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1 Säkerhet

1.1 Åtgärdsrelaterade
varningsanmärkningar

Klassificering av handlingsrelaterade var-
ningar
De handlingsrelaterade varningarna är klassi-
ficerade med varningssymboler och signalord
enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara:

Varningssymboler och signalord
Fara!
omedelbar livsfara eller fara för all-
varliga personskador

Fara!
Livsfara på grund av elektrisk stöt

Varning!
Fara för lättare personskador

Se upp!
Risk för skador på föremål eller miljö

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

1.2.1 Livsfara pga. felaktigt fästsystem

Solfångarna kan lossna och falla ner om de
har felaktigt fästsystem.

Endast kombinationen av Vailllant solfångare
och Vaillant fästsystem har testats. Denna
kombination klarar av krafterna från ytterli-
gare vind- och snöbelastning.

▶ Använd endast fästsystem för solfångare
som har godkänts av Vaillant.

1.2.2 Livsfara om taket har otillräcklig
bärförmåga

Ett tak med otillräcklig bärförmåga kan störta
in på grund av belastningen från solfångarna.

Speciellt vid ökad belastning från vind och
snö kan taket störta in.

▶ Säkerställ att en byggnadskonstruktör har
godkänt taket för montering av solfångare.

▶ Solfångarna får endast monteras på ett tak
med tillräcklig bärförmåga.

1.2.3 Livsfara pga. nedfallande delar

Solfångare som inte sitter fast kan falla ner
och skada personer.

▶ Spärra av ett tillräckligt stort område under
arbetsplatsen, så att personer inte kan
skadas av nedfallande föremål.

▶ Märk ut arbetsstället med t.ex. informa-
tionsskyltar enligt gällande föreskrifter.

1.2.4 Risk för personskador pga. felaktiga
underhåll och reparationer

Uteblivna eller felaktiga underhåll och repara-
tioner kan leda till personskador eller skador
på solvärmeanläggningen.

▶ Se till att underhålls- och reparationsarbe-
ten endast utförs av fackman.

1.2.5 Livsfara pga. dåligt fastsatta
solfångare

Solfångarna kan lossna och falla ner om de
är dåligt fastsatta. Nerfallande solfångare kan
vålla livshotande skador.

▶ Genomför alla arbetssteg på det sätt som
beskrivs i denna monteringsanvisning.

▶ Följ alla säkerhetsföreskrifter som beskrivs
i denna monteringsanvisning.

▶ Följ dessutom alla lokala säkerhetsföre-
skrifter.

1.2.6 Risk för brännskador pga. heta ytor
på solfångarna

Solfångarna blir vid solinstrålning närmare
200 °C varma. Om man berör solfångarna
utan skydd kan det leda till brännskador.

▶ Om solfångarna har solskyddsfilm från
fabrik ska denna tas bort först efter att
solvärmeanläggningen tagits i drift.

▶ Undvik monterings- och underhållsarbeten
vid starkt solsken.

▶ Täck över solfångarna innan arbetena
påbörjas.

▶ Försök att utföra arbetet under morgontim-
marna.

▶ Bär lämpliga skyddshandskar.

1.2.7 Risk för personskador pga. krossat
glas

Glaset i solfångarna kan brista vid mekanisk
påverkan eller vridning.

▶ Bär lämpliga skyddshandskar.
▶ Bär lämpliga skyddsglasögon.



1 Säkerhet

4 Monteringsanvisning auroTHERM, auroTHERM plus 0020100669_04

1.2.8 Materiella skador pga.
högtryckstvätt

Högtryckstvättar kan skada solfångarna pga.
det höga trycket.

▶ Rengör aldrig solfångarna med hög-
tryckstvätt.

1.2.9 Materiella skador pga. blixtnedslag

Blixtnedslag kan skada solfångarsystemet.

▶ Anslut solfångarsystemet till en åskledare
enligt gällande föreskrifter.

1.2.10 Frostskador pga. vatten i
solvärmekretsen

Vatten som är kvar i solfångaren kan frysa
vid kyla och skada solfångaren.

▶ Fyll eller spola aldrig solfångaren med
vatten.

▶ Använd alltid Vaillants färdigblandade sol-
värmevätska vid påfyllning och spolning.

▶ Kontrollera solvärmevätskan regelbundet
med ett provinstrument för frostskydd.

1.2.11 Materiella skador pga. olämpliga
verktyg

Olämpliga verktyg kan skada solvärmean-
läggningen.

▶ Använd endast lämpliga verktyg.
▶ Använd endast det verktyg för respektive

arbetssteg som anges i denna monterings-
anvisning.

1.2.12 Livsfara pga. elektrisk stöt

Om installationen är felaktigt utförd, eller om
en strömkabel är defekt, kan nätspänning fin-
nas i rörledningarna som leder till livshotande
skador.

▶ Fäst jordade rörklämmor på rörledning-
arna.

▶ Anslut de jordade rörklämmorna med en
16-mm² kopparkabel till en nollpotentials-
kena.

1.2.13 Materiella skador pga.
överspänning

Överspänning kan skada solvärmeanlägg-
ningen.

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

▶ Fäst jordade rörklämmor på rörledning-
arna.

▶ Anslut de jordade rörklämmorna med en
16-mm² kopparkabel till en nollpotentials-
kena.

1.2.14 Livsfara och materiella skador pga.
kontaktkorrosion

Tak av ädlare metaller än aluminium (t.ex.
koppartak) kan orsaka kontaktkorrosion på
takfästena. Solfångare kan falla ner och
skada personer.

▶ Använd lämpliga underlag för att skilja
metallerna åt.

1.2.15 Materiella skador pga. snöras

Om solfångarna monterats under ett snedtak
kan de skadas av snöras.

▶ Montera ett fånggaller som skydd mot snö-
ras.

1.3 Avsedd användning

Vid olämplig eller ej avsedd användning kan
fara för hälsa och liv hos användare eller
tredje part uppstå, liksom skador på produk-
ten och andra materiella värden.

Vaillants plana solfångare auroTHERM VFK
används till solvärmesystem för uppvärmning
och varmvattenberedning.

Solfångarna får endast användas med Vail-
lants färdigblandade solvärmevätska. En di-
rekt genomströmning av solfångarna med
värme- eller varmvatten är inte tillåten.

Vaillants plana solfångare auroTHERM VFK
får endast kombineras med delar (fästme-
del, anslutningar osv.) och komponenter från
Vaillant. Användning tillsammans med andra
byggdelar eller anläggningskomponenter räk-
nas som felaktig.

Avsedd användning innefattar:

– att bifogade drift-, installations- och under-
hållsanvisningar för produkten och anlägg-
ningens övriga komponenter följs

– att alla besiktnings- och underhållsvillkor
som anges i anvisningarna uppfylls.

Installation av solfångaren i eller på ett for-
don är ej tillåtet och räknas som ej avsedd
användning. Sådana enheter som är varaktigt
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installerade på en plats (s.k. fast installation)
räknas inte som fordon i detta avseende.

All användning utom sådan som beskrivs i
dessa anvisningar eller som utgår från sådan
gäller som ej avsedd användning. All direkt
kommersiell och industriell användning gäller
också som ej avsedd användning.

Obs!

Missbruk är ej tillåtet.

1.4 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)

1.4.1 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)

Genom att anlita en auktoriserad installatör
blir man försäkrad om att alla, vid installa-
tionstillfället gällande föreskrifter, regler och
direktiv efterföljs.

Bland föerskrifter, regler och direktiv vill vi,
bland annat, hänvisa till:

– EGN
– Boverkets regler
– Gasdistributörens direktiv
– Eldistributörens direktiv
– Räddningsverket
– Arbetsmiljöverket

1.4.2 Arbetsskyddsföreskrifter

▶ Följ de gällande föreskrifterna som gäller
för säkert arbete vid montage av solfång-
are på respektive höjd.
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2 Hänvisningar till dokumentation

2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation

▶ Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar
som medföljer systemets komponenter.

2.2 Spara dokument

Lämna över dokument
▶ Överlämna den här monteringsanvisningen samt alla

andra medföljande dokument och eventuella erforderliga
hjälpmedel till användaren.

Tillgängliga dokument
Användaren ska spara dokumenten för framtida bruk.

2.3 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller endast för:

Solfångartyper och artikelnummer

VFK 145/2 H 0010004457, 0010008899, 
0010038495

VFK 145/2 V 0010004455, 0010008898, 
0010038492

VFK 155 H 0010013174, 0010038491

VFK 155 V 00010013173, 010038490

2.4 Benämning

I denna monteringsanvisning kallas plana solfångare för sol-
fångare.

3 Produktbeskrivning

3.1 Typöversikt

– VFK 145/2 H

– VFK 155 H

– VFK 145/2 V

– VFK 155 V

3.2 Uppgifter på typskylten

Uppgift på typskylten Betydelse

Solar Keymark:

Solfångarna har testats och är
godkända enligt reglerna och
kraven för Solar Keymark.

Läs monteringsanvisningen!

Uppgift på typskylten Betydelse

VFK 145/2 H

VFK 145/2 V

VFK 155 H

VFK 155 V

Typbeteckning

VFK Vaillant plan solfångare

145 (155) Solfångareffekt

/2 Produktgeneration

H Horisontellt utförande

V Vertikalt utförande

plan solfångare Plan solfångare

AG Bruttoyta

VF Vätskevolym

m Vikt

A Mått

Qmax Max. effekt

tstgf Stagnationstemperatur

Pmax Max. tillåtet drifttryck

Serial-No. Streckkod med serienummer,

7:e till 16:e siffran utgör arti-
kelnumret

3.3 Produktens ändamål

Solfångarna används till solvärmesystem för uppvärmning
och varmvattenberedning.

4 Montering och installation på
sluttande tak

▶ När solfångarna monteras och installeras måste kapitlet
”Säkerhet” följas.

4.1 Förbereda montering och installation

4.1.1 Leverans, transport och montering

4.1.1.1 Förvara solfångarna

▶ Förvara alltid solfångarna på en torr och väderskyddad
plats för att förhindra att fukt tränger in i solfångarna.
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4.1.1.2 Kontrollera leveransomfattningen

1

9

7

5

2
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13
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12

10

3

6

8

14

15

4

Materialförteckning för montering på sluttande tak

1 Monteringssats för skenor vertikalt, 2 Antaler

Monteringssats för skenor horisontellt, 2 Antaler
2 Framledning (utlopp med öppning för solfångargivare) ur

satsen med hydrauliska anslutningar, 1 Antal
3 Takankare typ P (för takpannor) från grundsats, 4 Antaler

Takankare typ P (för takpannor) ur expansionssats över
varandra, 2 Antaler

4 Takankare typ S (för takplattor osv.) från grundsats, 4 An-
taler

Takankare typ S (för sticksåg osv.) ur expansionssats
över varandra, 2 Antaler

5 Takankare typ S platt (för takplattor osv.) från grundsats,
4 Antaler

Takankare typ S platt (för sticksåg osv.) ur expansions-
sats över varandra, 2 Antaler

6 Fästsats skruv från grundsats, 4 Antaler

Fästsats skruv ur expansionssats över varandra, 2 Antaler

7 Hydrauliska kopplingar ur den hydrauliska expansionssat-
sen, 2 Antaler

8 Klämma ur den hydrauliska expansionssatsen, 4 Antaler

9 Returledning (inlopp) ur satsen med hydrauliska anslut-
ningar, 1 Antal

10 Pluggar nedtill och upptill (med avluftningsöppning) ur
satsen med hydrauliska anslutningar, 2 Antaler

11 Skarvlås till skenorna ur den hydrauliska expansionssat-
sen, 2 Antaler

12 Lång underdel, fäste typ P, 4 Antaler

13 Solfångare auroTHERM VFK 145/2 V, 1 Antal

Solfångare auroTHERM VFK 145/2 H, 1 Antal

Solfångare auroTHERM VFK 155 V, 1 Antal

Solfångare auroTHERM VFK 155 H, 1 Antal
14 Klämma ur satsen med hydrauliska anslutningar, 4 Anta-

ler
15 Rörkoppling (endast på horisontell solfångare), 1 Antal

▶ Kontrollera att monteringssatsen är fullständig med hjälp av bilden.

Anmärkning

Alla typer av takfästen finns inte för alla länder.
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4.1.1.3 Transportera solfångarna

1. Solfångarna ska alltid transporteras liggande för att
förhindra skador.

2. Transportera solfångarna till taket med lämpliga lyftme-
del.

4.1.2 Iaktta avstånd och friytor för montering

För att montera solfångarna på ett fackmannamässigt sätt
måste man iaktta de fastställda avstånden och friytorna för
montering.

▶ Nödvändiga kantavstånd finns i kapitlet ”Fastställa tak-
fästenas avstånd”.

4.1.3 Välja lämpligt kopplingsschema

▶ Välj lämpligt kopplingsschema för solfångarna.

1 3 42

▶ Välj en av de fyra varianterna på bilden för hydraulisk
anslutning av solfångarna.

▶ Observera att solvärmemediet i solfångarna alltid flödar
nedifrån och uppåt.

Gäller vid: Antal solfångare: 1 … 5

1 4 5...

▶ Gör de hydrauliska anslutningarna på en sida under
varandra.

Gäller vid: Antal solfångare: 6 … 12

1 12112 ...

▶ För att åstadkomma fullständig genomströmning i sol-
fångarfältet måste de hydrauliska anslutningarna göras
diagonalt.

Gäller vid: Antal solfångare: ≥ 13

1 762 ...

8 14139 ...

▶ Seriekoppla så många solfångare i en rad som möjligt.

▶ Montera flera solfångarrader parallellt.

▶ Parallellkoppla solfångarraderna.

▶ För att undvika tryckförluster i delfälten ska man endast
koppla ihop solfångarrader med samma antal solfångare.

▶ För att undvika tryckförluster i anslutningsrören måste
man säkerställa att den sammanlagda rörlängden för
framledning och returledning är lika stor för varje delfält
(Tichelmann-system).

4.1.4 Förbereda takgenomföring

Se upp!
Skador på byggnaden pga. inträngande
vatten!

Vid felaktig takgenomföring kan vatten tränga
in i byggnaden.

▶ Se till att takgenomföringen utförs korrekt.

1. Skär in underspännvåden i V-form.

2. Vira den övre bredare lappen runt den övre läkten och
den smalare lappen runt den nedre läkten.

3. Fäst underspännvåden stramt runt läkten så att fukten
leds åt sidorna.
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4.1.5 Sammanställa komponenterna

Gäller vid: Kombination: bredvid varandra

▶ Sammanställ komponenterna för monteringen med hjälp av tabellerna nedan.

Solfånga-
rens orien-
tering

Antal solfångare: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komponenter antal som krävs

Horisontell

Sats med hydrauliska anslutningar 1

Sats med hydrauliska kopplingar − 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sats med fästen 1 typ P

1 2 3 5 5 6 7 8 9 10
Sats med fästen 2 typ S

Sats med fästen 2 typ S platt

Sats med fästen 3 skruvstift

Horisontell skena eloxiderad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vertikal

Sats med hydrauliska anslutningar 1

Sats med hydrauliska kopplingar − 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sats med fästen 1 typ P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sats med fästen 2 typ S

Sats med fästen 2 typ S platt

Sats med fästen 3 skruvstift

Vertikal skena eloxiderad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gäller vid: Kombination: över varandra

▶ Sammanställ komponenterna för monteringen med hjälp av tabellerna nedan.

Solfånga-
rens orien-
tering

Antal solfångare: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komponenter antal som krävs

Horisontell

Sats med hydrauliska anslutningar 1 1 − − − − − − − −

Sats med hydrauliska kopplingar − 1 − − − − − − − −

Sats med fästen 1 typ P

1 1 − − − − − − − −
Sats med fästen 2 typ S

Sats med fästen 2 typ S platt

Sats med fästen 3 skruvstift

Expansionssats med fästen 1 typ P

− 1 − − − − − − − −
Sats med utökningsfästen 2 typ S

Expansionssats med fästen 2 typ S platt

Expansionssats med fästen 3 skruvstift

Horisontell skena eloxiderad 1 2 − − − − − − − −

Vertikal

Sats med hydrauliska anslutningar 1 2 − − − − − − − −

Sats med fästen 1 typ P

1 1 − − − − − − − −
Sats med fästen 2 typ S

Sats med fästen 2 typ S platt

Sats med fästen 3 skruvstift

Expansionssats med fästen 1 typ P

− 1 − − − − − − − −
Sats med utökningsfästen 2 typ S

Expansionssats med fästen 2 typ S platt

Expansionssats med fästen 3 skruvstift

Vertikal skena eloxiderad 1 2 − − − − − − − −
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4.1.6 Fastställa antal takfästen som krävs

1. Ta reda på den maximala snöbelastningen sk i regionen
hos de lokala myndigheterna.

Gäller vid: Maximal snöbelastning: ≤ 3 kN/m²

▶ Montera 4 takfästen per solfångare.

Gäller vid: Maximal snöbelastning: 3 … 4,5 kN/m²

▶ Montera 6 takfästen per solfångare.

Gäller vid: Maximal snöbelastning: > 4,5 kN/m²

▶ Gör en analys för det enskilda fallet.

▶ Se till att maximal snöbelastning per solfångare är 5,4
kN/m².

Anmärkning

Tillåten maximal belastning per takfäste av
typ S/typ P är: Fmax = 1,875 kN.

2. Om en extra uppsättning ska användas måste takfästet
sättas i mitten på lika avstånd.

4.1.7 Fastställa kantavstånden för takfästena

Vid snittkanter på vägg- och takytor (t.ex. gavelsprång och
takkanter) kan det uppstå undertryck med sugkrafter på
grund av vindbelastning. Dessa sugkrafter kan leda till höga
påfrestningar på solfångarna och monteringsdetaljer.

De områden där sugkrafterna uppstår kallas för kantområ-
den. Hörnområden är zoner där kantområdena överlappar
varandra och där det uppstår särskilt höga sugkrafter.

Kantområden och hörnområden får inte användas som mon-
teringsytor.

elang

ekurz

h

b

l

b Byggnadens bredd

h Byggnadens höjd

l Byggnadens längd

▶ Fastställ byggnadens bredd b, byggnadens höjd h och
byggnadens längd l.

▶ Värdena för kantavstånden ekort och elångt som måste föl-
jas finns i tabellerna nedan.

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

b
[m]

h [m]

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

▶ Följ de fastställda kantavstånden när takfästena monte-
ras.

4.1.8 Fastställa takfästenas avstånd

Takfästena har olika avstånd beroende på hur solfångarna
kombineras (bredvid varandra eller över varandra).

4.1.8.1 nKombination bredvid varandra

Gäller vid: Solfångarens orientering: horisontell

12
4

5
 *

 /
 1

2
2

0
 *

*

200 - 300 200 - 300200 - 300 200 - 300

1460 - 1660

▶ Fastställ avstånden för takfästena.

▶ Se till att takfästet har tillräckligt fritt utrymme.
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– Förmonteringsmått (*): = Förmonteringsmått (**) +
20-25 mm

Gäller vid: Solfångarens orientering: vertikal

2
0

4
5

 *
 /

 2
0

2
0

 *
*

200 - 300 200 - 300200 - 300 200 - 300

660 - 860

▶ Fastställ avstånden för takfästena.

– Förmonteringsmått (*): = Förmonteringsmått (**) +
20-25 mm

4.1.8.2 Kombination över varandra

Gäller vid: Solfångarens orientering: horisontell

12
4

5
 *

 /
 1

2
2

0
 *

* 2
5

0
0

 *
 /

 2
4

8
0

 *
*

200 - 300

1460 - 1660

▶ Fastställ avstånden för takfästena.

– Förmonteringsmått (*): = Förmonteringsmått (**) +
20-25 mm

4.2 Genomföra monteringen

Monteringsstegen och anvisningarna gäller för båda sätten
att orientera och kombinera solfångarna. När monteringssteg
i enstaka fall avviker från varandra, anges det uttryckligen.

4.2.1 Montera takfästena

4.2.1.1 Montera typ P (för takpannor)

1 3

2

1 Nedre takfäste

2 Övre takfäste

3 Mittersta takfäste

1. Använd det visade övre, mittersta och nedre takfästet
typ P.

A

2 1

B

5
 m

m

2. Sätt fast takfästet av typ P på taksparren (A) eller på
läkten (B).

3. Lossa först skruven (1) på takfästets underdel med den
medföljande bitsen och skruva ur skruven ca 5 mm.

4. Om takfästet ska sättas fast på taksparren vrider man
underdelen (2) utåt (A).

5. Om takfästet ska sättas fast på läkten vrider du under-
delen (2) inåt (B).
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Gäller vid: Typ av fastsättning: på taksparre

1
2

▶ Fastställ avstånden för takfästena. (→ Sida 10)

▶ Frilägg taksparren på det aktuella stället (1).

▶ Positionera takfästet (2). Observera rätt position för
övre, mittersta och nedre takfästet .

3

4

▶ Lossa den övre skruven så att det går att ställa in höjden
på takfästet (3).

– Arbetsmaterial: Skruvnyckel nyckelvidd 13

▶ Ställ in takfästet mot takpannornas höjd så att takfästets
överdel ligger mot den frilagda takytan (4).

▶ Dra åt den övre skruven.

– Arbetsmaterial: Skruvnyckel nyckelvidd 13

5

6

A

B

▶ Skruva fast takfästet med de tre medföljande skruvarna
på taksparren (5).

▶ Justera takpannorna till ursprungligt läge (6).

▶ Knacka eventuellt ut ett urtag i takpannornas undersida
(A) och översida (B) med en hammare så att pannorna
ligger tätt.

Anmärkning

På en del taktyper kan man behöva förskjuta
takfästet i sidled gentemot taksparren.

För detta använder man tillbehöret ”Lång
underdel” artikelnummer 0020080177 (inte
tillgänglig i alla länder).

Gäller vid: Typ av fastsättning: på läkt

13

2

▶ Fastställ avstånden för takfästena. (→ Sida 10)

▶ Skjut upp en eller två takpannor ovanför läkten på det
aktuella stället (1).

▶ Lossa den övre skruven så att det går att ställa in höjden
på takfästet (2).

– Arbetsmaterial: Skruvnyckel nyckelvidd 13

▶ Haka i takfästet på läkten (3). Observera rätt position för
övre, mittersta och nedre takfästet .

4

▶ Ställ in höjden på takfästet mot takpannorna så att över-
delen ligger mot den frilagda takytan och underdelen är
tätt inskjuten mot läkten underifrån (4).

▶ Se till att takfästet ligger fast mot läkten och takpannan
när tandningen hakar in.

5

6

A

▶ Dra åt den övre skruven (5).
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– Arbetsmaterial: Skruvnyckel nyckelvidd 13

▶ Justera takpannorna till ursprungligt läge (6).

▶ Knacka eventuellt ut ett urtag i takpannornas undersida
(A) så att pannorna ligger tätt.

4.2.1.2 Montera typ S (för takplattor)

2

1

1. Fastställ avstånden för takfästena. (→ Sida 10)

2. Frilägg läkten eller taksparren på det aktuella stället (1).

3. Positionera takfästet. Observera rätt position för övre,
mittersta och nedre takfästet (2).

4

3

4. Skruva fast takfästet med de medföljande tre skruvarna
på taksparren eller läkten (3).

5. Justera takplattorna till ursprungligt läge (4).

4.2.1.3 Montera typ S platt (för takplattor)

2

1

1. Fastställ avstånden för takfästena. (→ Sida 10)

2. Frilägg läkten eller taksparren på det aktuella stället (1).

3. Positionera takfästet. Observera rätt position för övre,
mittersta och nedre takfästet (2).

4

3

4. Skruva fast takfästet med de medföljande tre skruvarna
på taksparren eller läkten (3).

5. Justera takplattorna till ursprungligt läge (4).

4.2.1.4 Montera typen skruvstift

1

2

1. Fastställ avstånden för takfästena. (→ Sida 10)

2. Borra ett hål på motsvarande ställe i takpannan (1).

3. Dra åt skruvstiftet i taksparren genom takpannan (2).

3

4. Sätt den mittersta muttern så att den främre delen av
takfästets överdel ligger mot takytan (3). Observera rätt
position för övre, mittersta och nedre takfästet.
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6

45

5. Sätt takfästet på den mittersta muttern (4).

6. Skruva på den andra muttern och dra åt den (5).

– Arbetsmaterial: Skruvnyckel nyckelvidd 17

7. Kapa gängstången direkt ovanför muttern (6).

8. Fila ner snittytan.

4.2.2 Montera solfångarna

4.2.2.1 nKombination bredvid varandra

Fara!
Personskador och materiella skador pga.
nedfallande solfångare!

En solfångare kan falla ner om den inte är
ordentligt fastsatt.

▶ Dra åt klämelementen.
▶ Kontrollera att solfångaren sitter fast or-

dentligt genom att skaka på klämblocken.
▶ Dra åt muttern om ett klämblock rör sig.

1. Montera solfångarna på taket på det sätt som beskrivs i
avsnitten nedan.

Anmärkning

Monteringsskenor och klämelement kan inte
flyttas samtidigt.

Montera monteringsskenorna

1

2

2. Sätt fast de övre och nedre monteringsskenorna för den
första solfångaren med klämelementen på takfästena
((1) och (2)).

3. Sätt den nedre skenan så långt ner som möjligt på tak-
fästet.

4. Sätt den övre skenan på takfästet enligt det fastställda
avståndet (→ kapitlet ”Fastställa takfästenas avstånd”)
till den nedre skenan.

Utbalansera monteringsskenorna

2

1

5. Sätt fast monteringsskenorna vågrätt.

6. Justera eventuella höjdskillnader genom att flytta på
klämelementen.

7. Dra då klämelementet uppåt (1) och flytta det (2). Släpp
det sedan och se till att det hakar fast.

Sätta in och haka in solfångaren

1

Fara!
Fara för brännskador och skållning!

Solfångarna blir vid solinstrålning närmare
200 °C varma.

▶ Undvik att arbeta i starkt solsken.
▶ Täck över solfångarna innan arbetena

påbörjas.
▶ Försök att utföra arbetet under morgon-

timmarna.
▶ Bär lämpliga skyddshandskar.

8. Sätt den första solfångaren med nederkanten i den
nedre monteringsskenan och haka in den i klämele-
menten(1).

9. Se till att klämelementets övre klämblock ligger över
solfångarkanten.

10. Dra åt klämelementen på den nedre monteringsskenan.

– Arbetsmaterial: Skruvnyckel nyckelvidd 13
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Montera kopplingsstyckena

A

B

Se upp!
Risk för skada på solfångaren!

Om rörkopplingarna monteras felaktigt kan
solfångaren skadas.

▶ Säkerställ att klämman (A) inte kan kana i
rörkopplingens spår (B).

11. Sätt in de hydrauliska kopplingsstyckena till anslag i de
avsedda öppningarna på sidan av den tidigare monte-
rade solfångaren.

12. Sätt fast kopplingsstyckena med klämmorna, skjut på
klämman för den övre anslutningen i styrningen uppi-
från och klämman för den nedre anslutningen nerifrån.

Skarva monteringsskenorna

1

13. Sätt in skarvelementen från sidan i monteringsskenorna
tills de hakar fast(1).

14. Skjut monteringsskenorna för nästa solfångare mot den
redan monterade solfångaren (1).

15. Sätt fast monteringsskenorna för nästa solfångare med
klämelementen i takfästena.

16. Utbalansera monteringsskenorna. (→ Sida 14)

Montera nästa solfångare

A

B

17. Sätt nästa solfångare med nederkanten i den nedre
monteringsskenan och haka in den i klämelementen.

18. Se till att klämelementets övre klämblock ligger över
solfångarkanten.

19. Skjut solfångaren mot den första solfångaren och ob-
servera de hydrauliska kopplingsstyckena.

Se upp!
Risk för skada på solfångaren!

Om rörkopplingarna monteras felaktigt kan
solfångaren skadas.

▶ Säkerställ att klämman (A) inte kan kana i
rörkopplingens spår (B).

20. Lås de hydrauliska kopplingsstyckena med klämmorna.

21. Dra åt klämelementen på den nedre monteringsskenan.

– Arbetsmaterial: Skruvnyckel nyckelvidd 13

Fullborda solfångarraden

Gäller vid: Alla solfångare i en rad är ännu inte monterade.

▶ Montera kopplingsstyckena. (→ Sida 15)

▶ Skarva monteringsskenorna. (→ Sida 15)

▶ Montera nästa solfångare. (→ Sida 15)

Positionera de övre monteringsskenorna

1

22. Skjut alla övre monteringsskenorna i raden så att de är
jäms med de nedre solfångarna (1).

23. Se till att monteringsskenornas kanter griper om sol-
fångarna.

24. Skjut klämelementen i raden mot de nedre solfångarna
(1).

25. Se till att klämelementens klämblock ligger över sol-
fångarkanterna.
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26. Dra åt klämelementen på de övre monteringsskenorna.

– Arbetsmaterial: Skruvnyckel nyckelvidd 13

Avsluta monteringen av solfångarna
27. Dra åt alla återstående klämelement.

– Arbetsmaterial: Skruvnyckel nyckelvidd 13

28. Kontrollera att solfångaren sitter fast ordentligt genom
att skaka på klämblocken.

29. Dra åt muttern om ett klämblock rör sig.

4.2.2.2 Kombination över varandra

Fara!
Personskador och materiella skador pga.
nedfallande solfångare!

En solfångare kan falla ner om den inte är
ordentligt fastsatt.

▶ Dra åt klämelementen.
▶ Kontrollera att solfångaren sitter fast or-

dentligt genom att skaka på klämblocken.
▶ Dra åt muttern om ett klämblock rör sig.

1. Montera solfångarna på taket på det sätt som beskrivs i
avsnitten nedan.

Anmärkning

Monteringsskenor och klämelement kan inte
flyttas samtidigt.

Anmärkning

Vid kombination över varandra och vertikal
orientering av solfångarna måste solfångarna
utjämnas hydrauliskt med varandra (Tichel-
mann-system).

Montera monteringsskenorna

1

2

2. Sätt fast de övre och nedre monteringsskenorna för den
första solfångaren med klämelementen på takfästena
((1) och (2)).

3. Sätt den nedre skenan så långt ner som möjligt på tak-
fästet.

4. Sätt den övre skenan på takfästet enligt det fastställda
avståndet (→ kapitlet ”Fastställa takfästenas avstånd”)
till den nedre skenan.

Utbalansera monteringsskenorna

2

1

5. Sätt fast monteringsskenorna vågrätt.

6. Justera eventuella höjdskillnader genom att flytta på
klämelementen.

7. Dra då klämelementet uppåt (1) och flytta det (2). Släpp
det sedan och se till att det hakar fast.

Sätta in och haka in solfångaren

1

Fara!
Fara för brännskador och skållning!

Solfångarna blir vid solinstrålning närmare
200 °C varma.

▶ Undvik att arbeta i starkt solsken.
▶ Täck över solfångarna innan arbetena

påbörjas.
▶ Försök att utföra arbetet under morgon-

timmarna.
▶ Bär lämpliga skyddshandskar.

8. Sätt den första solfångaren med nederkanten i den
nedre monteringsskenan och haka in den i klämele-
menten(1).

9. Se till att klämelementets övre klämblock ligger över
solfångarkanten.

10. Dra åt klämelementen på den nedre monteringsskenan.

– Arbetsmaterial: Skruvnyckel nyckelvidd 13
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Positionera den övre monteringsskenan

11. Skjut den övre monteringsskenan så att den är jäms
med solfångaren.

12. Se till att monteringsskenans kant griper om solfånga-
ren.

Gäller vid: Den sist monterade solfångaren är inte den översta solfånga-

ren i en kolumn.

▶ Skjut på de avsedda klämelementen på monteringsske-
nan (I).

▶ Se till att klämelementens klämblock ligger över solfång-
arkanten.

Gäller vid: Den sist monterade solfångaren är den översta solfångaren i

en kolumn.

▶ Skjut på de avsedda klämelementen på monteringsske-
nan (II).

▶ Se till att klämelementens klämblock ligger över solfång-
arkanten.

Montera nästa solfångare

Gäller vid: Alla solfångare i en kolumn är ännu inte monterade.

2

1

▶ Upprepa alla monteringssteg med nästa övre solfång-
are.

▶ Se till att de båda monteringsskenorna mellan solfång-
arna är monterade som bilden visar ((1) och (2)).

▶ Se till att klämblocken mellan solfångarna griper om
båda monteringsskenorna.

Montera kopplingsstyckena

1

A

B

13. Koppla ihop solfångarna med rörkopplingarna (1).

Se upp!
Risk för skada på solfångaren!

Om rörkopplingarna monteras felaktigt kan
solfångaren skadas.

▶ Säkerställ att klämman (A) inte kan kana i
rörkopplingens spår (B).

14. Lås rörkopplingarna med klämmorna.

Avsluta monteringen av solfångarna
15. Dra åt alla återstående klämelement.

– Arbetsmaterial: Skruvnyckel nyckelvidd 13

16. Kontrollera att solfångaren sitter fast ordentligt genom
att skaka på klämblocken.

17. Dra åt muttern om ett klämblock rör sig.

4.2.3 Montera hydrauliska anslutningar

Se upp!
Otäthet pga. felaktigt tillbehör!

Felaktiga tillbehör kan leda till otätheter i sol-
värmekretsen och till materiella skador.

▶ Till arbeten på solvärmekretsen får endast
hårdlödda anslutningar, plantätningar,
klämringsförskruvningar och presskopp-
lingar som är godkända av tillverkaren för
användning i solvärmekretsar och för mot-
svarande höga temperaturer användas.

De hydrauliska anslutningarna måste monteras på olika sätt
beroende på hur solfångarna kombineras (bredvid varandra
eller över varandra).
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4.2.3.1 nKombination bredvid varandra

1. Montera de hydrauliska anslutningarna på solfångarna
på det sätt som beskrivs i avsnitten nedan.

Anmärkning

När sex eller fler solfångare kopplas efter
varandra måste hydraulanslutningarna an-
ordnas diagonalt för att framtvinga fullständig
genomströmning.

När sex eller fler solfångare kopplas efter
varandra måste hydraulanslutningarna an-
ordnas diagonalt för att framtvinga fullständig
genomströmning. (→ Sida 8)

Gäller vid: Antal solfångare: 1 … 5

1

2

▶ Anslut framledningen (utlopp med öppning för kollektor-
givare) upptill (1).

▶ Lås framledningen med klammern (1).

▶ Ta bort den röda pluggen ur öppningen för solfångargi-
varen.

▶ Sätt in kollektorgivaren VR 11 i öppningen (1).

▶ Lås solfångargivaren VR 11 med ett buntband så att den
inte kan lossna.

▶ Anslut returen (inlopp) nedtills till (2).

▶ Säkra returen med klammern (2).

3

4

▶ Montera de båda pluggarna med avluftningsöppning
på andra sidan av kollektorfältet upptill och nedtill på
kollektorn ((3) och (4)).

▶ Lås de båda pluggarna med klamrarna ((3) och (4)).

▶ Anslut solfångarens framledning och returledning med
systemets anslutningsrör.

▶ Kontrollera att anslutningarna är täta.

Gäller vid: Antal solfångare: ≥ 6

1

2

▶ Anslut returen (inlopp) på ena sidan i den nedre öpp-
ningen på sidan (2).

▶ Säkra returen med klammern (2).

▶ Montera den första pluggen med avluftningsöppning i
den övre sidoöppningen (1).

▶ Lås den första pluggen med klammern (1).

3

4

▶ Sätt in framledningen (utlopp med öppning för kollektor-
givare) diagonalt mot den övre sidoöppningen (4).

▶ Lås framledningen med klammern (4).

▶ Ta bort den röda pluggen ur öppningen för solfångargi-
varen.

▶ Sätt in kollektorgivaren VR 11 i öppningen (4).

▶ Lås solfångargivaren VR 11 med ett buntband så att den
inte kan lossna.

▶ Montera den andra pluggen med avluftningsöppning i
den nedre sidoöppningen (3).

▶ Lås den andra pluggen med klammern (3).

▶ Anslut solfångarens framledning och returledning med
systemets anslutningsrör.

▶ Kontrollera att anslutningarna är täta.
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4.2.3.2 Kombination över varandra

2

1

1. Anslut framledningen (utlopp) till den övre solfångaren
(1).

2. Ta bort den röda pluggen ur öppningen för solfångargi-
varen.

3. Sätt in kollektorgivaren VR 11 i öppningen (1).

4. Lås solfångargivaren VR 11 med ett buntband så att
den inte kan lossna.

5. Lås framledningen med klammern (1).

6. Anslut returledningen (inlopp) till den nedre solfångaren
(2).

7. Säkra returen med klammern (2).

2

1

8. Montera två pluggar i avluftningsöppningarna (1) och
(2) på andra sidan av varje solfångare.

9. Lås alla fyra pluggarna med klamrarna (1) och (2).

10. Anslut solfångarens framledning och returledning med
systemets anslutningsrör.

11. Kontrollera att anslutningarna är täta.

4.3 Avsluta monteringen och kontrollera

4.3.1 Använda kundtjänstkortet

1. Förpackningen med serienummerdekalerna ligger i
solfångarens transportförpackning.

2. Serienummerdekalerna ligger i förpackningen.

3. Kundtjänstkortet ligger i satsen med hydrauliska anslut-
ningar.

1. 2.
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4 5 6

4. Klistra in dekalen i det första fältet på kundtjänstkortet.

5. Sätt fast kundtjänstkortet på synlig plats i närheten av
solvärmesystemets varmvattenberedare.
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4.3.2 Kontrollera monteringen

Kontrollera med checklistan nedan att alla arbetssteg har genomförts.

Anmärkning

När solvärmeanläggningen tagits i drift för första gången och under årstider med starkt växlande temperaturer kan
det bildas kondensat i solfångaren. Detta motsvarar normala driftförhållanden.

Anmärkning

Reflektioner som orsakas av ojämnheter i glaset är ett materialtypiskt fenomen.

Arbetssteg Ja Nej Anmärkning

Alla hydrauliska anslutningar är låsta med klämmor ☐ ☐

Hydraulisk anslutning korrekt ☐ ☐

Solfångargivare VR 11 ansluten ☐ ☐

Alla klämelement åtdragna ☐ ☐

Solfångarna anslutna till åskledare

(alternativ vid åskledare)
☐ ☐

Tryckprovning genomförd

(helst med tryckluft)
☐ ☐

Alla anslutningar är täta ☐ ☐

Datum Underskrift

Alla monteringsarbeten har
utförts på ett fackmannamäs-
sigt sätt. ˍ ˍ . ˍ ˍ . ˍ ˍ ˍ ˍ
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4.3.3 Avfallshantera förpackning

Transportförpackningarna består till övervägande del av
återvinningsbara material.

▶ Beakta gällande föreskrifter.

▶ Avfallshantera transportförpackningarna enligt gällande
föreskrifter.

5 Montering och installation på platt tak

▶ När solfångarna monteras och installeras måste kapitlet
”Säkerhet” följas.

5.1 Förbereda montering och installation

5.1.1 Leverans, transport och montering

5.1.1.1 Förvara solfångarna

▶ Förvara alltid solfångarna på en torr och väderskyddad
plats för att förhindra att fukt tränger in i solfångarna.
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5.1.1.2 Kontrollera leveransomfattningen

1

7

3

2

9

8

10

12

11

4

5

6

Materialförteckning för montering av vertikala solfångare på pant tak

1 Monteringssats för skenor vertikalt

1 set
2 Hydrauliska anslutningar från sensorsats

2 anslutningar
3 Ramsats grundläggande vertikal

2 set
5 Belastningsplattor ur satsen med belastningsplattor

8 plattor
6 T-skruv och mutter från satsen med belastningsplattor

4 skruvar och muttrar
7 Hydraulisk mellananslutning från sensorsats

2 förbindare

8 Bultankare

4 ankare
9 Klammer från sensorsats

4 klamrar
10 Pluggar från sensorsats

2 pluggar
11 Skenanslutning från sensorsats

2 förbindare
12 Solfångare auroTHERM VFK 145/2 V

1 kollektor

Solfångare auroTHERM VFK 155 V

1 kollektor

Materialförteckning för montering av vertikala solfångare på plant tak

1 Monteringssats för skenor horisontellt

1 set
2 Hydrauliska anslutningar från sensorsats

2 anslutningar
4 Ramsats grundläggande horisontell

2 set
5 Belastningsplattor ur satsen med belastningsplattor

8 plattor
6 T-skruv och mutter från satsen med belastningsplattor

4 skruvar och muttrar

8 Bultankare

4 ankare
9 Klammer från sensorsats

4 klamrar
10 Pluggar från sensorsats

2 pluggar
12 Solfångare auroTHERM VFK 145/2 H

1 kollektor

Solfångare auroTHERM VFK 155 H

1 kollektor

▶ Kontrollera att monteringssatsen är fullständig med hjälp av bilden.
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5.1.1.3 Transportera solfångarna

1. Solfångarna ska alltid transporteras liggande för att
förhindra skador.

2. Transportera solfångarna till taket med lämpliga lyftme-
del.

5.1.2 Iaktta avstånd och friytor för montering

Vid storm uppstår mycket stark vindstyrka vid kanterna på
taket på grund av turbulens (virvlar).

▶ Håll ett avstånd på minst 1 m från takkanten vid plane-
ringen av monteringsstället.

5.1.3 Välja lämpligt kopplingsschema

▶ Välj lämpligt kopplingsschema för solfångarna.

1 3 42

▶ Välj en av de fyra varianterna på bilden för hydraulisk
anslutning av solfångarna.

▶ Observera att solvärmemediet i solfångarna alltid flödar
nedifrån och uppåt.

Gäller vid: Antal solfångare: 1 … 5

1 4 5...

▶ Gör de hydrauliska anslutningarna på en sida under
varandra.

Gäller vid: Antal solfångare: 6 … 12

1 12112 ...

▶ För att åstadkomma fullständig genomströmning i sol-
fångarfältet måste de hydrauliska anslutningarna göras
diagonalt.

Gäller vid: Antal solfångare: ≥ 13

1 762 ...

8 14139 ...

▶ Seriekoppla så många solfångare i en rad som möjligt.

▶ Montera flera solfångarrader parallellt.

▶ Parallellkoppla solfångarraderna.

▶ För att undvika tryckförluster i delfälten ska man endast
koppla ihop solfångarrader med samma antal solfångare.

▶ För att undvika tryckförluster i anslutningsrören måste
man säkerställa att den sammanlagda rörlängden för
framledning och returledning är lika stor för varje delfält
(Tichelmann-system).

5.1.4 Förbereda takgenomföring

Se upp!
Läckage pga. förstörd takbeläggning!

Om takbeläggningen förstörs kan vatten
tränga in i byggnaden.

▶ Se till att takbeläggningen skyddas till-
räckligt på takets tätningsytor.

▶ Lägg stora byggmattor under anlägg-
ningen.

▶ Kontrollera att takbeläggningen är tät efter
monteringen av direkt fastskruvade stativ.

▶ Låt en takläggare utföra takgenomföringen.

5.1.5 Välja monteringsvariant

A

B

C

▶ Välj bland tre monteringsvarianter:
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Monteringsvariant Betydelse

A
Fristående montering med belastnings-
plattor och belastningsvikter.

B
Fristående montering utan belastnings-
plattor. Stativen måste skruvas fast i
lämpliga belastningsvikter.

C Stativ fastskruvat direkt i taket.
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5.1.6 Sammanställa komponenterna

▶ Sammanställ komponenterna för monteringen med hjälp av tabellen nedan:

Solfångarens orien-
tering

Antal solfångare: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komponenter antal som krävs

Horisontell

Sats med belastningsplattor (tillval) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sats med hydrauliska anslutningar 1

Sats med hydrauliska kopplingar − 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stativ horisontellt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horisontell skena aluminium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vertikal

Sats med belastningsplattor (tillval) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sats med hydrauliska anslutningar 1

Sats med hydrauliska kopplingar − 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stativ vertikalt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vertikal skena aluminium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.1.7 Fastställa belastningsvikt (fristående montering)

Fara!
Livsfara och risk för materiella skador pga. höga vindhastigheter!

Stativen är dimensionerade för en genomsnittlig vindhastighet på högst 108 km/h. Om den genomsnitt-
liga vindhastigheten på monteringsplatsen överstiger 108 km/h kan inga garantianspråk göras på syste-
met.

▶ Montera stativen endast på platser där den genomsnittliga vindhastigheten är högst 108 km/h.

1. Beakta vid fristående montering:

Monteringsvariant Observera

B
Vikterna som stativen skruvas fast på
måste vara av material som det går att
skruva i.

A och B
Alla vikterna måste vara väderbestän-
diga.

2. För att detaljerat fastställa den genomsnittliga vindhastigheten på monteringsplatsen och den vikt som krävs för stativet
ska man använda Vaillants verktyg för dimensionering av vind- och snöbelastning.

3. Använd kartan nedan för att fastställa den genomsnittliga vindhastigheten på monteringsplatsen.

4. Använd tabellerna nedan för att dimensionera vikterna.

Anmärkning

Med kartan och tabellerna kan man snabbt dimensionera belastningsvikterna. En detaljerad dimensionering
av belastningsvikterna kan endast göras med Vaillants verktyg för vind- och snöbelastning. Kontakta Vail-
lants återförsäljare vid frågor.
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5. Fastställ den genomsnittliga vindhastigheten på monteringsplatsen med hjälp av kartan.
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L1

L2

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

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

L1

L2L1

L1½

L1½

L2½

L2½

L2

6. Fastställ nödvändiga vikter med hjälp av tabellen.

Horisontell orientering av solfångaren
Monteringsvinkel 30°

Vikt/stativ [kg]

L1

L2

För att förhindra att de glider eller
lättar

Endast för att förhindra att de lättar
(om de har skyddats mot att glida)

Anmärkning

Där det finns minst två solfångare i rad kan vikterna reduceras till hälften för
det yttre stativet.

Genomsnittlig vindhastighet
[km/h]

Lager

Byggnadens höjd Byggnadens höjd

upp till 10
m

10-18 m 18-25 m upp till 10
m

10-18 m 18-25 m

upp till 72 Inlandet
L₁
L₂

286

184

359

235

407

269

30

184

38

235

45

269

upp till 72 Kuster och öar
L₁
L₂

392

259

461

307

505

345

43

259

53

307

59

338

upp till 81 Inlandet
L₁
L₂

339

221

445

296

515

345

35

221

50

296

61

345

upp till 81 Kuster och öar
L₁
L₂

499

334

588

396

643

435

58

334

71

396

79

435

upp till 90 Inlandet
L₁
L₂

445

296

550

370

621

419

50

296

66

370

76

419

upp till 90 Kuster och öar
L₁
L₂

586

395

691

469

762

518

71

395

86

469

96

518

upp till 99 Inlandet
L₁
L₂

550

370

656

444

762

518

66

370

81

444

96

518

upp till 99 Kuster och öar
L₁
L₂

727

494

833

568

903

617

91

494

107

568

117

617

upp till
108

Inlandet
L₁
L₂

656

444

797

543

903

617

81

444

101

543

117

617

upp till
108

Kuster och öar
L₁
L₂

868

593

974

667

1079

741

112

593

127

667

142

741
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Horisontell orientering av solfångaren
Monteringsvinkel 45°

Vikt/stativ [kg]

L1

L2

För att förhindra att de glider eller
lättar

Endast för att förhindra att de lättar
(om de har skyddats mot att glida)

Anmärkning

Där det finns minst två solfångare i rad kan vikterna reduceras till hälften för
det yttre stativet.

Genomsnittlig vindhastighet
[km/h]

Lager

Byggnadens höjd Byggnadens höjd

upp till 10
m

10-18 m 18-25 m upp till 10
m

18-25 m 18-25 m

upp till 72 Inlandet
L₁
L₂

299

213

372

274

421

314

30

191

30

242

30

276

upp till 72 Kuster och öar
L₁
L₂

406

301

476

359

521

396

30

265

30

315

30

346

upp till 81 Inlandet
L₁
L₂

352

257

495

345

531

404

30

228

30

303

30

352

upp till 81 Kuster och öar
L₁
L₂

515

391

604

464

661

510

30

341

30

404

30

443

upp till 90 Inlandet
L₁
L₂

459

345

566

433

638

492

30

303

30

377

30

427

upp till 90 Kuster och öar
L₁
L₂

602

462

709

550

781

609

30

402

30

477

30

526

upp till 99 Inlandet
L₁
L₂

566

433

673

521

781

609

30

377

30

452

30

526

upp till 99 Kuster och öar
L₁
L₂

745

579

852

667

923

726

30

502

30

576

30

626

upp till
108

Inlandet
L₁
L₂

673

521

816

638

923

726

30

452

30

551

30

626

upp till
108

Kuster och öar
L₁
L₂

888

697

995

785

1102

873

30

601

30

675

30

750

Horisontell orientering av solfångaren
Monteringsvinkel 60°

Vikt/stativ [kg]

L1

L2

För att förhindra att de glider eller
lättar

Endast för att förhindra att de lättar
(om de har skyddats mot att glida)

Anmärkning

Där det finns minst två solfångare i rad kan vikterna reduceras till hälften för
det yttre stativet.

Genomsnittlig vindhastighet
[km/h]

Lager

Byggnadens höjd Byggnadens höjd

upp till 10
m

10-18 m 18-25 m upp till 10
m

10-18 m 18-25 m

upp till 72 Inlandet
L₁
L₂

268

297

334

377

378

430

30

196

37

247

45

281
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Horisontell orientering av solfångaren
Monteringsvinkel 60°

Vikt/stativ [kg]

L1

L2

För att förhindra att de glider eller
lättar

Endast för att förhindra att de lättar
(om de har skyddats mot att glida)

Anmärkning

Där det finns minst två solfångare i rad kan vikterna reduceras till hälften för
det yttre stativet.

Genomsnittlig vindhastighet
[km/h]

Lager

Byggnadens höjd Byggnadens höjd

upp till 10
m

10-18 m 18-25 m upp till 10
m

10-18 m 18-25 m

upp till 72 Kuster och öar
L₁
L₂

365

414

430

491

474

539

43

271

54

320

62

351

upp till 81 Inlandet
L₁
L₂

316

355

413

472

484

550

33

233

52

308

64

357

upp till 81 Kuster och öar
L₁
L₂

468

532

557

630

613

691

61

346

76

408

85

448

upp till 90 Inlandet
L₁
L₂

413

472

519

589

590

667

52

308

70

382

82

432

upp till 90 Kuster och öar
L₁
L₂

555

628

661

744

731

822

76

407

94

481

106

531

upp till 99 Inlandet
L₁
L₂

519

589

625

705

731

822

70

382

88

456

106

531

upp till 99 Kuster och öar
L₁
L₂

696

783

802

900

873

978

100

506

118

580

130

630

upp till
108

Inlandet
L₁
L₂

625

705

767

861

873

978

88

456

112

556

130

630

upp till
108

Kuster och öar
L₁
L₂

838

939

944

1056

1050

1172

124

605

142

680

160

754

Vertikal orientering av solfångaren
Monteringsvinkel 30°

Vikt/stativ [kg]

L1

L2

För att förhindra att de glider eller
lättar

Endast för att förhindra att de lättar
(om de har skyddats mot att glida)

Anmärkning

Där det finns minst två solfångare i rad kan vikterna reduceras till hälften för
det yttre stativet.

Genomsnittlig vindhastighet
[km/h]

Lager

Byggnadens höjd Byggnadens höjd

upp till 10
m

10-18 m 18-25 m upp till 10
m

10-18 m 18-25 m

upp till 72 Inlandet
L₁
L₂

301

167

378

213

429

244

44

167

40

213

70

244

upp till 72 Kuster och öar
L₁
L₂

413

234

487

279

534

307

67

234

81

279

90

307



5 Montering och installation på platt tak

30 Monteringsanvisning auroTHERM, auroTHERM plus 0020100669_04

Vertikal orientering av solfångaren
Monteringsvinkel 30°

Vikt/stativ [kg]

L1

L2

För att förhindra att de glider eller
lättar

Endast för att förhindra att de lättar
(om de har skyddats mot att glida)

Anmärkning

Där det finns minst två solfångare i rad kan vikterna reduceras till hälften för
det yttre stativet.

Genomsnittlig vindhastighet
[km/h]

Lager

Byggnadens höjd Byggnadens höjd

upp till 10
m

10-18 m 18-25 m upp till 10
m

10-18 m 18-25 m

upp till 81 Inlandet
L₁
L₂

357

201

469

268

544

313

56

201

78

268

92

313

upp till 81 Kuster och öar
L₁
L₂

527

303

621

359

680

395

89

303

108

359

119

395

upp till 90 Inlandet
L₁
L₂

469

268

581

335

656

380

78

268

100

335

115

380

upp till 90 Kuster och öar
L₁
L₂

619

358

731

425

806

470

107

358

129

425

144

470

upp till 99 Inlandet
L₁
L₂

581

335

694

403

806

470

100

335

122

403

144

470

upp till 99 Kuster och öar
L₁
L₂

768

448

881

515

955

560

137

448

159

515

174

560

upp till
108

Inlandet
L₁
L₂

694

403

843

492

955

560

122

403

152

492

174

560

upp till
108

Kuster och öar
L₁
L₂

918

537

1030

605

1143

672

166

537

188

605

211

672

Vertikal orientering av solfångaren
Monteringsvinkel 45°

Vikt/stativ [kg]

L1

L2

För att förhindra att de glider eller
lättar

Endast för att förhindra att de lättar
(om de har skyddats mot att glida)

Anmärkning

Där det finns minst två solfångare i rad kan vikterna reduceras till hälften för
det yttre stativet.

Genomsnittlig vindhastighet
[km/h]

Lager

Byggnadens höjd Byggnadens höjd

upp till 10
m

10-18 m 18-25 m upp till 10
m

10-18 m 18-25 m

upp till 72 Inlandet
L₁
L₂

321

191

401

245

454

281

30

173

30

220

30

251

upp till 72 Kuster och öar
L₁
L₂

437

270

513

321

562

354

30

241

30

286

30

314

upp till 81 Inlandet
L₁
L₂

379

230

495

309

572

361

30

207

30

275

30

320
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Vertikal orientering av solfångaren
Monteringsvinkel 45°

Vikt/stativ [kg]

L1

L2

För att förhindra att de glider eller
lättar

Endast för att förhindra att de lättar
(om de har skyddats mot att glida)

Anmärkning

Där det finns minst två solfångare i rad kan vikterna reduceras till hälften för
det yttre stativet.

Genomsnittlig vindhastighet
[km/h]

Lager

Byggnadens höjd Byggnadens höjd

upp till 10
m

10-18 m 18-25 m upp till 10
m

10-18 m 18-25 m

upp till 81 Kuster och öar
L₁
L₂

555

350

652

415

713

4547

30

310

30

366

30

402

upp till 90 Inlandet
L₁
L₂

495

309

611

388

688

440

30

275

30

342

30

388

upp till 90 Kuster och öar
L₁
L₂

650

414

766

493

843

545

30

365

30

433

30

478

upp till 99 Inlandet
L₁
L₂

611

388

727

466

843

545

30

342

30

410

30

478

upp till 99 Kuster och öar
L₁
L₂

804

519

920

598

998

650

30

455

30

523

30

568

upp till
108

Inlandet
L₁
L₂

727

466

882

571

998

650

30

410

30

500

30

568

upp till
108

Kuster och öar
L₁
L₂

959

624

1075

703

1191

781

30

546

30

613

34

681

Vertikal orientering av solfångaren
Monteringsvinkel 60°

Vikt/stativ [kg]

L1

L2

För att förhindra att de glider eller
lättar

Endast för att förhindra att de lättar
(om de har skyddats mot att glida)

Anmärkning

Där det finns minst två solfångare i rad kan vikterna reduceras till hälften för
det yttre stativet.

Genomsnittlig vindhastighet
[km/h]

Lager

Byggnadens höjd Byggnadens höjd

upp till 10
m

10-18 m 18-25 m upp till 10
m

10-18 m 18-25 m

upp till 72 Inlandet
L₁
L₂

297

267

372

339

421

387

30

179

30

225

37

256

upp till 72 Kuster och öar
L₁
L₂

406

372

477

441

522

485

30

246

30

291

35

325

upp till 81 Inlandet
L₁
L₂

352

319

460

424

532

494

30

212

30

280

37

325

upp till 81 Kuster och öar
L₁
L₂

516

479

607

566

664

621

35

315

45

372

52

407
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Vertikal orientering av solfångaren
Monteringsvinkel 60°

Vikt/stativ [kg]

L1

L2

För att förhindra att de glider eller
lättar

Endast för att förhindra att de lättar
(om de har skyddats mot att glida)

Anmärkning

Där det finns minst två solfångare i rad kan vikterna reduceras till hälften för
det yttre stativet.

Genomsnittlig vindhastighet
[km/h]

Lager

Byggnadens höjd Byggnadens höjd

upp till 10
m

10-18 m 18-25 m upp till 10
m

10-18 m 18-25 m

upp till 90 Inlandet
L₁
L₂

460

424

568

529

641

599

30

280

41

348

49

393

upp till 90 Kuster och öar
L₁
L₂

604

564

713

669

785

739

45

370

58

438

67

483

upp till 99 Inlandet
L₁
L₂

568

529

677

634

785

739

41

348

54

415

67

483

upp till 99 Kuster och öar
L₁
L₂

749

704

857

809

930

879

62

461

75

528

84

573

upp till
108

Inlandet
L₁
L₂

677

634

821

774

930

879

54

415

71

506

84

573

upp till
108

Kuster och öar
L₁
L₂

893

844

1002

949

1110

1054

80

551

92

619

105

686

5.1.8 Fastställa stativens avstånd

B

D

E
A

C

F

C

D

▶ Fastställ stativens avstånd.

Antal solfångare A
[mm]

30° 45° 60°

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

B
[mm]

F
1)

[mm]
B

[mm]
F

1)

[mm]
B

[mm]
F

1)

[mm]

Vertikal

1 970

1280 2927 1731 3666 2065 4019 2034

− −

2 2200

1100

−

3 3463

1263

4 4726

5 5989

6 7252

7 8515

1)
Måttet gäller för solstånd 20° och måste kontrolleras utifrån den geografiska placeringen.
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Antal solfångare A
[mm]

30° 45° 60°

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

B
[mm]

F
1)

[mm]
B

[mm]
F

1)

[mm]
B

[mm]
F

1)

[mm]

Vertikal

8 9778

1280 2927 1731 3666 2065 4019 2034 1100 12639 11041

10 12304

Horisontell

1 1770

881 1897 1165 2276 1373 2446 1304

− −

2 3800

1900

−

3 5863

2063

4 7926

5 9989

6 12052

7 14115

8 16178

9 18241

10 20304

1)
Måttet gäller för solstånd 20° och måste kontrolleras utifrån den geografiska placeringen.
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5.2 Genomföra monteringen

5.2.1 Montera stativen

Fara!
Livsfara pga. nedfallande solfångare!

Solfångare som inte sitter fast kan blåsa ner
från platta tak och skada personer.

▶ Vidta säkerhetsåtgärderna nedan bero-
ende på monteringssätt.

▶ Vid monteringssättet direkt fastskruvning
ska stativen skruvas fast ordentligt i un-
derlaget.

▶ Använd endast avsedda belastningsvik-
ter.

▶ Beakta den nödvändiga vikten på belast-
ningsvikterna.

1. Fastställ antalet stativ som krävs.

– För den första solfångaren: Två stativ

– För varje ytterligare solfångare: Ytterligare ett stativ

2. Fäll upp det första stativet.

60°
45°

30°

3. Välj den monteringsvinkel som krävs.

– Monteringsvinkel:

– 30°

– 45°

– 60°

1

2

4. Tryck på låsspärren (1) på den teleskopiska skenan.

5. Dra den teleskopiska skenan (2) till önskad monterings-
vinkel och låt låsspärren haka fast.

1

2

3

1

6. Sätt tvärstaget (1) så att dess fästhål är mellan skruvhå-
len i den teleskopiska skenan.

7. Lås stativet genom att sätta in fästskruven (2) genom
alla skenorna.

8. Lås fästskruven (2) med den självlåsande muttern (3).

9. Dra åt muttern.

Gäller vid: Monteringssätt: Direkt fastskruvning

Skruva fast stativen

Se upp!
Läckage pga. förstörd takbeläggning!
Om takbeläggningen förstörs kan vatten
tränga in i byggnaden.
▶ Kontrollera att takbeläggningen är tät

efter fastskruvning.
▶ Återställ takbeläggningens täthet vid be-

hov.
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▶ Fastställ de nödvändiga avstånden för stativen enligt
kapitlet ”Fastställa stativens avstånd”.

▶ Borra hål på de fastställda ställena.

▶ Fäst stativet med anordningar som är lämpliga för un-
derlaget.

– Fästmaterial: Rostfritt

– Fästanordningarnas diameter: ≥ 10 mm

▶ Utför ett utdragningstest.

– Utdragningskraft för bultankare: ≥ 9 kN

▶ Montera så många stativ som krävs för solfångarna.

Gäller vid: Monteringssätt: Fristående montering (med belastningsplattor)

Förbereda belastningsplattorna

Se upp!
Läckage pga. förstörd takbeläggning!
Om takbeläggningen förstörs kan vatten
tränga in i byggnaden.
▶ Se till att takbeläggningen skyddas till-

räckligt på takets tätningsytor.
▶ Lägg stora halkfria byggmattor under

anläggningen.

▶ Om taket är täckt med grus måste det tas bort på de
ställen där belastningsplattorna ska läggas. Skydda tak-
underlaget med halkfri byggmatta.

▶ Skarva två belastningsplattor så som bilden visar.

▶ Skarva ytterligare två belastningsplattor så som bilden
visar.

Anmärkning

Varje stativ kräver fyra belastningsplattor: ett
par för den främre foten och ett par för den
bakre foten.

▶ Anordna belastningsplattorna i någorlunda slutgiltigt
läge.

▶ Sätt in den första T-skruven i mitten av spåret mellan de
båda första belastningsplattorna.

▶ Efter att T-skruven är låst vrider man den 90° medurs.

▶ Lås den andra T-skruven på samma sätt mellan de båda
andra belastningsplattorna.

2

3
1

Skruva fast och rikta in stativen på belastnings-
plattorna
▶ Ta tag i det första färdigmonterade och vinkelinställda

stativet.

▶ Sätt den främre stativfoten över T-skruven (1).

▶ När stativfoten positioneras måste man se till att vridsäk-
ringen (2) är i ingrepp.

▶ Lås stativfoten med den självlåsande muttern(3).

▶ Lås den bakre stativfoten på samma sätt på de båda
andra belastningsplattorna.

◁ Det första stativet är stabilt monterat.
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▶ Montera det andra stativet på belastningsplattorna enligt
beskrivningen ovan.

▶ Montera så många stativ och belastningsplattor som
krävs för solfångarna.

Anmärkning

En solfångare kräver två stativ.

För varje ytterligare intilliggande solfångare
krävs ytterligare ett stativ.

▶ Rikta in alla stativ och belastningsplattor i deras slutgil-
tiga läge.

▶ Avstånd för stativen finns i kapitlet ”Fastställa stativens
avstånd”.

Lägga belastningsvikterna på belastningsplat-
torna
▶ Transportera upp nödvändigt antal belastningsvikter på

det platta taket.

▶ Lägg belastningsvikterna på belastningsplattorna enligt
bilden ovan.

▶ Se till att avståndet mellan belastningsvikterna och stati-
ven är så litet som möjligt.

Fara!
Livsfara om belastningsvikterna inte är
tillräckligt säkrade på belastningsplat-
torna!
Om belastningsvikterna inte är tillräckligt
säkrade på belastningsplattorna kan sol-
fångarna falla ner från taket och vålla livsho-
tande skador.
▶ Säkra alla belastningsvikterna på belast-

ningsplattorna med lämpliga åtgärder så
att de inte kan kana eller tippa.

▶ Fördela belastningsvikterna likvärdigt på belastningsplat-
torna.

Gäller vid: Monteringssätt: Fristående montering (utan belastningsplattor)

Förbereda vikterna

Se upp!
Läckage pga. förstörd takbeläggning!
Om takbeläggningen förstörs kan vatten
tränga in i byggnaden.
▶ Se till att takbeläggningen skyddas till-

räckligt på takets tätningsytor.
▶ Lägg stora halkfria byggmattor under

anläggningen.

▶ Om taket är täckt med grus måste det tas bort på de
ställen där vikterna ska läggas. Skydda takunderlaget
med halkfri byggmatta.

▶ Fastställ de nödvändiga avstånden för stativen enligt
kapitlet ”Fastställa stativens avstånd”.

Anmärkning

Varje stativ kräver två lika stora vikter. Den
första solfångaren kräver alltså fyra vikter. För
varje ytterligare solfångare krävs ytterligare
ett stativ.

▶ Transportera upp nödvändigt antal vikter på det platta
taket.

▶ Lägg vikterna i de slutgiltiga lägena på monteringsplat-
sen.
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Anmärkning

De fyra vikterna som håller två stativ för en
solfångare är mycket tunga. Därför rekom-
menderas att man fastställer vikternas slutgil-
tiga lägen och inriktning och placerar ut dem
innan man skruvar fast stativen.

▶ Välj lämpligt fästmedel för vikterna (diameter minst 10
mm).

▶ Borra ett hål i mitten på varje vikt.

Skruva fast stativen på vikterna
▶ Ta tag i det första färdigmonterade och vinkelinställda

stativet.

▶ Skruva fast den främre stativfoten på den första vikten.

▶ Skruva fast den bakre stativfoten på den andra vikten.

◁ Det första stativet är stabilt monterat.

▶ Montera det andra stativet på de två andra vikterna en-
ligt beskrivningen ovan.

▶ Montera så många stativ som krävs för solfångarna.

5.2.2 Montera solfångarna

Fara!
Personskador och materiella skador pga.
nedfallande solfångare!

En solfångare kan falla ner om den inte är
ordentligt fastsatt.

▶ Dra åt klämelementen.
▶ Kontrollera att solfångaren sitter fast or-

dentligt genom att skaka på klämblocken.
▶ Dra åt muttern om ett klämblock rör sig.

1. Montera solfångarna på taket på det sätt som beskrivs i
avsnitten nedan.

Skjuta på monteringsskenorna

1

2 3

2. Skjut på de båda monteringsskenorna i fästena upptill
och nedtill, så som bilden visar.

3. Se till att den nedre monteringsskenan har den öppna
sidan uppåt och att den övre monteringsskenan har den
öppna sidan nedåt.

4. Skjut först på monteringsskenan i det ena fästet (1).

5. Låt monteringsskenan sticka ut en bit (2).

6. Skjut sedan tillbaka monteringsskenan i det andra fästet
(3).

7. Upprepa förfarandet på de andra stativen.

Montera monteringsskenor på flera stativ

A B

50 - 200

1

2

8. Vid montering av flera solfångare ska monteringsske-
norna sluta på mitten av fästet (A).

9. Låt monteringsskenorna på det första och sista stativet
sticka ut 50-200 mm över kanten (B).

Skarva monteringsskenorna

1

10. Kläm fast skarvlåset (1) i monteringsskenorna.

11. Se till att skarvlåset (1) hakar fast i monteringsskenor-
nas hål.
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Anmärkning

Efter monteringen kommer man inte längre
åt skarvlåsen.

Sätta fast monteringsskenorna nedtill

12. Skruva fast fästena till de nedre monteringsskenorna.

– Arbetsmaterial: Insexnyckel 5 mm

Haka in solfångaren nedtill

1

Fara!
Fara för brännskador och skållning!

Solfångarna blir vid solinstrålning närmare
200 °C varma.

▶ Undvik att arbeta i starkt solsken.
▶ Täck över solfångarna innan arbetena

påbörjas.
▶ Försök att utföra arbetet under morgon-

timmarna.
▶ Bär lämpliga skyddshandskar.

13. Sätt solfångaren med nederkanten i monteringsske-
nans profil (1). Se till att monteringsskenan (1) omsluter
solfångarens nederkant.

Sätta fast solfångaren upptill

1
2

14. Skjut vänstersidan på den övre monteringsskenan (1)
så att den står jäms med solfångaren.

15. Se till att monteringsskenan (1) omsluter solfångarens
överkant.

16. Skruva fast det vänstra fästet upptill (2).

– Arbetsmaterial: Insexnyckel 5 mm

17. Se till att monteringsskenan inte kanar när skruven dras
åt.

Montera hydrauliska kopplingar

A

B

1

2

Se upp!
Risk för skada på solfångaren!

Om rörkopplingarna monteras felaktigt kan
solfångaren skadas.

▶ Säkerställ att klämman (A) inte kan kana i
rörkopplingens spår (B).

18. Ta bort transportpluggarna ur öppningarna.

19. Sätt in rörkopplingarna upptill (1) och nedtill (2) till an-
slag i öppningarna.

20. Skjut in klämmorna i öppningarnas skenor (2).
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Montera nästa solfångare

A

B

1

2

21. Sätt nästa solfångare på den nedre monteringsskenan.

22. Skjut solfångaren mot den första solfångaren.

Se upp!
Risk för skada på solfångaren!

Om rörkopplingarna monteras felaktigt kan
solfångaren skadas.

▶ Säkerställ att klämman (A) inte kan kana i
rörkopplingens spår (B).

23. Lås de hydrauliska kopplingsstyckena upptill och nedtill
med klämmorna ((1) och (2)).

24. Skjut den andra övre monteringsskenan så att den är
jäms med solfångaren.

25. Skruva fast den andra övre monteringsskenan på fästet
tillsammans med den första solfångarens monterings-
skena.

– Arbetsmaterial: Insexnyckel 5 mm

Fullborda solfångarraden

Gäller vid: Alla solfångare i en rad är ännu inte monterade.

▶ Montera de hydrauliska kopplingarna. (→ Sida 38)

▶ Montera nästa solfångare. (→ Sida 39)

5.2.3 Montera hydrauliska anslutningar

Se upp!
Otäthet pga. felaktigt tillbehör!

Felaktiga tillbehör kan leda till otätheter i sol-
värmekretsen och till materiella skador.

▶ Till arbeten på solvärmekretsen får endast
hårdlödda anslutningar, plantätningar,
klämringsförskruvningar och presskopp-
lingar som är godkända av tillverkaren för
användning i solvärmekretsar och för mot-
svarande höga temperaturer användas.

1. Montera de hydrauliska anslutningarna på solfångarna
på det sätt som beskrivs i avsnitten nedan.

Anmärkning

När sex eller fler solfångare kopplas efter
varandra måste hydraulanslutningarna an-
ordnas diagonalt för att framtvinga fullständig
genomströmning. (→ Sida 8)

Gäller vid: Antal solfångare: 1 … 5

1

2

▶ Anslut framledningen (utlopp med öppning för kollektor-
givare) upptill (1).

▶ Lås framledningen med klammern (1).

▶ Ta bort den röda pluggen ur öppningen för solfångargi-
varen.

▶ Sätt in kollektorgivaren VR 11 i öppningen (1).

▶ Lås solfångargivaren VR 11 med ett buntband så att den
inte kan lossna.

▶ Anslut returen (inlopp) nedtills till (2).

▶ Säkra returen med klammern (2).

2

1

▶ Montera de båda pluggarna med avluftningsöppning
på andra sidan av kollektorfältet upptill och nedtill på
kollektorn ((1) och (2)).

▶ Lås de båda pluggarna med klamrarna ((1) och (2)).

▶ Anslut solfångarens framledning och returledning med
systemets anslutningsrör.

▶ Kontrollera att anslutningarna är täta.

Gäller vid: Antal solfångare: ≥ 6

2

1

▶ Anslut returen (inlopp) på ena sidan i den nedre öpp-
ningen på sidan (2).

▶ Lås returledningen med klämman (2).
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▶ Montera den första pluggen med avluftningsöppning i
den övre sidoöppningen (1).

▶ Lås den första pluggen med klammern (1).

2

1

▶ Sätt in framledningen (utlopp med öppning för kollektor-
givare) diagonalt mot den övre sidoöppningen (1).

▶ Lås framledningen med klammern (1).

▶ Ta bort den röda pluggen ur öppningen för solfångargi-
varen.

▶ Sätt in kollektorgivaren VR 11 i öppningen (1).

▶ Lås solfångargivaren VR 11 med ett buntband så att den
inte kan lossna.

▶ Montera den andra pluggen med avluftningsöppning i
den nedre sidoöppningen (2).

▶ Lås den andra pluggen med klammern (2).

▶ Anslut solfångarens framledning och returledning med
systemets anslutningsrör.

▶ Kontrollera att anslutningarna är täta.

5.3 Avsluta monteringen och kontrollera

5.3.1 Använda kundtjänstkortet

1. Förpackningen med serienummerdekalerna ligger i
solfångarens transportförpackning.

2. Serienummerdekalerna ligger i förpackningen.

3. Kundtjänstkortet ligger i satsen med hydrauliska anslut-
ningar.

1. 2.
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4 5 6

4. Klistra in dekalen i det första fältet på kundtjänstkortet.

5. Sätt fast kundtjänstkortet på synlig plats i närheten av
solvärmesystemets varmvattenberedare.
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5.3.2 Kontrollera monteringen

Kontrollera med checklistan nedan att alla arbetssteg har genomförts.

Anmärkning

När solvärmeanläggningen tagits i drift för första gången och under årstider med starkt växlande temperaturer kan
det bildas kondensat i solfångaren. Detta motsvarar normala driftförhållanden.

Anmärkning

Reflektioner som orsakas av ojämnheter i glaset är ett materialtypiskt fenomen.

Arbetssteg Ja Nej Anmärkning

Anläggningen monterad med hänsyn tagen till byggna-
dens konstruktion

☐ ☐

Avstånden till takkanten motsvarar angivna värden ☐ ☐

Stativen är placerade enligt måttangivelserna ☐ ☐

Alla skruvar är åtdragna

(Monteringsskena och teleskopisk skena)
☐ ☐

Tillräckligt dimensionerade belastningsvikter har använts

(endast vid fristående montering)
☐ ☐

Belastningsvikterna har säkrats med lämpliga åtgärder så
att de inte kan kana eller tippa

(endast vid fristående montering)
☐ ☐

Stativen är fastskruvade och skruvarna är åtdragna

(endast vid direkt fastskruvning)
☐ ☐

Alla hydrauliska anslutningar är låsta med klämmor ☐ ☐

Hydraulisk anslutning korrekt ☐ ☐

Solfångargivare VR 11 ansluten ☐ ☐

Solfångarna anslutna till åskledare

(alternativ vid åskledare)
☐ ☐

Tryckprovning genomförd

(helst med tryckluft)
☐ ☐

Alla anslutningar är täta ☐ ☐

Datum Underskrift

Alla monteringsarbeten har
utförts på ett fackmannamäs-
sigt sätt. ˍ ˍ . ˍ ˍ . ˍ ˍ ˍ ˍ
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5.3.3 Avfallshantera förpackning

Transportförpackningarna består till övervägande del av
återvinningsbara material.

▶ Beakta gällande föreskrifter.

▶ Avfallshantera transportförpackningarna enligt gällande
föreskrifter.

6 Besiktning och underhåll

6.1 Underhållsplan

I tabellen nedan står de inspektions- och underhållsarbeten
som måste genomföras med regelbundna intervall.

Nr Underhållsarbeten Intervall Sida

1 Kontrollera solfångarna och an-
slutningarna beträffande skador,
smuts och otäthet

En gång om
året

42

2 Rengöra solfångarna En gång om
året 42

3 Kontrollera att fästen och solfång-
arkomponenter sitter fast

En gång om
året 43

4 Kontrollera rörisoleringarna beträf-
fande skador

En gång om
året 43

5 Byta skadade rörisoleringar En gång om
året 43

6 Avfallshantera skadade rörisole-
ringar

En gång om
året 43

6.2 Beakta inspektions- och underhållsintervall

Förutsättning för långvarig funktion, pålitlighet och lång livs-
längd är att regelbundna inspektioner och underhåll av hela
solvärmeanläggningen utförs av fackman. Vaillant rekom-
menderar att man ingår ett underhållsavtal.

Fara!
Livsfara, risk för personskador och mate-
riella skador pga. uteblivna underhållsar-
beten och reparationer!

Uteblivna underhållsarbeten eller reparatio-
ner eller försummade underhållsintervall kan
inverka på driftsäkerheten och leda till materi-
ella skador och personskador.

▶ Informera användaren om att underhåll-
sintervallen noggrant ska följas.

▶ Genomför underhållsarbetena på solfång-
arna enligt underhållsplanen.

6.3 Allmänna inspektions- och
underhållsanvisningar

Fara!
Livsfara, risk för personskador och ma-
teriella skador pga. felaktigt genomförda
underhållsarbeten och reparationer!

Felaktiga underhållsarbeten eller reparatio-
ner kan inverka på driftsäkerheten och leda
till materiella skador och personskador.

▶ Endast fackmän får utföra underhållsarbe-
ten och reparationer på solfångarna.

6.4 Förbereda inspektion och underhåll

6.4.1 Skaffa reservdelar

Produktens originaldelar är certifierade i enlighet med kon-
troll av CE-överensstämmelse. Använder du inte de certifie-
rade Vaillant-originalreservdelarna vid underhåll eller repa-
ration upphör produktens CE-överensstämmelse att gälla.
Därför rekommenderar vi starkt att Vaillant-originalreserv-
delar monteras. Information om tillgängliga Vaillant-original-
reservdelar finns under de kontaktadresser som anges på
baksidan.

▶ Använd endast Vaillant-originalreservdelar när du behö-
ver reservdelar vid underhåll eller reparation.

6.4.2 Förbereda underhåll

▶ Sammanställ alla verktyg och material som krävs för un-
derhållet.

6.5 Kontrollera solfångarna och anslutningarna
beträffande skador, smuts och otäthet

1. Kontrollera solfångarna beträffande skador.

Om solfångarna är skadade:

▶ Byt solfångarna.

2. Kontrollera solfångarna beträffande smuts.

Om solfångarna är smutsiga:

▶ Rengör solfångarna. (→ Sida 42)

3. Kontrollera anslutningarna beträffande otäthet.

Om anslutningarna är otäta:

▶ Täta de otäta anslutningarna. (→ Sida 43)

6.6 Rengöra solfångarna

Fara!
Fara för brännskador och skållning!

Solfångarna blir vid solinstrålning närmare
200 °C varma.

▶ Undvik att arbeta i starkt solsken.
▶ Försök att utföra arbetet under morgon-

timmarna.
▶ Bär lämpliga skyddshandskar.
▶ Bär lämpliga skyddsglasögon.
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Se upp!
Materiella skador pga. högtryckstvätt!

Högtryckstvättar kan skada solfångarna pga.
det höga trycket.

▶ Rengör aldrig solfångarna med
högtryckstvätt.

Se upp!
Materiella skador pga. rengöringsmedel!

Rengöringsmedel kan skada solfångarens
ytstruktur och försämra dess effekt.

▶ Rengör aldrig solfångaren med rengö-
ringsmedel.

▶ Rengör solfångarna med vatten och svamp.

6.7 Kontrollera att fästen och
solfångarkomponenter sitter fast

▶ Kontrollera att alla skruvförband sitter fast.

Om skruvförband är lösa:

▶ Dra åt skruvförbanden.

6.8 Kontrollera rörisoleringarna beträffande
skador

▶ Kontrollera rörisoleringarna beträffande skador.

Om rörisoleringarna är skadade:

▶ Byt skadade rörisoleringar för att undvika värmeför-
luster. (→ Sida 43)

6.9 Byta skadade rörisoleringar

1. Ta solvärmeanläggningen tillfälligt ur drift (→ Sida 44).

2. Byt de skadade rörisoleringarna.

3. Ta solvärmeanläggningen åter i drift.

6.10 Avfallshantera skadade rörisoleringar

Rörisoleringarna består till övervägande del av återvinnings-
bara material.

Rörisoleringarna får inte kastas i hushållssoporna.

▶ Beakta gällande föreskrifter.

▶ Avfallshantera skadade rörisoleringar enligt gällande
föreskrifter.

7 Felsökning

7.1 Skaffa reservdelar

Produktens originaldelar är certifierade i enlighet med kon-
troll av CE-överensstämmelse. Använder du inte de certifie-
rade Vaillant-originalreservdelarna vid underhåll eller repa-
ration upphör produktens CE-överensstämmelse att gälla.
Därför rekommenderar vi starkt att Vaillant-originalreserv-
delar monteras. Information om tillgängliga Vaillant-original-
reservdelar finns under de kontaktadresser som anges på
baksidan.

▶ Använd endast Vaillant-originalreservdelar när du behö-
ver reservdelar vid underhåll eller reparation.

7.2 Genomföra reparationer

7.2.1 Byta otäta solfångare

Fara!
Fara för brännskador och skållning!

Solfångarna blir vid solinstrålning närmare
200 °C varma.

▶ Undvik att arbeta i starkt solsken.
▶ Täck över solfångarna innan arbetena

påbörjas.
▶ Försök att utföra arbetet under morgon-

timmarna.
▶ Bär lämpliga skyddshandskar.

1. Ta solvärmeanläggningen tillfälligt ur drift (→ Sida 44).

2. Byt de otäta solfångarna.

3. Följ beskrivningen i systemanvisningen när solvärme-
anläggningen åter ska tas i drift.

7.2.2 Avfallshantera solfångarna

Solfångaren från Vaillant består till övervägande del av åter-
vinningsbara material.

Solfångaren från Vaillant får inte kastas i hushållssoporna.

▶ Beakta gällande föreskrifter.

▶ Avfallshantera defekta solfångare från Vaillant enligt gäl-
lande föreskrifter.

7.2.3 Täta otäta anslutningar

Fara!
Fara för brännskador och skållning!

Solfångarna blir vid solinstrålning närmare
200 °C varma.

▶ Undvik att arbeta i starkt solsken.
▶ Täck över solfångarna innan arbetena

påbörjas.
▶ Försök att utföra arbetet under morgon-

timmarna.
▶ Bär lämpliga skyddshandskar.

1. Ta solvärmeanläggningen tillfälligt ur drift (→ Sida 44).

2. Täta de otäta anslutningarna.
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3. Följ beskrivningen i systemanvisningen när solvärme-
anläggningen åter ska tas i drift.

7.2.4 Byta defekta rörisoleringar

1. Ta solvärmeanläggningen tillfälligt ur drift (→ Sida 44).

2. Byt defekta rörisoleringar för att undvika värmeförluster.

3. Följ beskrivningen i systemanvisningen när solvärme-
anläggningen åter ska tas i drift.

7.2.5 Avfallshantera defekta rörisoleringar

Rörisoleringarna består till övervägande del av återvinnings-
bara material.

Rörisoleringarna får inte kastas i hushållssoporna.

▶ Beakta gällande föreskrifter.

▶ Avfallshantera defekta rörisoleringar enligt gällande före-
skrifter.

8 Avställning

8.1 Tillfälligt urdrifttagande

Se upp!
Skador på solfångarna!

Solfångare som inte är i drift kan åldras snab-
bare på grund av höga stilleståndstemperatu-
rer.

▶ Endast en fackman får ta solvärmean-
läggningen ur drift.

▶ Ta inte solfångarna ur drift längre än fyra
veckor.

▶ Täck över solfångare som inte är i drift. Se
till att skyddet är ordentligt fäst.

▶ Demontera solfångarna om solvärmean-
läggningen ska tas ur drift en längre tid.

Se upp!
Oxidation av solvärmemediet!

Om solvärmekretsen är öppen en längre tid
ur drift kan solvärmemediet åldras snabbare
på grund av luftens syre.

▶ Endast en fackman får ta solvärmean-
läggningen ur drift.

▶ Ta inte solfångarna ur drift längre än fyra
veckor.

▶ Töm hela solvärmeanläggningen innan
den tas ur drift en längre tid och avfalls-
hantera solvärmemediet enligt gällande
föreskrifter.

▶ Demontera solfångarna om solvärmean-
läggningen ska tas ur drift en längre tid.

För reparationer eller underhållsarbeten kan solfångarna
tillfälligt tas ur drift. Då måste solvärmepumpen stängas av.

▶ Följ beskrivningen i systemanvisningen när solvärmean-
läggningen tillfälligt ska tas ur drift.

8.2 Skrotning

8.2.1 Demontera solfångarna

Fara!
Fara för brännskador och skållning!

Solfångarna blir vid solinstrålning närmare
200 °C varma.

▶ Undvik att arbeta i starkt solsken.
▶ Täck över solfångarna innan arbetena

påbörjas.
▶ Försök att utföra arbetet under morgon-

timmarna.
▶ Bär lämpliga skyddshandskar.

Se upp!
Skador på solfångaren och solvärmean-
läggningen!

Felaktig demontering kan leda till skador på
solfångaren och solvärmeanläggningen.

▶ Innan solfångarna demonteras ska sol-
värmeanläggningen tas ur drift av en fack-
man eller en servicetekniker från Vaillant .

Se upp!
Risk för miljöförstöring pga. solvär-
mevätska!

Efter att solvärmeanläggningen tagits ur drift
är solfångaren fortfarande fylld med solvär-
mevätska som kan läcka ut vid demonte-
ringen.

▶ Sätt in de röda pluggarna i solfångarens
röranslutningar innan den tas ner från
taket.

1. Lossa de hydrauliska anslutningarna.

2. Lossa fästena.

3. Ta ner solfångaren från taket.

4. Ta bort de hydrauliska anslutningarna.

5. Töm solfångaren fullständigt i en dunk via de båda an-
slutningarna.

6. Förslut solfångarens anslutningar.

7. Emballera solfångarna ordentligt.

8. Avfallshantera solfångarna och solvärmemediet.

8.2.2 Återvinning och avfallshantering

Solfångaren från Vaillant består till övervägande del av åter-
vinningsbara material.

▶ Beakta gällande föreskrifter.

Avfallshantera solfångarna
Solfångaren från Vaillant och dess tillbehör får inte kastas i
hushållssoporna.

▶ Avfallshantera den uttjänta produkten och dess tillbehör
enligt gällande föreskrifter.

Avfallshantera solvärmemediet
Solvärmemediet får inte kastas i hushållssoporna.
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▶ Avfallshantera solvärmemediet via ett avfallshanterings-
företag enligt gällande lokala föreskrifter.

▶ Förpackningar som inte kan återvinnas ska avfallshante-
ras på samma sätt som solvärmemediet.

Förpackningar som inte är kontaminerade kan återanvändas.

9 Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, ser-
vice och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige;

Telefon: 040 803 30
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10 Tekniska data

10.1 Tabell med tekniska data

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

Absorbatortyp − Serpentin horis./vert.

Mått för vertikala solfångare (L x B x H) mm 2033 x 1233 x 80

Mått för horisontella solfångare (L x B x H) mm 1233 x 2033 x 80

Vikt kg 38

Vätskevolym l
2,16 (H)

1,85 (V)

Max. tillåtet drifttryck bar 10

Stilleståndstemperatur °C 170 200

Bruttoyta m² 2,51

Ljusöppningsyta m² 2,35

Absorptionsyta m² 2,33

Absorbator mm Aluminium (vakuumytbehandlad)
0,4 x 1178 x 1978

Aluminium (vakuumbelagd) 0,5 x
1178 x 1978

Ytbehandling −

Högselektiv (blå)

α = 95 %

ε = 5 %

Glastjocklek mm 3,2

Glastyp
− Säkerhetsglas för solfångare

(prismastruktur)
Säkerhetsglas för solfångare

(antireflexbehandlat)

Transmission % τ = 91 τ = 95

Baksidesisolering

mm

W/m²K
kg/m³

40

λ = 0,035

ρ = 55

Kantisolering − inga finns

Verkningsgrad η0 %
79,8 (H)

79,0 (V)

84,5 (H)

85,0 (V)

Värmeverlustfaktor k1 W/m²K
3,79 (H)

3,72 (V)

3,98 (H)

3,77 (V)

Värmeverlustfaktor k2 W/m²K²
0,016 (H)

0,016 (V)

0,013 (H)

0,015 (V)

Max. vindbelastning kN/m² 1,6

Max. snöbelastning kN/m² 5,0

Monteringsvinkel på sluttande tak ° 15 - 75

Monteringsvinkel på pant tak ° 30, 45, 60
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10.2 Mått
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