är då ensamt ansvarig.
Till ändamålsenlig användning hör även att monterings-
anvisningen och alla ytterligare gällande dokument följs 
samt att inspektions- och underhållsvillkoren beaktas.

a
 Obs!
All annan användning är förbjuden!

2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar 

 > Följ nedanstående anvisningar före och under monte-
ringen.

Förhindra livsfara som orsakas av fall och av 
nedfallande delar

 > Följ gällande nationella föreskrifter för arbeten på hög 
höjd.

 > Använd Vaillant säkerhetsgördel.
 > Spärra av ett tillräckligt stort område under arbets-

platsen, så att personer inte kan skadas av nedfal-
lande föremål.

 > Märk ut platsen enligt gällande föreskrifter, till exem-
pel med informationsskyltar.
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Förhindra brännskador och skållning
Under solinstrålning kan de plana kollektorernas inre 
värmas upp till 200 °C.

 > Ta inte bort den fabriksmonterade solskyddsfilmen 
förrän efter det att solaranläggningen har tagits i 
drift.

 > Undvik monterings- och underhållsarbeten vid starkt 
solsken.

 > Täck över de plana kollektorerna innan arbeten 
påbörjas.

 > Försök att utföra arbetet under morgontimmarna.

Förhindra skador orsakade av felaktig montering
Montering av plan kollektorer enligt monteringsanvis-
ningen förutsätter fackkunskaper som motsvarar en 
avklarad yrkesutbildning.

 > Montera endast om du har sådana fackkunskaper.
 > Använd de fästsystem som Vaillant tillhandahåller 

för plana kollektorer.
 > Montera plana kollektorer enligt instruktionerna i 

denna montageanvisning.

Undvik felfunktion i systemet på grund av luftinsläpp
 > Fyll på anläggningen med hjälp av Vaillant påfyllnings-

set, för att undvika luftinsläpp. 
 > Använd den på kollektorfältet installerade handavluf-

taren.
 > Montera Vaillant avluftare på anläggningens högsta 

punkt eller använd det automatiska avluftarsystemet i 
solarkretsen. 

 > Följ den tillhörande installations- och bruksanvis-
ningen.

2.4 Kombination med andra komponenter

Vaillants plana kollektorer får endast kombineras med 
byggdelar (fästen, anslutningar etc.) och anläggnings-
komponenter från Vaillant. 
Användning tillsammans med andra byggdelar eller 
anläggningskomponenter räknas som felaktig. Vi frånsä-
ger oss i sådana fall allt ansvar.

2.5 Användningsvillkor

a
 Fara!
Fara för person- och sakskador pga. ned-
störtande tak!
Ett tak som inte är tillräckligt bärkraftigt kan 
störta samman pga. den tillkommande belast-
ningen från plankollektorerna.

 > Kontrollera den maximalt tillåtna takbelast-
ningen före montering!

 > Montera plana kollektorer endast på tak 
med tillräcklig bärkraft. 

 > Konsultera vid behov en takfirma.

2.5.1  Maximal vindbelastning

Plana kollektorer är avsedda för en maximal vindbelast-
ning på 1,6 kN/m2.

2.5.2  Maximal snölast

Plana kollektorer är avsedda för en maximal snölast på 
5,0 kN/m2.

2.5.3  Taklutningar

Enradsmonteringen i tak är lämplig för taklutningar mel-
lan 15° och 75°.

b
 Försiktig! 
Otätheter!
Vid montering i tak bör taket ha en lutning på 
22°. 
Vid taklutningar 22° kan regnvatten samlas 
på täckplåtarna som sedan leda till otätheter.

 > Vid taklutningar på 15°–22° använd Vaillant 
täckset 0020059599 resp. 0020059879.

2.5.4 Kantavstånd

 > Håll ett kantavstånd på minst 1 m till takkanterna och 
taknocken.

 > Montera inte kollektorerna på ett taksprång.
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2.6 CE-märkning

CE-märkningen dokumenterar att apparaterna enligt 
typöversikten uppfyller de grundläggande kraven i föl-
jande direktiv:
 – Direktiv 97/23/EEG från Europaparlamentet och dess 

råd, avseende medlemsstaternas harmonisering av 
lagstiftningen gällande tryckbärande anordningar

Plana kollektorerna auroTHERM har tillver-
kats enligt teknikens senaste rön och enligt 
vedertagna säkerhetstekniska normer.
De har kontrollerats och uppfyller gällande 
standarder.

Plana kollektorerna auroTHERM har kon-
trollerats enligt de regler och krav som 
fastställs av Solar Keymark.

3 Transport- och montageanvisningar

3.1 Transport- och hanteringsanvisningar

b
 Försiktig!
Kollektorskador pga felaktig lagring!
Vid felaktig lagring kan fukt tränga in i plana 
kollektorn och till följd av frost orsaka skador.

 > Förvara alltid plana kollektorer torrt och 
väderleksskyddade.

 > Transportera alltid plana kollektorer liggande för att 
säkerställa bästa skydd.

 > En lyftkran underlättar transporten upp på taket. Om 
ingen kran finns kan en lyfthiss användas. I båda fal-
len ska den plana kollektorn under alla förhållanden 
säkras och styras med linor för att undvika att den 
svänger och tippar över.

 > Om motordrivna hjälpmedel inte finns tillgängliga dra 
plana kollektorn upp på taket med hjälp av stegar 
eller brädor, som fungerar som glidbana.

3.2 Monteringsanvisningar

 > Ge akt på maximalt tillåten belastning av grundkon-
struktionen samt erforderligt avstånd till takets kant 
i enlighet med EN 1991.

 > Fäst plana kollektorer omsorgsfullt så att dragbelast-
ningen som orsakas av storm och oväder, tas upp på 
ett säkert sätt av fästena.

 > Plana kollektorer ska helst vara riktade mot söder.
 > Ta bort solskyddsfilmen från plana kollektorer först 

sedan solaranläggningen tagits i drift.
 > Till arbeten på solvärmekretsen får endast hårdlödda 

anslutningar, plantätningar, klämringsförskruvningar 
och pressfittings som är godkända av tillverkaren för 
användning i solvärmekretsar och för motsvarande 
höga temperaturer användas.

 > Värmeisolera rörledningar enligt EnEV. Kontrollera vär-
mebeständigheten (175 °C) och UV-beständigheten.

 > Använd endast den färdigblandade solarvätskan från 
Vaillant för att fylla på solaranläggningen.
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3.3 Tekniska regler

Monteringen måste motsvara förutsättningarna på bygg-
platsen, de lokala reglerna och teknikens regler. 

3.4 Föreskrifter för olycksförebyggande åtgärder

 > Följ de nationella och lokala föreskrifter som gäller för 
arbeten på aktuell höjd när du monterar kollekto-
rerna.

 > Se till att föreskrivna arbetsskyddsåtgärder vidtas, 
använd t.ex. takskyddsställning eller takskyddsvägg.

 > I de fall då takskyddsställning eller takskyddsvägg är 
opraktiska används istället en säkerhetssele som 
störtsäkring, t.ex. Vaillant säkerhetsgördel (inte till-
gänglig i alla länder).

 > Använd endast verktyg och hjälpmedel (t.ex. lyftverk-
tyg eller stegar) som motsvarar gällande arbets-
skyddsföreskrifter.

 > Spärra av ett tillräckligt stort område under arbets-
platsen, så att ingen riskerar att skadas av nedfal-
lande föremål.

 > Märk ut arbetsstället med t.ex. informationsskyltar 
enligt gällande föreskrifter.

3.5 Skydd mot blixtnedslag

b
 Försiktig!
Skador till följd av blixtnedslag!
Om monteringshöjden är över 20 m, eller om 
plankollektorerna sticker upp ovanför tack-
nocken, kan anläggningen skadas till följd av 
blixtnedslag.

 > Anslut de delar som är strömledande till ett 
åskledaresystem.

3.6 Frostskydd

b
 Försiktig!
Frostskador!
Vattenrester kan vid frost skada plankollekto-
rerna.

 > Fyll eller spola aldrig en plankollektor med 
vatten. 

 > Använd alltid Vaillants färdigblandade 
solarvätska vid påfyllning och spolning.

 > Kontrollera solarvätskan regelbundet med 
ett provinstrument för frostskydd.

3.7 Skydd mot överspänning

a
 Fara!
Livsfara pga. felaktig
installation!
Om installationen är felaktigt utförd, eller om 
en strömkabel är defekt, kan nätspänning fin-
nas i rörledningarna och orsaka att personer 
skadas.

 > Fäst jordade rörklämmor på rörledning-
arna.

 > Anslut de jordade rörklämmorna med en 
16-mm2 -kopparkabel till en nollpotential-
skena.

b
 Försiktig!
Risk för överspänning!
Överspänning kan skada solaranläggningen. 

 > Jorda solvärmekretsen för potentialutjäm-
ning och för att skydda mot överspänning.

 > Fäst jordade rörklämmor på solvärmekret-
sens rörledningar.

 > Anslut de jordade rörklämmorna med en 
16-mm2 -kopparkabel till en nollpotential-
skena.
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4 Kopplingsschema

i
 Följ planeringsinformationen vid dragning 

av fältvolymströmmen.

 > Koppla plankollektorerna enligt nedanstående regler:

1 3 42

Bild 4.1 Flödesriktning

Plankollektorerna kan enligt bild hydrauliskt 
anslutas på fyra olika sätt.
Flödesriktningen är alltid nerifrån uppåt.

1 4 5...

Bild 4.2  Seriekoppling 1–5 plankollektorer

När 1 till 5 plankollektorer kopplas i serie kan 
de hydrauliska anslutningarna dras på en sida 
under varandra.

1 12112 ...

max. 12

Bild. 4.3  Seriekoppling 6–12 plankollektorer

Om 6 till 12 kollektorer kopplas i serie måste 
de hydrauliska anslutningarna placeras dia-
gonalt för att framtvinga en fullständigt 
flöde.

Montageanvisning auroTHERM 0020100570_028

4 Kopplingsschema



1 762 ...

8 14139 ...

> 12

Bild 4.4  Parallellkoppling (här visat: 145/2V / 155V signal)

Vid mer än 12 plankollektorer måste flera 
plankollektorrader byggas upp parallellt och 
kopplas hydrauliskt parallellt.

 > Seriekoppla så många plankollektorer som 
möjligt.

 > Koppla endast plankollektorrader med 
samma aperturyta parallellt för att undvika 
tryckförlust i kollektorfältens delar.

 > Kontrollera att varje delkollektorfälts 
summa är lika med rörledningslängden för 
framledning och returflöde ( Tichelmann-
systemet) för att undvika tryckförlust i 
anslutningsrörledningarna.
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5 Montering

I detta kapitel presenteras ett i en rad monterade plana 
kollektorer som integrerats i ett snedtak. Kollektorerna 
monteras alltid bredvid varandra.

 > Innan plana kollektorerna monteras i ett snedtak ska 
de i kapitlet 5.1 till 5.5. beskrivna stegen utföras.

 > Montera sedan plana kollektorerna i taket enligt 
beskrivning i kapitlet 5.6.

 > Följ före och under montering säkerhetsanvisningarna 
i kapitlet 2 och även instruktionerna för transport och 
montering i kapitlet 3.

 > Koppla plankollektorerna enligt kopplingsschemat 
i kapitlet 4.

b
 Försiktig!
Skador på takkonstruktionen från felaktig 
takventilation!
På grund av bristfällig ventilation kan mögel 
bildas.

 > Kontrollera att en korrekt takventilation 
finns under kollektorerna.

b
 Försiktig!
Risk för skador på inomliggande komponen-
ter!
Kollektorinsidan ventileras via öppningarna 
i rördragningen. 

 > För felfri funktion ska ventilationsöppning-
arna hållas fria.

b
 Försiktig!
Risk för otäthet från skärskador täckplå-
ten!
Förändringar eller beskärningar av täckplå-
tens utformning vid leverans leder till otäthet 
och upphäver garantin.

 > Medlevererade täckplåtar får absolut inte 
skadas genom klippning, bockning eller 
andra metoder.

5.1 Nödvändiga verktyg

a
 Fara!
Fara för person- och sakskador!
Tak av ädlare metaller än aluminium (t.ex. 
koppartak) kan orsaka kontaktkorrosion på 
ankarna. Kollektorerna kan falla ned och 
skada personer.

 > Använd lämpliga underlag för att skilja 
metallerna åt.

 >  För montering av plana kollektorer behövs följande 
verktyg och material.

Bild 5.1  Nödvändiga  verktyg

 – vattenpass, 
 – sladdlös skruvdragare, 
 – torx-bits, 
 – borr 4,5 mm, 
 – hammare, 
 – måttband/tumstock, 
 – gummihammare, 
 – mattkniv, 
 – väderbeständigt silikon och nittång.
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5.2 Förbered takgenomföring

b
 Försiktig!
Risk för skada genom inträngande vatten!
Vid felaktig takgenomföring kan vatten tränga 
in i byggnaden. 

 > Se till att takgenomföringen utförs korrekt.

Bild 5.2  Dra röret genom underspännvåden eller takpappet

 Skär in underspännvåden
 > Skär in underspännvåden i V-form.
 > Vira den övre bredare lappen runt övre och den sma-

lare lappen runt undre läkten.
 > Fäst underspännvåden fast runt läkten. Fukten rinner 

nu åt sidan. 

Förbered intäkta tak
 > Om taken är inkopplade skär du ett hål med en stick-

såg.
 > Skär in takpappet i V-form.
 > Vira den övre bredare lappen runt övre och den sma-

lare lappen runt undre läkten.
 > Fäst takpappet stramt på läkten. Fukten rinner nu åt 

sidan.

5.3 Montageset

Bilderna visar vilka delar som behövs för montering av 
vertikala eller horisontala plankollektorer i tak i flera 
rader.

 > Lägg fram de delar ur montagesetet som behövs.
 > Kontrollera med hjälp av medföljande materiallistor 

att alla delar finns med i leveranserna. 
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1

4

2

3

5

6

12

15

34

33

28

23

31

29

32

18 11 

35

1440 37

22

13

17

39

41

30

16

10

36

38

Bild 5.3 Monteringsset vertikal kollektor (VFK 145/2/155 V)
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Pos. Beteckning

1 Kollektor

2 Utlopp överst (med givare) 

3 Inlopp (underst)

4 Pluggar (med avluftning)

5 Klammer

6 Röranslutning

10 Mittre nockplåt

11 Övre nockplåtsskarv förbindelse

12 Tegellist

13 Tilläggstakläkt

14 Nockplåt vänster

15 Nockplåt höger

16 Nockplåtsskarv nertill

17
Flexibel anslutningsmatta eaysyform 
(kan beställas som tillval)

18 Stödbräde

22 Kortare sidodel vänster

23 Kortare sidodel höger

28 Vertikal mellanplåt

29 Klämma

30 Skruv-set (nr 1-5)

31 Klämma

32 Profilavslutning

33 Vänster frontdel

34 Mittre frontdel

35 Höger frontdel

36 Frontdel 1 kollektor

37 Nockplåt 1 kollektor

38 Nockplåt taklutning 15°–22° 1 kollektor

39 Nockplåt taklutning 15°–22° 2 kollektorer

40 Vänster nockplåt 15°–22° 3 kollektorer

41 Höger nockplåt 15°–22° 3 kollektorer

Tab. 5.1  Monteringsset vertikal kollektor (VFK 145/2/155 V), 

delarnas beteckning

i
 1 till 12 kollektorer kan monteras i serie.  Kol-

lektorerna läggs alltid upp bredvid varandra. 

Förberedning av montageområdet
För varje kollektorrad behövs ett hydrauliskt anslutnings-
set och för varje kollektor i en rad ett hydrauliskt kom-
pletteringsset.

Anvisning för tilläggsläkter (pos. 13)
I monteringssetet ingår extra takläkter. De extra takläk-
ter som används för montering får varken vara tjockare 
eller tunnare än förekommande takläkter. 

 > Om tilläggstakläkterna i monteringssetet avviker från 
förekommande takläkter bör identiska takläkter till-
handahållas av kunden.

Skruvset (nr 1–4) (pos. 30)
I skruvseten ingår följande skruvar:

13 24

Bild 5.4 Skruvsetet består av

skruvnr Används för ¬ positionsnummer tab. 5.3

1
4,5 x 25 mm

11, 10, 14, 15, 33, 34, 35

2 
5 x 30 mm

31, 26, 29, 16, 18

3 
5 x 70 mm

13

4
M5 x 25/A2

11

Tab. 5.2 Skruvarnas användning
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Bild 5.5 Monteringsset horisontal kollektor (VFK 145/2/155 H)
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Pos. Beteckning

1 Kollektor

2 Utlopp (överst, med givare) 

3 Returledning (inlopp)

4 Pluggar (med avluftning)

5 Klammer

6 Röranslutning 

10 Mittre nockplåt

11 Övre nockplåtsskarv

12 Tegellist

13 Tilläggstakläkt

14 Kantplåt vänster

15 Nockplåt höger

16 Nockplåtsskarv nertill

17
Flexibel anslutningsmatta eaysyform 
(kan beställas som tillval)

18 Stödbräde

22 Kortare sidodel vänster

23 Kortare sidodel höger

28 Vertikal mellanplåt

29 Klämma

30 Skruvset (nr 1-4)

31 Klämma

32 Profiländbeslag

33 Vänster frontdel 

34 Mittre frontdel

35 Höger frontdel

Tab. 5.3  Monteringsset horisontal kollektor (VFK 145/2/155 H), 

delarnas beteckning

i
 1 till 12 kollektorer kan monteras i serie.  Kol-

lektorerna läggs alltid upp bredvid varandra. 

Förberedning av montageområdet
För varje kollektorrad behövs ett hydrauliskt anslutnings-
set och för varje kollektor i en rad ett hydrauliskt kom-
pletteringsset.

Anvisning för tilläggsläkter (pos. 13)
I monteringssetet ingår extra takläkter. De extra takläk-
ter som används för montering får varken vara tjockare 
eller tunnare än förekommande takläkter. 

 > Om tilläggstakläkterna i monteringssetet avviker från 
förekommande takläkter bör identiska takläkter till-
handahållas av kunden.

Skruvset (nr 1–4) (pos. 30)
I skruvseten ingår följande skruvar:

13 24

Bild 5.6 Skruvsetet består av

skruvnr Används för ¬ positionsnummer tab. 5.3

1
4,5 x 25 mm

11, 10, 14, 15, 33, 34, 35

2
5 x 30 mm

31, 26, 29, 16, 18

3
5 x 70 mm

13

4
M5 x 25/A2

11

Tab. 5.4 Skruvarnas användning
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5.4 Monteringsmått

 > Före montering av plankollektorerna försäkra dig om 
monteringsmåtten.

 > Håll ett kantavstånd på minst 1 m till takkanterna och 
taknocken. 

 > Montera inte kollektorerna på ett taksprång.

A 

B 

E

D

C

C

C

Bild 5.7  Mått för montageområdet och monterade läkternas pla-

cering (referenslinje är den aktuella taktegelkanten)

Antal kollektorer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V
er

ti
ka

lt
 k

o
ll
ek

to
rl

ä
g
e

Montageområdets höjd (A) 2620

Montageområdets bredd (B)

20
70

33
30

4
6

0
0

5
8

6
0

7
12

0

8
39

0

9
6

5
0

10
9

10

12
17

0

13
4

4
0

14
70

0

15
9

6
0

H
o
ri

so
n

te
ll
t 

ko
l-

le
kt

o
rl

ä
g
e Montageområdets höjd (A) 1810

Montageområdets bredd (B)

29
6

0

5
0

20

70
8

0

9
15

0

11
2

10

13
27

0

15
3

4
0

17
4

0
0

19
4

6
0

2
15

30

23
5

9
0

25
6

5
0

B
å
d
a
 k

o
ll
ek

to
r-

lä
g
en

a

Extra arbetsyta (C) 500

Avstånd (D) 270–320

Avstånd (E) 150

Tab. 5.5 Montageområdets mått i mm 

 (täck yta / öppen yta)
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5.5 Montering

Vid enradsmontering i tak placeras alltid Vaillant plankol-
lektorerna bredvid varandra. 1 till 12 kollektorer kan mon-
teras i serie.  Plankollektorerna ett horisontalt kollektor-
läge (VFK H) eller ett vertikalt kollektorläge (VFK V). 

Generellt gäller de i anvisningen beskrivna monte-
ringsstegen och instruktionerna för båda kollektorlä-
gena och för alla fältplaceringar. 
När monteringssteg i enstaka fall avviker från varandra, 
anges det uttryckligen:

w Endast vid horisontalt kollektorläge

s Endast vid vertikalt kollektorläge

5.5.1 Förbered taket

a
 Fara!
Fara för person- och sakskador pga. ned-
störtande tak! 
Ett tak som inte är tillräckligt bärkraftigt kan 
störta samman pga den tillkommande belast-
ningen från plankollektorerna.

 > Kontrollera den maximalt tillåtna takbelast-
ningen före montering!

 > Konsultera vid behov en takfirma.

D

Bild 5.8 Gör montageområdet klart och montera takläkten nedtill

 > Bestäm montageområdet på taket med 
hjälp av måtten ¬ Bild 5.7, Tab. 5.5).

 > Lyft över pannorna.
Vid kollektorfältets undre kant måste motsva-
rande avstånden D och E ur tab. 5.5 en tak-
läkt ligga.

 > Om på detta ställe ingen takläkt finns, 
montera en tilläggstakläkt.

 > Kontrollera att takläktens ända ligger mitt 
på en takregel.

 > Skruva fast takläkterna på varje takregel 
med varsin medlevererad skruv nr 3 
(¬ Tab. 5.2/5.4).

a
 Fara!
Risk för brännskador!
Kollektorerna blir vid solinstrålning närmare 
200 °C varma.

 > Ta inte bort den fabriksmonterade sol-
skyddsfilmen först efter det solaranlägg-
ningen tagits i drift.

 > Undvik montering vid skarpt solsken.
 > Täck vid behov över kollektorerna innan du 

startar arbetet.
 > Försök att utföra arbetet under morgontim-

marna.
 > Bär lämpliga skyddshandskar.
 > Bär lämpliga skyddsglasögon.

Montering 5
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5.5.2 Montera främre delarna

 > Montera först främre delarna och starta med en vän-
ster fram eller vid endast en vertikal kollektor med den 
härför avsedda främre delen (¬ Tab. 5.1, pos. 36).

w
För horisontalt kollektorläge krävs två främre 
delar för varje kollektor. 

s
För vertikalt kollektorläge krävs en främre del 
för varje kollektor.

1

Bild 5.9 Placera vänster framdel nedtill

 > Ta en vänster framdel (¬ Tab. 5.1/5.3, 
Pos. 33), eller när det gäller en vertikal 
kollektor den härför avsedda framdelen 
(¬ Tab. 5.1, pos. 36)

 > Häng upp ramens främre del räknat neri-
från på den andra takläkten. Framdel lig-
ger nu på den nedersta takläkten (på den 
extra monterade takläkten). 

 > Låt skyddsfilmen ligga kvar på den flexibla 
beklädnadens limyta.

 > Lägg an den flexibla beklädnaden på tak-
pannorna och stick in beklädnadens 
vänstra kant mellan takpannorna.

 > Skruva fast främre delen med 6 skruvar nr 
1 (¬ Tab. 5.2/5.4) med hjälp av torr-bits 
på takläkten som (1), Bild 5.9, visar.

 > Efter det den vänstra framdelen satts in, lägg upp 
ytterligare framdelar (mittre och höger).

 > Använd fram till nästsista kollektorn alltid en mittre 
framdel 
(¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 34), eller endast för en vertikal 
kollektor den härför avsedda framdelen (¬ Tab. 5.1, 
pos. 36):
 – För mer än 1 VFK 145/2/155 V i rad krävs 1 mittre 

framdel.
 – För alla VFK 145/2/155 H krävs 2 mittre framdelar.

 > Avsluta framdelarnas rad med en höger framdel 
(¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 35).

 > Förfar vid alla ytterligare framdelar på samma sätt 
som exemplet för den andra (mittre) framdelen visar:

a
 Se upp!
Otäta ställen kan uppstå vid inexakt mon-
teringsläge!
Vid inexakt montering av ramdelar kan otät-
heter uppstå på kollektoranläggningen.

 > Kontrollera att framdelens fals ligger plant 
an mot takläkten.

 > Kontrollera med ett vattenpass att framde-
len ligger vågrätt på takläkten.

5 Montering
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1

2 3

5

4

Bild 5.10  lägg upp en ytterligare framdel 

(här: höger eller mittre framdel)

 > Lägg fram ramens mittre (eller höger) 
framdel (¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 34).

 > Vik upp den förmonterade framdelens flex-
ibla beklädnad på högra sidan ca 3 cm (1).

 > Lossa den övre skyddsfilmen på den vikta 
flexibla beklädnaden fram till vecket (1).

 > Klistra den högra plåten på den vänstra 
plåtens (1) uppvikta beklädnad.

 > Kontrollera att plåtkanten och beklädna-
den ligger i jämnhöjd.

 > Skjut in den vänstra plåtens not i falsen på 
den högra plåten (2) och (3).

 > Rikta upp den högra plåten längs den 
vänstra plåtens markering (4).

 > Ta nu bort vänstra plåtens hela övre 
skyddsfilm från limytan.

 > Tryck sedan på nytt ned den högra plåten.
 > Skruva fast plåten med 6 skruvar nr 1 
(¬ Tab. 5.2/5.4) med hjälp av torx-bits på 
takläkten (5).

Montering 5
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5.5.3 Montering av solpaneler

1

Bild 5.11 Montera höger kollektor

 >  Montera alltid kollektorerna från höger 
sida.

 > Häng in höger kollektor i framdelens flikar.
 >  Rikta kollektorn i sidled mot framdelens 

markering (1).

12

Bild 5.12 Skruva fast kollektorn

 >  Skruva fast kollektorn på varje sida med 
2 medlevererade klämmor ¬ Tab. 5.1/5.3, 
pos. 31) och skruvarna nr 2 (¬ Tab. 5.2/
5.4) på takläkterna med hjälp av torx-bits.
Den falsade sidan (1) på klämman måste 
riktas bort från kollektorn.

 >  Kontrollera att klämmans avfasade sida 
(2) greppar över kollektorkanten.

 > Montera därefter hydraulförbindelserna 
och anslutningarna enligt följande:

2

1

2

1

a

A

B

Bild 5.13 Montera hydrauliskt anslutningsrör

 >  Stick in röranslutningen mot anslag i stöd-
öppningen på kollektorns sida (1).

 >  Säkra röranslutningen med klammer (2).

b
 Försiktig!
Risk för skada på kollektorn!
Vid felaktig montering av röran-
slutningen kan plankollektorn ska-
das.

 > Kontrollera att klammern (A) 
glider i röranslutningens spår 
(B).

a
 Fara!
Livsfara pga. felaktig montering!
Om plankollektorn har fästs felak-
tigt kan den störta ned och utgöra 
en fara för personer.

 > Kontrollera efter varje fast-
skruvning av kollektorn att alla 
förskruvningar är ordentligt 
fastdragna och efterdra vid 
behov.

5 Montering
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1

3 

2 

a

A

B

Bild 5.14 Montera återstående kollektorer

 > Häng nästa kollektor i framdelens flikar (1). 
 > Skjut ihop kollektorerna (2) och justera 

efter markeringarna på framdelarna.
Röranslutningarna måste kunna ligga an 
och glida in i sidoöppningarna utan att 
skada uppstår.

 > Var noga med att den framskjutna kollek-
torn glider under den intilliggande kollek-
torn på höger sida under hållarklämman.

 >  Säkra röranslutningarna med klamrarna 
(3).

 > Fäst kollektorns varje sida med 2 medleve-
rerade klämmor och skruvarna nr 2 på 
takläkterna (jfr Bild 5.12).

 > Montera alla övriga kollektorer på sätt som 
bilderna 5.11–5.14 visar.

b
 Försiktig!
Risk för skada på kollektorn!
Vid felaktig montering av röran-
slutningen kan plankollektorn ska-
das.

 > Kontrollera att klammern (A) 
glider i röranslutningens spår 
(B).

a
 Fara!
Livsfara pga. felaktig montering!
Om plankollektorn har fästs felak-
tigt kan den störta ned och utgöra 
en fara för personer.

 > Kontrollera efter varje fast-
skruvning av kollektorn att alla 
förskruvningar är ordentligt 
fastdragna och efterdra vid 
behov.

Montering 5
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1

2

3

4

Bild 5.15 Montera hydrauliska anslutningar (1-5 kollektorer)

 > Anslut framledningen (utlopp med öppning 
för kollektorsensorn), (¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 
2) upptill (1).

 > Stick in kollektorsensorn i den avsedda 
öppningen i framledningen.

 > Anslut returflödet (inlopp, ¬ Tab. 5.1/5.3, 
Pos. 3) nedtill (2).

 > Montera på varje kollektors motsatta sida 
de 2 propparna (¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 4) 
med ventilationsöppningarna (3 och 4).

 > Säkra anslutningarna och propparna med 
klämmor (¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 5).

 > Anslut kollektorns framledning och åter-
gång med systemets anslutningsrör.

 > Kontrollera vid behov anslutningens täthet.

23

4 1

Bild 5.16 Montera hydrauliska anslutningar (6-12 kollektorer)

i
  När 6 eller fler kollektorer kopplas 

efter varandra måste hydraulan-
slutningarna anordnas diagonalt 
för att framtvinga fullständig 
genomströmning.

 > Stick in returledningen (inlopp) (2) på ena 
sidan i den undre sidoöppningen, och 
framledningen (utlopp med öppning för 
kollektorsensor) (4) diagonalt tvärsöver 
i den övre sidoöppningen.

 > Stick in kollektorsensorn i öppningen (4).
 > Montera pluggen med ventilationsöpp-

ningen högst upp (1) och diagonalt tvärsö-
ver nedtill på kollektorn (3).

 > Säkra anslutningarna och pluggarna med 
klamrar.

 > Anslut kollektorns framledning och åter-
gång med systemets anslutningsrör.

 > Kontrollera vid behov anslutningens täthet.
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5.5.4 Montera sidodelarna och mellanplåtarna

1 

Bild 5.17 Skruva fast sidodelen

 > Ta fram de kortare sidodelarna 
(¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 22 och 23).

 > Ta bort folien från sidodelarna.
 > Skjut den vänstra sidodelen över kollek-

torn som sitter till vänster i radens utkant.
 > Se till att sidodelen ligger jämnt an och 

snäpper fast mot kollektorns undre kant 
eftersom en senare förskjutning inte är 
möjlig pga att den klibbat fast.

 > Montera enligt beskrivning på samma sätt 
den högra sidodelen på kollektorn som sit-
ter till höger i raden.

 >  Fäst sidodelarna med medlevererade kläm-
mor (1), (¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 31) och skru-
var nr 2 (¬ Tab. 5.2/5.4) med hjälp av 
torx-bits på takläkterna.

Bild 5.18 Fästa vertikal mellanplåt

 > Tryck den vertikala mellanplåten 
(¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 28) in i det lodräta 
avståndet mellan kollektorerna tills den lig-
ger i plan med den undre kollektorkanten.

 > Vik plåten nedtill så att den griper in 
under kollektorkanterna och avslutar exakt 
med kollektorerna

Montering 5
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5.5.5 Montera nockplåtarna och tegellisterna

Förfar så här vid vertikalt kollektorläge och taklutningar mellan 15 och 22°

1

2

Bild 5.19  Montera nockplåten på 1 kollektor 

(taklutning 15–22°) 

s Vid vertikalt kollektorläge med 
1 kollektor

 > Lägg fram "nockplåten taklutning 15°–22° 1 
kollektor" (¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 38).

 > Skjut upp nockplåten (1) över kollektorn.
 > Kontrollera att nockplåten ligger ovanför 

sidodelarna och slirar in i avsedda skenor 
(2).

1

2

Bild 5.20  Montera nockplåten på 2 kollektor 

(taklutning 15–22°) 

s Vid vertikalt kollektorläge med 
2 kollektor

 > Lägg fram "nockplåten taklutning 15°–22° 
2 kollektorer" (¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 39).

 > Skjut nockplåten (1) över båda kollekto-
rerna.

 > Kontrollera att nockplåten ligger ovanför 
sidodelarna och glider i avsedd skenan (2).

2

1

3

Bild 5.21  Montera nockplåten på 3 kollektor 

(taklutning 15–22°)

s Vid vertikalt kollektorläge med 
3 kollektor

 > Lägg fram nockplåtarna "vänster nockplåt 
taklutning 15°–22° 3 kollektorer" och 
"höger nockplåt taklutning 15°–22° 3 kol-
lektorer" (¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 40 och 41).

 > Skjut den längre vänstra nockplåten över 
båda vänstra kollektorerna (1).

 > Skjut den högra kortare nockplåten över 
den högra kollektorn (2).

 > Kontrollera att nockplåten ligger ovanför 
sidodelen och glider i avsedd skenan (3).
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4
,5

1 3

2

Bild 5.22 Anslut nockplåten (taklutning 15–22°)

s Vid vertikalt kollektorläge med 
3 kollektor

 > Borra genom hålen i högra nockplåten hål 
i underliggande vänster nockplåt (1).

 > Bestryk blecken vid överlappningarna med 
silikon (2).

 > Nita ihop båda nockplåten (3).

Förfar så här vid taklutningar > 22° och vertikalt eller horisontalt kollektorläge

1
2

3

Bild 5.23 Sätt vid behov upp extra takläkter

Platsen mellan övre kollektorkanten (1) och 
takåsen behövs för nockplåtens skarv (2) på 
vilka sedan nockplåtarna läggs upp. För att få 
en plan yta måste eventuellt flera takläkter 
(3) monteras.

 > Lägg upp en undre nockplåtens skarv (2) 
(¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 16) och kontrollera 
att ytan är plan.

 > Lägg upp en eller två extra takläkter (3) 
(¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 13) och kontrollera 
att borrhålen i nockplåtarnas skarvar lig-
ger mot takläkterna.

 > Lägg undan nockplåtsskarvarna och 
skruva fast takläkterna. Kontrollera att, 
 – takläkterna ligger i plan med kollektorns 

yttre kant,
 – takläkterna slutar i mitten på en takre-

gel och gränsar till nästa takläkt.
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1

max. 150

4

3

2

Bild 5.24 montera undre nockplåtsskarven (vertikal kollektor)

s Vid vertikalt kollektorläge

 > Montera de undre nockplåtsskarvarna 
(¬ Tab. 5.1, pos. 16) ovanför kollektorn:
 – en längs varje ytterkant

(max. 150 mm från kanten).
 – alltid en per kollektorstöd (mitten).

 > Kontrollera att de undre nockplåtsskar-
varna ligger mot kollektorramens spår (1).

 > Skjut in ett stödbräde (¬ Tab. 5.1, Pos. 18) 
genom flikarna på de undre nockplåtsskar-
varna (2).

 > Förbind varje undre nockplåtsskarv med 
två skruvar nr 2 (¬ Tab. 5.2) med torx-bits 
på stödbrädet för att det inte ska slira 
undan (3).

 > Skruva fast de undre nockplåtsskarvarna 
upptill på takläkten (4).

1

max. 150

1066

1066

4

3

2

Bild 5.25 montera undre nockplåtsskarven (horisontal kollektor)

w Vid horisontalt kollektorläge

 >  Montera de undre nockplåtsskarvarna 
(¬ Tab. 5.3, pos. 16) ovanför kollektorn:
 – en längs varje ytterkant

(max. 150 mm från kanten).
 – mitt på kollektorn

(1066 mm från kanten).
 – alltid en per kollektorstöd (mitten).

 > Kontrollera att de undre nockplåtsskar-
varna ligger mot kollektorramens spår (1).

 > Skjut in ett stödbräde (¬ Tab. 5.3, Pos. 18) 
genom flikarna på de undre nockplåtsskar-
varna (2).

 > Förbind varje undre nockplåtsskarv med 
två skruvar nr 2 (¬ Tab. 5.4) med torx-bits 
på stödbrädet för att det inte ska slira 
undan (3).

 > Skruva fast de undre nockplåtsskarvarna 
upptill på takläkten (4).

5 Montering



27Montageanvisning auroTHERM 0020100570_02

2

1

Bild 5.26 Placera kantplåt

 > Ta bort skyddsfilmen från nockplåtarna 
(¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 14, 15, 10).

 > Skjut nockplåtarna (1) över undre nock-
plåtsskarvarna.

 > Kontrollera att nockplåten ligger ovanför 
sidodelarna och glider i avsedd skena (2).

 > Starta med den vänstra nockplåten 
(¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 14) eller, om endast 
en vertikal kollektor finns, med härför 
avsedd nockplåt för endast en kollektor 
(¬ Tab. 5.1, pos. 37).

 > Sätt upp vid tre eller fler bredvid varandra 
liggande kollektorer motsvarande antal 
mittre nockplåtar (¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 10). 

 > Lägg till slut upp höger nockplåt 
(¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 15).

2
1

1
3

4

Bild 5.27  Skruva fast nockplåtarna och övre nockplåtsskarvarna

 > Fäst alla nockplåtarna med skruvarna nr 1 
(¬ Tab. 5.2/5.4) med torx-bits på takläk-
terna (1).

 > Lägg fram erforderligt antal övre nock-
plåtsskarvar (¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 11). Mel-
lan varje vänster, mittre och höger nock-
plåt måste en övre nockplåtsskarv skruvas 
fast.

 > Fäst alla övre nockplåtsskarvar (2) med 
två skruvar nr 4 (¬ Tab. 5.2/5.4), pos. (3) 
in Bild. 5.26, och en skruv nr 1 
(¬ Tab. 5.2/5.4), pos. (4) bild 5.26, med 
torx-bits över nockplåtsfogen.

4
,5

1

2

Bild 5.28 Nita ramen

 > Borra genom varje markering i vänster 
och höger nockplåt ett hål på 4,5 mm dia-
meter i sidodelen (1). 

 > Nita fast nockplåten på sidodelen (2).

Montering 5
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Bild 5.29 Täcka över profiländbeslagen med tegellister

 > Lägg upp tegellisterna (¬ Tab. 5.1/5.3, 
pos. 12) på nockplåtarna.

 > Böj metallbanden till rätta och häng tegel-
listerna på läkten upptill.

Bild 5.30 Montera profiländbeslagen

 > Täck över profiländarna och kollektorfo-
garna underifrån med profiländbeslagen 
(¬ Tab. 5.1/5.3, pos. 32).

 > Lägg nedtill upp profiländbeslagen.
 > Fäll sedan profiländbeslagen uppåt tills de 

tydligt snäpper fast vid övre kollektorkan-
ten.

5 Montering
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5.5.6 Täck åter taket

+5°C – +40°C

1

Bild 5.31 Anpassa flexibel täckmatta

 >  Ta bort skyddsfilmen från limytan på 
den flexibla täckmattan (¬ Tab. 5.1/5.3, 
pos. 17).

 >  Anpassa den flexibla täckmattan till tegel-
formen.

 >  Limma ihop de flexibla täckmattorna med 
överlappningarna (1).

i
 Var noga med att limytorna är 

torra samt damm- och fettfria.

 > Vid behov (t.ex. vid höga takpannor) kan 
täckmattans tillsats limmas under den 
flexibla täckmattan. Kontrollera regnvatt-
nets flödesriktning.

+5°C – +40°C

Bild 5.32 Limma ihop flexibla täckmattan

 > Lägg den flexibla beklädnaden på kollek-
torfältets avslut. 

i
 Var noga med att limytorna är 

torra samt damm- och fettfria.

>10  C

Bild 5.33 Montera tätningskilen i skumplast

 > Limma fast tätningskilen av skumplast på 
kollektorramens sidodel.

 > Limma fast skumplastkilen på kantplåten.
 > Skär vid behov till tätningskilen av skum-

plast med mattkniven.

i
 Var noga med att limytorna är 

torra samt damm- och fettfria.

Montering 5
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1 

2 

3 

Bild 5.34 Täck taket

 > Förslut det fria utrymmet mellan kollek-
torn och takpannorna.

 > Kontrollera att takpannorna på kollektor-
fältens sidor
 – avslutas med sidodelens mellersta balk-

liv (1),
 – ligger an tätt mot skumplastkilen (2),
 – och är hoplimmade med den flexibla 

beklädnadens limyta (3).
 > Måtten finns i tab. 5.5.
 > Använd de täckta pannorna och bearbeta 

dem vid behov.

5.6 Checklista

Kontrollera med hjälp av följande tabell att samtliga 
arbeten har utförts.

Arbetssteg

1 Alla anslutningar säkrade med säkerhetsklämmor

2 Hydraulisk anslutning korrekt

3 Kollektorsensor ansluten

4 Kollektorerna anslutna till åskledare

5 Trycktest utfört, alla anslutningar täta

6 Dämpning intakt

Tab. 5.6 Avslutande arbeten

i
 Efter första driftstart och vid kraftiga utetem-

peratursvängningar kan kondens bildas i kol-
lektorn. 
Detta motsvarar normala driftsförhållanden.

i
 Reflektioner som orsakas av ojämnheter 

i glaset är ett materialtypiskt fenomen.

5 Montering
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6  Avstängning

 > Följ vid urdrifttagning och demontering
 – transport- och hanteringsanvisningarna 

(¬ kap. 3.1),
 – monteringsanvisningarna (¬ kap. 3.2),
 – teknikens regler (¬ kap. 3.3) och
 – arbetarskyddsföreskrifterna (¬ kap. 3.4).

a
 Fara!
Fara för brännskador och skållning!
Under solinstrålning kan plankollektorernas 
inre värmas upp till ca 200 °C.

 > Undvik att arbeta i starkt solsken.
 > Täck över plankollektorerna innan arbeten 

påbörjas.
 > Försök att utföra arbetet under morgontim-

marna.
 > Bär lämpliga skyddshandskar.
 > Bär lämpliga skyddsglasögon.

Solaranläggningen bör inte tas ur drift. För reparationer 
eller underhållsarbeten kan solaranläggningen tas ur 
drift under en kortare tid. 

b
 Försiktig!
Risk för skador på plana kollektorer!
Plana kollektorerna som inte är i drift kan åld-
ras snabbare om temperaturerna under stille-
ståndet är höga en längre tid.

 > Se därför till att en kunnig installatör tar 
anläggningen ur drift.

 > Ta inte plankollektorerna ur drift längre än 
fyra veckor.

 > Täck över plankollektorer som inte är i drift.
 > Se till att skyddet är ordentligt fäst.
 > Demontera plankollektorerna om solaran-

läggningen ska vara ur drift en längre tid.

b
 Försiktig!
Oxidationsrisk för solarvätskan!
Om solvärmekretsen öppnas under ett längre 
stillestånd kan solarvätskan åldras snabbare 
p.g.a. att luft och syre tränger in i den.

 > Se därför till att en godkänd fackhantver-
kare tar anläggningen ur drift.

 > Ta inte plankollektorerna ur drift längre än 
fyra veckor.

 > Töm hela anläggningen före ett längre stil-
lestånd och avfallshantera solarvätskan 
enligt gällande föreskrifter.

 > Demontera plankollektorerna om solaran-
läggningen ska vara ur drift en längre tid.

6.1 Demontering av plana kollektorer

b
 Försiktig!
Risk för skador på plana kollektorer och 
solaranläggning!
En felaktig demontering kan orsaka skador 
på plankollektorn och solaranläggningen. 

 > Före demontering av plana kollektorerna 
ska en kunnig installatör eller en service-
tekniker från Vaillant ta solaranläggningen 
ur drift.

b
 Försiktig!
Risk för miljöskador pga. solarvätska!
Efter avstängning av solaranläggningen är 
plankollektorn fortfarande fylld med solvärme-
vätska som kan vid demontering kan rinna ut. 

 > För transport tillslut plankollektorns röran-
slutningar på taket med täckpluggar. 

 > Lossa de hydrauliska anslutningarna.
 > Lossa hållarna.
 > Ta ner plankollektorn från taket.
 > Ta bort pluggarna.
 > Töm resterna ur plankollektorns båda undre anslut-

ningar i en behållare.
 > Sätt tillbaka pluggarna.
 > Avfallshantera solarvätskan enligt föreskrifterna 

(¬ kap. 7.3).
 > Emballera plankollektorerna ordentligt. 
 > Avfallshantera plankollektorerna enligt föreskrifterna 

(¬ kap. 7.1).

Urdrifttagning 6
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7 Återvinning och avfallshantering 

Både apparaterna och transportförpackningarna består 
till största del av återvinningsbart material. Följ gällande 
nationella lagbestämmelser.

7.1 Kollektorer 

Alla solarkollektorer från Vaillant GmbH uppfyller kraven 
för märkning med miljömärket "Blauer Engel". I sam-
band med detta har vi som tillverkare åtagit oss att ta 
tillbaka komponenterna och att återvinna dem i sam-
band med byte.

7.2 Förpackningar 

Avfallshantering av transportförpackningar tar fackhant-
verkaren som har installerat apparaterna hand om. 

7.3 Solarvätska 

Solarvätskan ska enligt gällande bestämmelser lämnas 
till t.ex. en lämplig sopmottagning eller lämplig förbrän-
ningsanläggning. 
Förpackningar som inte är kontaminerade kan återan-
vändas. Avfallshantera inte förpackningen på samma 
sätt som solarvätskan.

8  Reservdelar

En översikt över tillgängliga originalreservdelar från 
Vaillant finns 
 – hos din försäljare (reservdelskatalog, tryckt eller 

på CD-ROM)
 – hos Vaillant partnerNET (reservdelsservice) på 

http://www.vaillant.com/.

9  Fabriksgaranti och Kundtjänst 

12.1 Fabriksgaranti

Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år 
från datum för drifttagningen. Under denna tid avhjälper 
Vaillants kundtjänst kostnadsfritt material- eller tillverk-
ningsfel.
Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på mate-
rialeller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkunnig 
installering eller hantering i strid mot föreskrifterna. Vi 
lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installerats 
av en auktoriserad fackman.
Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst, 
bortfaller fabriksgarantin. Fabriksgarantin bortfaller 
också om delar, som inte godkänts av Vaillant, monteras 
I apparaten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt 
avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.

12.2 Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, 
service och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige;
Telefon: 040 803 30

7 Återvinning och avfallshantering
8 Reservdelar, 9 Fabrikskundtjänst och garanti
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10 Tekniska data

Enhet VFK 145/2 H/V VFK 155 H/V

Absorbertyp Serpentin horis./vert.  

Mått (L x B x H) mm
1233 x 2033 x 80 (H)
2033 x 1233 x 80 (V)

Vikt kg 38

Volym l
2,16 (H)
1,85 (V)

Max. tryck bar 10

Stilleståndstemperatur °C 170 200

Bruttoyta m2 2,51

Ljusöppningsyta m2 2,35

Absorbtionsyta m2 2,33

Absorber mm
Aluminium (vakuumbelagd) 

 0,4 x 1178 x 1978
Aluminium (vakuumbelagd) 

 0,5 x 1178 x 1978

Ytbehandling

High selective (blue)

 = 95 %
 = 5 %

Glastjocklek mm 3,2

Glastyp
Solarsäkerhetsglas 

(prismatisk fog)
Solarsäkerhetsglas 

(antireflexbeläggning)

Transmission %  = 91 = 95

Bakväggsisolering
mm

W/m2K
kg/m3

40
 = 0,035
 = 55

Kantisolering ingen finns

Verkningsgrad 
0

%
79,8 (H)
79,0 (V)

84,5 (H)
85,0 (V)

Värmeförlustfaktor k
1

W/m2K
3,79 (H)
3,72 (V)

3,98 (H)
3,77 (V)

Värmeförlustfaktor k
2

W/m2K2 0,016 (H)
0,016 (V)

0,013 (H)
0,015 (V)

Tab. 10.1  Tekniska data

Tekniska data 10
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VFK 145/2 H, VFK 155 H
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Bild 10.1 Måttritning VFK 145/2 H, VFK 155 H
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VFK 145/2 V, VFK 155 V
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Bild 10.2 måttritning VFK 145/2 V, VFK 155 V
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Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10
info@vaillant.de www.vaillant.de

Vaillant Group Gaseres AB
Norra Ellenborgsgatan 4 S-23351 Svedala
Telefon 040 803 30 Telefax 040 96 86 90
info@vaillant.se www.vaillant.se


