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1 Вказівки до документації

Наступні вказівки являють собою путівник по всій документації.

1.1 Додаткова діюча документація
При установці пласких колекторів дотримуйтесь всіх посібників з 
установки конструктивних деталей і компонентів геліоустановки. 
Вони додаються до відповідних вузлів установки, а також 
додаткових компонентів.
За ушкодження, викликані недотриманням даних 
посібників, ми не несемо ніякої відповідальності.

1.2 Зберігання документації
Передайте стороні, що експлуатує пристрій, цю інструкцію з 
монтажу, а також усю додаткову діючу документацію і, при 
потребі, необхідні допоміжні посібники. Ця сторона бере на 
себе зобов'язання зі зберігання інструкції та допоміжних 
посібників, щоб при необхідності вони завжди були під рукою.

1.3 Використовувані символи
При встановленні колектору дотримуйтесь вказівок з техніки 
безпеки, наведених в даному посібнику з монтажу!

d
 Небезпека!
Безпосередня небезпека для життя і здоров'я!

e
 Небезпека!
Небезпека для життя у зв'язку з враженням 
електричним струмом!

H
 Небезпечно!
Небезпека опіків і ошпарювання!

a
 Увага!
Можлива небезпечна ситуація для встаткування й 
навколишнього середовища!

h
 Вказівка
Корисна інформація й вказівки.

• Символ необхідних дій.

1.4 Знаки відповідності

Даний знак свідчить про відповідність приладу 
вимогам ДСТУ і наявність сертифіката відповідності, 
що діє на території України. Для даного апарата є 
дозвіл на застосування на території України 
Держнаглядохоронпраці України.

Вимоги до транспортування та зберігання
Прилади Vaillant необхідно транспортувати та зберігати в 
оригінальній упаковці з дотриманням правил, які вказано 
піктограмами на упаковці.
Температура навколишнього повітря при транспортуванні та 
зберіганні повинна складати від -40 до +40 °C.

1.5 Сфера застосування посібника
Цей посібник з монтажу поширюється винятково на пласкі 
колектори з наступними артикульними номерами:

тип колектору Номер артикулу
VFK 135 D 0010004421
VFK 145 H 0010004457
VFK 145 V 0010004455
VFK 150 H 0010006285
VFK 150 V 0010006283

Таб. 1.1  Типи колекторів і артикульні номери

Артикульний номер приладу дивіться на маркувальній табличці 
на верхньому ребрі колектора.

Існують різні конструкції пласких колекторів Vaillant: auroTHERM: 
VFK 125 (вертикальний), VFK 135 D (горизонтальний для 
auroSTEP), VFK 145/150 H (горизонтальний), VFK 145/150 V 
(вертикальний).
Окрім того колектори у полі колектора можуть розміщуватись 
паралельно та послідовно. 
Загалом, описані у цьому посібнику кроки з монтажу та 
вказівки дійсні для обох положень колектора та розміщення 
поля. 
Якщо у деяких випадках монтажні кроки відрізняються один від 
одного, то про це повідомляється окремо:

w При горизонтальнім положенні колектора

s При вертикальнім положенні колектора

n При розміщенні полів паралельно

u При розміщенні полів послідовно

2 Використання за призначенням

Пласкі колектори auroTHERM фірми Vaillant сконструйовано 
згідно з існуючим рівнем техніки й з урахуванням 
загальновизнаних правил техніки безпеки.
Проте, при неналежному використанні або використанні не за 
призначенням може виникати небезпека для здоров'я й життя 
користувача або третіх осіб, а також небезпека руйнування 
приладів та інших матеріальних цінностей.
Даний пристрій не призначений для використання особами 
(дітьми тощо) з обмеженими фізичними, психічними, сенсорними 
або розумовими можливостями або з недостатнім досвідом та/
або недостатніми знаннями, хіба що, за ними будуть наглядати 
відповідальні за їхню безпеку особи або отримуючи їх вказівки, 
відносно використання пристрою.
Слідкуйте за дітьми, щоб гарантувати, що вони не граються з 
приладом.
Пласкі колектори auroTHERM фірми Vaillant можуть 
використовуватись різними способами: Для підігрівання води, 
підігріву басейна, для підтримки нагрівальних та охолоджувальних 
пристроїв.
Інше використання, або таке, що виходить за його межі, 
вважається використанням не за призначенням. За виникаючі в 



результаті цього збитки виробник/постачальник відповідальності 
не несе. Весь ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить також дотримання 
посібника з установки й експлуатації, а також всієї іншої дійсної 
документації, й дотримання умов огляду й техобслуговування.

a
 Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене!

2.1 Комбінація з іншими вузлами
Пласкі колектори Vaillant можуть комбінуватися виключно з 
вузлами (кріплення, підключення тощо) та компонентами 
пристрою фірми Vaillant. 
Використання інакших вузлів або компонентів пристрою 
вважається використанням не за призначенням. За це ми не 
несемо ніякої відповідальності.

2.2 Умови застосування

a
 Увага!
Загроза руйнування даху!
Монтуйте пласкі колектори лише на дахах які 
витримують достатнє навантаження. 
При необхідності залучайте для цього фахівця.

 Увага!
Пошкодження колектора!
Пласкі колектори придатні для максимального 
снігового навантаження 5,0 кН/м2 та максимального 
вітрового навантаження 1,6 кН/м2.

Надпокрівельний монтаж:
Пласкі колектори можуть бути змонтовані на дахах з нахилом під 
кутом від 15º до 75º.

Монтаж на пласкому даху:
Пласкі колектори можуть бути змонтовані на каркасах для 
плаского даху у стані постачання на вибір під кутом 30°, 45° 
або 60°.

2.3 Маркування CE
За допомогою CE-позначення задукоментовано, що прилад 
виконує основні вимоги наступних директив згідно типового 
огляду:
– Директива 97/23/ЄЕС Європейського Парламенту і Ради з 

приведення у відповідність правових розпоряджень країн-
учасниць стосовно пристроїв, що працюють під тиском

Пласкі колектори auroTHERM сконструйовані та 
виготовлені за останнім словом техніки з 
урахуванням загальновизнаних правил техніки 
безпеки.
Відповідність необхідним стандартам 
підтверджено.

Пласкі колектори auroTHERM успішно пройшли 
перевірку відповідності правилам і вимогам Solar 
Keymark.

3 Вказівки з техніки безпеки

При установці пласких колекторів дотримуйтесь наступних 
вказівок по безпеці, технічних норм та правил техніки безпеки.

d
 Небезпека!
Небезпека для життя через падіння з даху!
Небезпека для життя через деталі, які падають з даху!
Дотримуйтесь діючих національних приписів 
відносно виконання висотних робот.

H
 Небезпечно!
Небезпека опіків і ошпарювання!
Температура колекторів усередині при інсоляції сягає 
200 °С. Знімайте заводську сонцезахисну плівку 
лише після введення геліосистеми в експлуатацію.

H
 Небезпечно!
Небезпека опіків і ошпарювання!
Температура колекторів усередині при інсоляції сягає 
200 °С. 
Тому уникайте проведення робіт з обслуговування 
при спекотному сонці.

a
 Увага!
Небезпека корозії!
У випадку якщо дахи, виконані з більш високоякісних 
металів ніж алюміній, (наприклад мідна покрівля) це 
може призводити до контактної корозії анкерів, 
внаслідок чого вже не буде забезпечуватись надійне 
утримання колекторів. Забезпечте роз’єднання 
металів за допомогою відповідних переліжок.

a
 Увага!
Пошкодження колектора!
Монтаж пласких колекторів відповідно до цього 
посібника з монтажу передбачає наявність закінченої 
професійної освіти фахівця. 
Виконуйте монтаж лише в тому випадку, якщо ви 
маєте такі професійні знання.

3.1 Правила техніки
Монтаж повинен відповідати умовам, які забезпечено 
замовником, місцевими приписами і правилами техніки. Перед 
усім необхідно назвати наступні положення:
– EN 12975 Термічні геліоустановки та їх конструктивні 

елементи 
– Колектори

– EN 12976 Термічні геліоустановки та їх конструктивні елементи 
– Попередньо виготовлені установки

– EN 12977 Термічні геліоустановки та їх конструктивні 
елементи 
– Виготовлені на заказ установки

– EN 1991-2-4 Eurocode 1 – Основи планування несучої 
конструкції та вплив на несучі конструкції, частина 2–4: Впливи 
на несучі конструкції, вітрові навантаження
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Норми та правила
При виборі місця встановлення, проектуванні, монтажі, 
експлуатації, проведенні огляду, технічного обслуговування та 
ремонту приладу слід дотримуватися державних та місцевих 
норм та правил, а також додаткових розпоряджень, приписів 
тощо відповідних відомств стосовно газопостачання, 
димовідведення, водопостачання, каналізації, електропостачання, 
пожежної безпеки тощо, залежно від типу приладу

3.2 Приписи з запобігання нещасним випадкам
• При монтажі колекторів дотримуйтеся національних приписів, 

які діють для виконання робіт на відповідній висоті.
• Забезпечте призначений захист від падіння, використовуючи на 

даху, напр., помости для вловлювання або захисні суцільні 
огорожі.

• Якщо використання на даху помостів для вловлювання або 
захисної суцільної огорожі недоцільне, також у якості захисту 
від падіння можна використати такі запобіжні пристрої,як, 
напр., запобіжний ремінь Vaillant (арт. № 302066, доступно 
не у всіх країнах).

• Такі інструменти та допоміжні засоби, як, напр., підйомні 
механізми або приставні драбини, використовуйте лише 
відповідно до діючих приписів з запобігання нещасним 
випадкам.

• Достатньо широко загородіть площу у зоні падіння під місцем 
монтажу, щоб уникнути можливості травмування людини 
предметами, які падають.

• Позначте місця виконання робіт, напр., табличками з 
зазначеннями відповідно до діючих приписів.

3.3 Захист від блискавки

a
 Увага!
Пошкодження через блискавку!
При висоті встановлення більш ніж 20 м, або якщо 
колектори виступають за гребінь даху, Ви повинні 
підключити всі електропровідні деталі до встаткування 
захисту від блискавки!

3.4 Морозозахист

a
 Увага!
Пошкодження морозом!
При небезпеці замерзання не залишати чисту воду у 
колекторі! 
Після випробування тиском та промивки у 
колекторах може залишитися вода. 
Тому терміново наповніть геліоустановку рідиною для 
геліоустановки. Перевірити концентрацію рідини за 
допомогою аналізатора захисту від замерзання, 
оскільки залишки води у контурі геліоустановки 
можуть призвести до розбавляння.
Ви можете використати тестер для рідини для 
геліоустановки Vaillant (арт. № 0020020645).

4 Перед монтажем

4.1 Вказівки з техніки безпеки
Враховуйте, будь ласка, перед та під час монтажу зазначені у 
розділі 3 вказівки по техніці безпеки.

d
 Небезпека!
Небезпека для життя через падіння з даху!
Небезпека для життя через деталі, які падають з даху!
Дотримуйтесь діючих національних приписів 
відносно виконання висотних робот.
Захистіть себе за допомогою монтажного ременя 
Vaillant (арт. № 302066).

H
 Небезпечно!
Небезпека опіків і ошпарювання!
Температура колекторів усередині при інсоляції сягає 
200 °С. Знімайте заводську сонцезахисну плівку 
лише після введення геліосистеми в експлуатацію.

a
 Увага!
Пошкодження колектору через невірне зберігання!
Завжди зберігайте колектор у сухому, захищеному 
від негоди місці.

 Увага!
Неправильне функціонування системи через повітряні 
бульбашки!
Для заповнення установки використовувати возик 
(арт. № 0020042548), щоб запобігти утворенню 
повітряних бульбашок. 
Використовувати встановлений у колекторному полі 
ручний збезповітрювач.
У якості альтернативи можливо вбудувати 
швидкодіючий збезповітрювач геліосистем фірми 
Vaillant (арт. № 302019) у найвищій точці системи 
або встановити автоматичну систему 
повітровідділення (арт. № 302418) у контурі 
геліоустановки. 
Для цього дотримуйтеся відповідних посібників з 
установки та експлуатації.

 Увага!
Небезпека пошкодження внутрішніх компонентів!
Внутрішній об'єм колектора вентилюється через 
інтегрований у прохід трубки отвір. Підтримуйте 
безперебійне функціонування вентиляційного отвору.

Посібник з монтажу auroTHERM 0020057145_004
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4.2 Комплект поставки
• Перевірте комплектність монтажного комплекту, 

використовуючи зображення та списки матеріалів.

4.2.1 Надпокрівельний монтаж

1

3

10

7

2

4

12

5

9

8

11

6

Мал. 4.1  Монтажний комплект для вертикального та горизонтального 
надпокрівельного монтажу (тут: верикальний колектор)

Поз. Позначення Штука Номер артикулу (комплект)

1 Монтажна шина 2 0020059899 (Комплект для монтажу шин вертикальний)
0020059898 (Комплект для монтажу шин горизонтальний)

2 Пряма лінія (випуск з отвором для датчика колектора) 1

0020059893 (Комплект гідравлічного підключення)
3 Зворотна лінія (впуск) 1
4 Заглушка нижня 1
5 Заглушка верхня (з вентиляційним отвором) 1
6 Скоба 4
7 Покрівельний анкер тип S (для пласкої черепиці тощо) 4 0020055184
8 Покрівельний анкер тип P (для черепиці) 4 0020055174
9 Комплект гвинтів-шурупів для кріплення 4 0020059897
10 Гідравлічні з'єднання 2

0020055181 (Гідравлічний комплект подовжувачів)
11 Скоба 4

12 Колектор 1

0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D)
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)
0010006283 (auroTHERM VFK 150 V)
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H)

Таб. 4.1  Список матеріалів для надпокрівельного монтажу
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4.2.2 Монтаж на пласкому даху

1

3 12

7

2

6

4

13

5

9

11

10

8

Мал. 4.2  Монтажний комплект для вертикального та горизонтального монтажу на пласкому даху (тут: вертикальний колектор)

Поз. Позначення Штука Номер артикулу (комплект)

1 Монтажна шина 2 0020059901 (Комплект для монтажу шин вертикальний)
0020059900 (Комплект для монтажу шин горизонтальний)

2 Пряма лінія (випуск з отвором для датчика колектора) 1

0020059893 (Комплект гідравлічного підключення)
3 Зворотна лінія (впуск) 1
4 Заглушка нижня 1
5 Заглушка верхня (з вентиляційним отвором) 1
6 Скоба 4

7 Каркас с затискними елементами 1 0020055206 (Комплект рамок основи вертикальний)
0020055207 (Комплект рамок основи горизонтальний)

8 Каркас с затискними елементами 2 0020059885 (Комплект рамок 2 колекторів зі зворотнім дренажем)

9 Щебеневий піддон (опційно) 2
3 0020059904 (Комплект щебеневих піддонів 2 штуки)

0020059905 (Комплект щебеневих піддонів 3 штуки)
10 Запобіжні затискачі 2
11 Гідравлічні з'єднання 2

0020055181 (Гідравлічний комплект подовжувачів)
12 Скоба 4

13 Колектор 1

0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D)
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)
0010006283 (auroTHERM VFK 150 V)
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H)

Таб. 4.2  Список матеріалів для монтажу на пласкому даху

Посібник з монтажу auroTHERM 0020057145_006
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4.3 Сборка поля колектора
Наступні таблиці наводять компоненти, необхідні для 
відповідних типів монтажу.

Надпокрівельний монтаж

Кількість колекторів: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ро
зм

іщ
ен

ня
 п

ол
ів

 п
ар

ал
ел

ьн
о 

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

е 
по

ло
ж

ен
ня

 к
ол

ек
то

ру Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893

не
об

хі
дн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ек
зе

м
пл

яр
ів

1

Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Анкерний комплект 1 тип P арт. № 0020055174

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Анкерний комплект 2 тип S арт. № 0020055184

Анкерний комплект 3 гвинтів-шурупів арт. № 0020059897

Шина горизонтальна анодована арт. № 0020059898 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ве
рт

ик
ал

ьн
е 

по
ло

ж
ен

ня
 к

ол
ек

то
ра Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893 1

Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Анкерний комплект 1 тип P арт. № 0020055174

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Анкерний комплект 2 тип S арт. № 0020055184

Анкерний комплект 3 гвинтів-шурупів арт. № 0020059897

Шина вертикальна анодована арт. № 0020059899 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ро
зм

іщ
ен

ня
 п

ол
ів

 п
ос

лі
до

вн
о

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

е 
по

ло
ж

ен
ня

 
ко

ле
кт

ор
у

Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893 1 1 - - - - - - - -

Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020059894 - 1 - - - - - - - -

Анкерний комплект 1 тип P арт. № 0020055174

1
1 - - - - - - - -

Анкерний комплект 2 тип S арт. № 0020055184

Анкерний комплект 3 гвинтів-шурупів арт. № 0020059897 - - - - - - - - -

Анкерний збільш. комплект 1 тип P арт. № 0020059896 
- 1 - - - - - - - -

Анкерний збільш. комплект 2 тип S арт. № 0020059895

Шина горизонтальна анодована арт. № 0020059898 1 2 - - - - - - - -

Ве
рт

ик
ал

ьн
е 

по
ло

ж
ен

ня
 

ко
ле

кт
ор

а

Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893 1 1 - - - - - - - -

Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020059894 - 1 - - - - - - - -

Анкерний комплект 1 тип P арт. № 0020055174

1
1 - - - - - - - -

Анкерний комплект 2 тип S арт. № 0020055184

Анкерний комплект 3 гвинтів-шурупів арт. № 0020059897 - - - - - - - - -

Анкерний збільш. комплект 1 тип P арт. № 0020059896 
- 1 - - - - - - - -

Анкерний збільш. комплект 2 тип S арт. № 0020059895

Шина вертикальна анодована арт. № 0020060379 1 2 - - - - - - - -

Таб. 4.3  Компоненти для надпокрівельного монтажу

Монтаж на пласкому даху
Кількість колекторів: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ро
зм

іщ
ен

ня
 п

ол
ів

 п
ар

ал
ел

ьн
о

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

е 
по

ло
ж

ен
ня

 
ко

ле
кт

ор
у

Щебеневий піддон арт. № 0020059904

не
об

хі
дн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ек
зе

м
пл

яр
ів

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893 1

Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Горизонтальний каркас арт. № 0020055207 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Шина горизонтальна алюмінієва арт. № 0020059900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ве
рт

ик
ал

ьн
е 

по
ло

ж
ен

ня
 

ко
ле

кт
ор

а

Щебеневий піддон (3 штуки) арт. № 0020059905 2 4 4 6 8 8 10 12 12 14

Щебеневий піддон (2 штуки) арт. № 0020059904 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1
Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893 1

Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вертикальний каркас арт. № 0020055206 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Шина вертикальна алюмінієва арт. № 0020059901 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Таб. 4.4  Компоненти для монтажу на пласкому даху

Перед монтажем 4

UA



4.4 Схема з'єднань

h
 Вказівка
При визначенні об'ємного потоку поля дотримуйтесь 
інформації планування.

n Паралельне розташування полів

h
 Вказівка
Якщо Ви послідовно підключаєте від 1 до 5 
колекторів, Ви можете прокладати гідравлічне 
підключення на одній стороні друг під другом.

1 4 5...

Мал. 4.3  Паралельне розташування полів для 1 - 5 колекторів

h
 Вказівка
Якщо Ви підключаєте послідовно 6 чи більше 
колекторів, то гідравлічні підключення необхідно 
розташовувати діагонально, щоб досягти повного 
протікання.

1 12112 ...

max. 12

Мал. 4.4  Паралельне розташування полів для 6 - 12 колекторів

u Розміщення полів послідовно

max. 2

Мал. 4.5  Розміщення полів послідовно 

h
 Вказівка
При монтажі колектору зі зворотнім дренажем 
дотримуйтесь посібника з монтажу системи auroSTEP.

Мал. 4.6  Послідовне розташування полів для колекторів VFK 135 D 

Посібник з монтажу auroTHERM 0020057145_008
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4.5 Підготовка гідравлічного підключення

4.5.1 Надпокрівельний монтаж

Мал. 4.7  Виведення труби через шпренгельне полотно

Якщо існує шпренгельне полотно, дотримуйтеся наступного 
порядку дій:
• Проріжте шпренгельне полотно у формі літери V.
• Загніть верхній ширший клапоть на верхнє, та менший нижній 

клапоть на нижнє латування даху.
• Туго закріпіть шпренгельне полотно на латуванні даху. Так 

волога стікатиме вбік. 

• При вставних дахах виріжте отвір за допомогою електричного 
лобзика.

• Після цього обробіть покрівельний картон, як було описано для 
шпренгельного полотна.

4.5.2 Монтаж на пласкому даху

a
 Увага!
Негерметичність через пошкодження покрівлі!
При встановленні ущільнювача для покрівлі 
забезпечте достатній захист покрівлі. 

• Під монтажну систему підкладіть широкі за площею захисні 
мати для будівельних конструкцій.

• При каркасах, які пригвинчуються безпосередньо, перевірте 
додаткову герметичність обшиття будівлі.

4.6 Необхідний інструмент
• Перед монтажем пласких колекторів підготуйте наступний 

інструмент.

Мал. 4.8  Монтажні інструменти: ватерпас, акумуляторна викрутка, 
насадка Torx (TX30, входить до комплекту поставки), торцеві 
та ріжкові ключі (SW 13), молоток, рулетка/складна лінійка

5 Монтаж на пласкому даху

При монтажу на пласкому даху пласкі колектори кріпляться на 
каркасі. 
Ці каркаси для плаского даху роблять можливим гнучкий монтаж 
під кутом 30°, 45° або 60°. 
Крім того монтажні шини змінні по висоті, для вирівнювання 
невеличких нерівностей основи.

5.1 Положення колектора і розміщення поля
Існують різні конструкції пласких колекторів Vaillant: Один варіант 
для горизонтального положення колектору, один варіант для 
вертикального положення колектору.
Окрім того колектори у полі колектора можуть розміщуватись 
паралельно та послідовно. 
Загалом, описані у цьому посібнику кроки з монтажу та 
вказівки дійсні для обох положень колектора та розміщення 
поля. 
Якщо у деяких випадках монтажні кроки відрізняються один від 
одного,то про це повідомляється окремо:

w При горизонтальнім положенні колектора

s При вертикальнім положенні колектора

n При розміщенні полів паралельно

u При розміщенні полів послідовно
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5.2 Навантажування та розміщення каркасу
Спочатку встановіть відповідно таб. 5.1 необхідне навантаження 
наповнювача для каркасу.

Навантаження [кг/колектор]

Висота над поверхнею

Кут встановлення 0-10 м 10-18 м 18-25 м

30° 159 178 197

45° 225 252 279

60° 276 309 342

Таб. 5.1  Навантаження для монтажу на пласкому даху

a
 Увага!
Загроза руйнування даху!
Перевірте перед монтажем максимальне допускне 
навантаження даху!
При необхідності залучайте для цього фахівця.

Зайняту площу та відстань каркасів між собою дізнайтеся по 
таб. 5.2.

A

B

DE

Кількість 
колекторів A2)

30° 45° 60°
C D E

B F3) B F3) B F3)

Ве
рт

ик
ал

ьн
о

14) 1136
12

83

4
40

0

17
40

61
00

20
80

72
00

23
57

- -

2 2300

11
50

-

3 3563

12
63

4 4826

5 6089

6 7352

7 8615

8 9878

9 11141

10 12404

CC
F

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

о

1 1650

88
3

31
00

11
73

41
00

13
87

48
00

18
12

- -

2 3900
19

50
-

3 5963
20

63
4 8026

5 10089

6 12152

7 14215

8 16278

9 18341

10 20404

Зі
 з

во
ро

тн
ім

 д
ре

на
ж

ем 1 1650 88
3

31
00

11
73

41
00

13
87

48
00

18
12

16
50 -

2 1650

15
16

31
00

20
70

72
00

24
84

87
00

23
57

16
50 -

1) Кут встановлення (30°, 45° або 60°).
2) Розмір A може варіювати у залежності від розміру D на +/- 50 мм.
3) Розмір дійсний для 16° висоти Сонця і повинен бути перевірений згідно географічному положенню.
4) можливо лише із залученням 4 щебеневі ванни у зміщеному розташуванні.

Таб. 5.2  Інтервали каркасів

a
 Увага!
Ви повинні провести специфічний аналіз або 
підрахування, якщо висота монтажу більше ніж 25 м 
над висотою місцевості.

a
 Увага!
Тому при визначенні місця встановлення дотримуйтеся 
відстані 1 м до краю даху. Інша відстань спричиняє 
більше вітрове навантаження.

Посібник з монтажу auroTHERM 0020057145_0010
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5.3 Монтаж колекторів

1

2 3

Мал. 5.2  Підготовка каркасів

• Відкиньте каркас.

a
 Увага!
Неодмінно зверніть увагу на таблицю 5.1 
для визначення необхідного навантаження 
наповнювача!

При різьбовому з'єднанні на даху
• Закріпіть нижній телескопічний профіль за 

допомогою болта та запобіжної скоби.

2

1

2

Мал. 5.3  Монтаж щебеневих ванн

При використанні щебеневих ванн:
• Насуньте щебеневі ванни (1) понад ґрунтовим 

профілем.

Число щебеневих ванн на 
каркас

n
w 3

s 4

u w 4

Таб. 5.3  Число щебеневих ванн

• Встроміть запобіжний затискач (2) ззовні до коліна 
зверху до ґрунтового профілю (2 штуки на 
корпус), щоб зафіксувати щебеневі ванни.

• Закріпіть нижній телескопічний профіль за 
допомогою болта та запобіжної скоби.

60°

45°

30°
1

2

Мал. 5.4  Монтаж каркасів

• Встроміть телескопічні профілі один в один, доки 
співпадуть отвори при бажаному похилому 
положенні.

h
 Вказівка
Ви можете обирати між установкою на 
30°, 45° та 60°(стандарт: 45°).

• Встроміть стопорний болт крізь відповідний отвір 
(1).

• Зафіксуйте стопорний болт запобіжною
скобою (2).

Монтаж на пласкому даху 5
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Мал. 5.5  Каркас з щебеневими ваннами

При використанні щебеневих ванн:
• Під монтажну систему підкладіть широкі за 

площею захисні мати для будівельних конструкцій.
• Встановіть каркас згідно кількості колекторів, що 

необхідно встановити.

a
 Увага!
Перед монтажем колектора наповніть 
щебеневі ванни першого корпусу 
щебенем або іншим подібним матеріалом 
наповнювачем, щоб придати системі 
стабільності.

h
 Вказівка 
Навантаження наповнювача і відстані 
знаходяться в таб. 5.1 і 5.2).

Мал. 5.6  Пряме різьбове з'єднання

При різьбовому з'єднанні на плескатому даху:
• Встановіть корпус згідно кількості колекторів, що 

необхідно встановити.

h
 Вказівка 
Навантаження наповнювача і відстані 
знаходяться в таб. 5.1 і 5.2).

• Закріпіть каркас на даху.

a
 Увага!
Небезпека через нещільність, якщо 
покрівля захищена недостатньо!
При встановленні ущільнювача для 
покрівлі зверніть увагу, щоб вони були 
захищені в достатній мірі.

Мал. 5.7  Кріплення та фіксація монтажних шин на стропильних анкерах

• Закріпіть горизонтальні монтажні шини на 
затискних елементах каркаса.

• Вирівняйте можливі різності висот пересуванням 
затискних елементів.

• Для цього підніміть нижню частину затискного 
елемента наверх, тепер його можна пересунути і 
при роз'єднанні знову затримати.

Посібник з монтажу auroTHERM 0020057145_0012
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20

A B

Мал. 5.8  Позиціонування монтажних шин

n При розміщенні полів паралельно

• При монтажу декількох колекторів замкніть 
монтажні шини по центру на затискних елементах 
(A).

• На першому та останньому корпусі висуньте 
монтажні шини на 20 мм від краю (B).

u При розміщенні полів послідовно

• Залиште монтажні шини висунуті на 20 мм від 
краю (B).

Мал. 5.9  З'єднання монтажних шин

n При розміщенні полів паралельно

• Вставте сполучні елементи збоку у монтажні шини.
• Установіть наступний корпус 

(пор. мал. 5.2 до 5.4).
• З'єднайте монтажні шини та закріпіть їх у 

затискних елементах корпусу.
• Вирівняйте можливі різності висот пересуванням 

затискних елементів.

1

Мал. 5.10  Зчеплення колектора

• Вкладіть колектор нижнім краєм у профіль 
монтажної шини.

• Зверніть увагу, щоб верхня частина затискного 
елемента (1) лежала понад краєм колектора.

Мал. 5.11  Позиціонування верхньої монтажної шини

n При розміщенні полів паралельно

• Зсуньте верхню монтажну шину урівень з 
колектором. 

• Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює, 
затискного елемента, лежала понад краєм 
колектора.

• Міцно закрутіть нижні затискні елементи 
торцевим/мутровим ключем (SW 13).

Монтаж на пласкому даху 5
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1 

2 

1 
2 

a

A

B

Мал. 5.12  Встановлення перехідного патрубка

n При розміщенні полів паралельно

• Видаліть заглушку для транспортування з 
прийомних отворів.

• Вставте перехідний патрубок до упору в 
прийомний отвір (1).

• Задвиньте скоби в шину прийомного отвору (2).

a
 Увага!
Небезпека пошкодження колектору через 
неналежну установку!
Перевірте, щоб скоби (A) заскочили в паз 
перехідного патрубка (B).

1 

2 

1 

2 

a

A

B

Мал. 5.13  Монтаж наступних колекторів

n При розміщенні полів паралельно

• Встановіть наступний колектор на нижню 
монтажну шину.

• Придвиньте колектор до першого колектора (1) і 
зафіксуйте зажимами гідравлічні з'єднувальні 
елементи (2).

• Міцно закрутіть обидва затискних елемента 
першого колектора.

a
 Увага!
Небезпека пошкодження колектору через 
неналежну установку!
Перевірте, щоб скоби (A) заскочили в паз 
перехідного патрубка (B).

1

2

3

4

Мал. 5.14  Монтаж гідравлічних підключень (1 - 5 колектори)

n При розміщенні полів паралельно

• Під'єднайте зверху прямий хід (вихідний отвір з 
отвором для датчика колектора) (1).

• Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
• Закрийте зворотну лінію (впуск) (2) знизу.
• Встановіть заглушку без отвору для випуску повітря 

(3) знизу на колектор.
• Встановіть заглушку з отвором для випуску повітря 

(4) на вищій позиції.
• Зафіксуйте під'єднання і заглушки за допомогою 

скоб.
• Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за 

допомогою системи трубопроводів підключення.
• При необхідності перевірте підключення на 

герметичність.

5 Монтаж на пласкому даху
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1

2

3

4

Мал. 5.15  Монтаж гідравлічних підключень (6 чи більше колекторів)

n При розміщенні полів паралельно

h
 Вказівка
Якщо Ви підключаєте послідовно 6 чи 
більше колекторів, то гідравлічні 
підключення необхідно розташовувати 
діагонально, щоб досягти повного 
протікання.

• Вставте зворотну лінію (впуск) (2) на одній стороні 
у нижній боковий отвір, а пряму лінію (випускний 
отвір з отвором для датчика колектора) (4) 
діагонально один проти одного у верхній боковий 
отвір.

• Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
• Встановіть заглушку без отвору для випуску повітря 

(3) знизу на колектор.
• Встановіть заглушку з отвором для випуску повітря 

(1) на вищій позиції.
• Зафіксуйте під'єднання і заглушки за допомогою 

скоб.
• Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за 

допомогою системи трубопроводів підключення.
• При необхідності перевірте підключення на 

герметичність.

1

23

Мал. 5.16  Середня монтажна шина

u При розміщенні полів послідовно

• Зсуньте середні монтажні шини врівень з нижнім 
колектором (1). 

• Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює, 
затискного елемента, лежала понад краєм 
колектора.

• Закріпіть монтажні шини (2) для верхнього 
колектора на затискних елементах.

• Покладіть верхній колектор (3) на середню 
монтажну шину і затискний елемент.

• Міцно затягніть затискні елементи середньої шини.

Мал. 5.17  Позиціонування верхньої монтажної шини

u При розміщенні полів послідовно

• Зсуньте верхню монтажну шину урівень з 
колектором. 

• Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює, 
затискного елемента, лежала понад краєм 
колектора.

• Міцно затягніть верхні затискні елементи.

Монтаж на пласкому даху 5
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a

1

2

Мал. 5.18  З'єднання колекторів VFK 145 H, VFK 150 H
Розміщення полів послідовно

u При розміщенні полів послідовно
VFK 145 H, 150 H

• З'єднайте колектори за допомогою фітинга.
• Зафіксуйте фітинг за допомогою скоб.

a
 Увага!
Небезпека пошкодження колектору через 
неналежну установку!
Перевірте, щоб скоби (1) заскочили в паз 
перехідного патрубка (B).

Мал. 5.19  Гідравлічне підключення VFK 145 H, 150 H 
Розміщення полів послідовно

u При розміщенні полів послідовно
VFK 145 H, 150 H

• Приєднайте до верхнього колектора пряму лінію 
(вихід) (1).

• Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
• Приєднайте до нижнього колектора зворотну 

лінію (вхід) (2).
• Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за 

допомогою системи трубопроводів підключення.
• При необхідності перевірте підключення на 

герметичність.

1

2

3

Мал. 5.20  З'єднання колекторів VFK 135 D 

u При розміщенні полів послідовно
VFK 135 D

• З'єднаєте колектори з'єднувальною трубою за 
допомогою штуцерного з'єднання з врізаним 
кільцем (1).

• Проткніть на верхньому колекторі гумову 
заглушку для датчика температури у наміченому 
місці за допомогою викрутки (2).

• Встроміть датчик колектора крізь гумову заглушку, 
до відчуття значного спротиву (3).

5 Монтаж на пласкому даху
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Мал. 5.21  Гідравлічне підключення VFK 135 D

u При розміщенні полів послідовно
VFK 135 D

• Приєднайте до нижнього колектора зворотну 
лінію (вхід).

• Приєднайте до верхнього колектора пряму лінію 
(вихід).

• Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за 
допомогою системи трубопроводів підключення.

• При необхідності перевірте підключення на 
герметичність.

6 Надпокрівельний монтаж

При надпокрівельному монтажі пласкі колектори швидко та 
надійно фіксуються на горизонтальних монтажних шинах за 
допомогою кріпильних затискачів. Для досягнення гарної підгонки 
до різних покрівельних покриттів у вашому розпорядженні три 
різних типи покрівельних анкерів: 
– Tип P для стандартної черепиці та дахівки (напр. голландська 

черепиця), 
– Tип S для плаского гонту і черепиці (напр. пласка черепиця, 

шифер), а також черепиці, яка надто високо виступає (напр. 
середземноморська глиняна цегла) 

– Комплект гвинтів-шурупів для універсального кріплення (напр. 
хвилястих листів, листів з профілем у формі трапеції, гонтів).

6.1 Положення колектора і розміщення поля
Існують різні конструкції пласких колекторів Vaillant: auroTHERM: 
VFK 125 (вертикальний), VFK 135 D (горизонтальний для 
auroSTEP), VFK 145/150 H (горизонтальний), VFK 145/150 V 
(вертикальний).
Окрім того колектори у полі колектора можуть розміщуватись 
паралельно та послідовно. 
Загалом, описані у цьому посібнику кроки з монтажу та 
вказівки дійсні для обох положень колектора та розміщення 
поля. 
Якщо у деяких випадках монтажні кроки відрізняються один від 
одного, то про це повідомляється окремо:

w При горизонтальнім положенні колектора

s При вертикальнім положенні колектора

n При розміщенні полів паралельно

u При розміщенні полів послідовно

Монтаж на пласкому даху 5
Надпокрівельний монтаж 6
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6.2 Монтаж покрівельних анкерів

a
 Увага!
Небезпека корозії!
У випадку якщо дахи, виконані з більш високоякісних 
металів ніж алюміній, (наприклад мідна покрівля) це 
може призводити до контактної корозії анкерів, 
внаслідок чого вже не буде забезпечуватись надійне 
утримання колекторів. Забезпечте роз’єднання 
металів за допомогою відповідних переліжок.

• Визначіть спочатку за допомогою таблиці 6.1 необхідну 
кількість покрівельних анкерів.

Кількість 
колекторів

Висота місця 
над рівнем моря 
[м] до

Зона снігового навантаження

5 4 3 2 1

Нахил даху від:

10° 40° 10° 40° 10° 40° 10° 40° 10° 40°

1

700

Кі
ль

кіс
ть

 а
нк

ер
ів

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

900 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4

1200 4 4 4 4 6 4 8 6 8 6

2

700 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

900 8 8 8 8 8 8 12 8 12 8

1200 8 8 8 8 12 8 16 12 16 12

3

700 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

900 12 12 12 12 12 12 18 12 18 12

1200 12 12 12 12 18 12 24 18 24 18

4

700 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

900 16 16 16 16 16 16 24 16 24 16

1200 16 16 16 16 24 16 32 24 32 24

5

700 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

900 20 20 20 20 20 20 30 20 30 20

1200 20 20 20 20 30 20 40 30 40 30

6

700 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

900 24 24 24 24 24 24 36 24 36 24

1200 24 24 24 24 36 24 48 36 48 36

7

700 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

900 28 28 28 28 28 28 42 28 42 28

1200 28 28 28 28 42 28 56 42 56 42

Сфера дії концептуально згідно EN 1991 T 1-3
Анкер Fmax: Тип S/тип P 1,875 кН
Вітрове навантаження: Згідно з EN 1991 T 1-3 проектним навантаженням, що лежить в основі, повинна витримуватись наступна мінімальна дистанція між 
окрайками колекторів:
1. Відповідно менше значення від 1/10 довжини будівлі (довжини звису покрівлі) або 1/5 висоти будівлі до звису покрівлі і до гребеня.
2. Відповідно менше значення від 1/10 ширини будівлі (ширини фронтону) або 1/5 висоти будівлі до бокових країв.
Якщо використовується комплект подовжувачів, необхідно звертати увагу, щоб дахові гаки встановлювались посередині з однаковими відстанями. При рівні 
понад 900 [м] над рівнем моря та нахилі даху менш ніж 40° необхідно виготовити від зони снігового навантаження 2 статику одиничного випадку.

Таб. 6.1  Кількість необхідних покрівельних анкерів

6 Надпокрівельний монтаж
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A

B BB B

C

Мал. 6.1  Відстані при розміщенні полів паралельно

n При розміщенні полів паралельно

• Монтуйте анкери для монтажних шин з 
наступними відстанями:

w s
A* 1245 / 1220 2045 / 2020

B 200 - 300

C 1460 - 1660 660 - 860

*  Попередній монтажний розмір/остаточний монтажний 
розмір Попередній монтажний розмір зменшується при 
остаточному фіксуванні колектора приблизно на 
20 - 25 мм.

Таб. 6.2  Відстані при розміщенні полів паралельно

h
 Вказівка
Попередній монтажний розмір 
зменшується при остаточному фіксуванні 
приблизно на 20 - 25 мм. Тому звертайте 
увагу на достатній зазор анкеру. 

A

B

C

D

Мал. 6.2  Відстані при розміщенні полів послідовно

u При розміщенні полів послідовно

• Монтуйте анкери для монтажних шин з 
наступними відстанями:

Відстань в мм

A* 1245 / 1220

B* 2500 / 2480

C 200 - 300

D 1460 - 1660

*  Попередній монтажний розмір/остаточний монтажний 
розмір Попередній монтажний розмір зменшується при 
остаточному фіксуванні колектора приблизно на 
20 - 25 мм.

Таб. 6.3  Відстані при розміщенні полів послідовно

h
 Вказівка
Попередній монтажний розмір 
зменшується при остаточному фіксуванні 
приблизно на 20 - 25 мм. Тому звертайте 
увагу на достатній зазор анкеру. 

Надпокрівельний монтаж 6

UA



Посібник з монтажу auroTHERM 0020057145_0020

6.2.1 Покрівельний анкер тип P (черепиця)

A

B

1

2

1

2

5
 m

m

3

Мал. 6.2  Покрівельний анкер тип P

Пояснення
1 Нижній покрівельний анкер
2 Верхній покрівельний анкер
3 Середній покрівельний анкер

Покрівельний анкер тип P може кріпитись за вибором до 
крокви (поз. A) або до латування даху (поз. B).

Кріплення на кроквах

5

3

4

6

1
2

A

B

Мал. 6.4  Кріплення на кроквах

1. На відповідних місцях визволіть крокви. Відстані Ви знайдете в 
таб. 6.2 і 6.3.

2. Розташуйте покрівельний анкер. При цьому звертайте увагу на 
правильність положення верхнього та нижнього покрівельного 
анкера (див. мал. 6.2)

3. Відкрутіть верхній гвинт за допомогою торцевого/мутрового 
ключа (SW 13) настільки, доки не зможете підняти 
покрівельний анкер.

4. Встановіть покрівельний анкер на висоту черепиці, таким 
чином щоб верхня частина анкеру спиралася на 
покрівельному покритті та міцно затягніть гвинти за допомогою 
торцевого/ріжкового ключа (SW 13).

5. Пригвинтіть покрівельний анкер трьома гвинтами з доданого 
комплекту до крокви.

6. Знову зсуньте черепицю на свою первісну позицію. 

6 Надпокрівельний монтаж
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Кріплення на латуванні даху

a
 Увага!
Перед монтажем на латуванні даху неодмінно 
перевірте допустиме навантаження латування даху!
При необхідності замініть латування даху.

13

2

5

6

4

Мал. 6.5  Кріплення на латуванні даху

1. На відповідному місці здвиньте наверх одну-дві черепиці 
латування даху. 
Відстані Ви знайдете в таб. 6.2 і 6.3.

2. Відкрутіть верхній гвинт за допомогою торцевого/мутрового 
ключа (SW 13) настільки, доки не можна буде зрушити 
покрівельний анкер по висоті. 

3. Повісьте покрівельний анкер на латуванні даху. При цьому 
звертайте увагу на правильність положення верхнього та 
нижнього покрівельного анкера (див. мал. 6.2)

6.2.2 Покрівельний анкер тип S (для пласкої черепиці)

a
 Увага!
Перед монтажем на латуванні даху неодмінно 
перевірте допустиме навантаження латування даху!
При необхідності замініть латування даху.

2
1

4

3

Мал. 6.6  Кріплення покрівельного анкера Тип S

1. На відповідних місцях визволіть крокви або латування даху. 
Відстані Ви знайдете в таб. 6.2 і 6.3.

2. Розташуйте покрівельний анкер. При цьому звертайте увагу на 
правильну позицію верхнього та нижнього покрівельних анкерів 
(см. мал. 6.2).

4. Встановіть покрівельний анкер на висоту черепиці. Верхня 
частина знаходиться при цьому на покрівельному покритті, а 
нижня частина прилягає до латування даху. 
Звертайте увагу, щоб при фіксації зубів анкер прилягав щільно 
до латування даху і, при необхідності, з невеличким зміщенням.

5. Міцно закрутіть гвинти торцевим/мутровим ключем (SW 13).
6. Знову зсуньте черепицю на свою первісну позицію. 

3. Загвинтіть покрівельний анкер до крокви або латування даху 
3 гвинтами, що входять до комплекту постачання.

4. Придвиньте черепицю знову на її первісне місце.

Надпокрівельний монтаж 6
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6.2.3 Комплект гвинтів-шурупів для кріплення

a
 Увага!
Перед монтажем неодмінно перевірте допускне 
навантаження дерев'яної несної конструкції!
При необхідності посильте несну дерев'яну 
конструкцію.

1

2

3

5
4

6

Мал. 6.7  Закріплення за допомогою гвинтів-шурупів

1. Зробіть отвір у відповідному місці у черепиці. Відстані Ви 
знайдете в таб. 6.2 і 6.3.

2. Пригвинтіть гвинти-шурупи крізь черепицю до крокви.
3. Нижню гайку загвинтіть проти черепиці и затягніть її так міцно, 

доки не буде досягнута необхідна герметичність отвору.

4. Середню гайку розташуйте так, щоб після насаджування 
верхньої частини анкеру передня зона покриття знаходилась 
на покрівлі. При цьому звертайте увагу на правильність 
положення верхнього та нижнього покрівельного анкера 
(див. мал. 6.2).

5. Нагвинтіть другу гайку і міцно затягніть її (SW 17).
6. Відділіть розпірну штангу безпосередньо поверх гайки.
 Зачистіть стик.

6 Надпокрівельний монтаж
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6.3 Монтаж колекторів

Мал. 6.8  Установка монтажних шин

• Закріпіть горизонтальні монтажні шини за 
допомогою затискних елементів на покрівельних 
анкерах.

h
 Вказівка 
Відстані покрівельних анкерів один під 
одним знаходяться в таб. 6.2 і 6.3.

h
 Вказівка
Для привабливого зовнішнього вигляду 
нижню шину розташуйте якомога далі 
внизу на покрівельному анкері.

1
2

Мал. 6.9  Правильна установка монтажних шин

• Зверніть увагу, щоб монтажні шини були 
закріплені горизонтально.

• Вирівняйте можливі різності висот пересуванням 
затискних елементів.

• Для цього потягніть затискний елемент вгору, 
залишається пересунути і при роз'єднанні знову 
затримати.

1

Мал. 6.10  Зчеплення колектора

• Покладіть колектор нижнім краєм на монтажну 
шину та зачепіть її на затискних елементах. 

• Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює, 
затискного елемента, лежала понад краєм 
колектора.

• Міцно закрутіть затискні елементи нижньої 
монтажної шини торцевим/мутровим ключем 
(SW 13).

a
 Увага!
Після затяжки затискних елементів 
перевірте відповідне затягування за 
допомогою ривків деталі що заклинює. 
Якщо вона хитається, дотягніть гайку.
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1

2
3

Мал. 6.11  Середня монтажна шина (послідовне розташування полів)

u При розміщенні полів послідовно

• Зсуньте середні монтажні шини врівень з нижнім 
колектором (1).

• Зверніть увагу, щоб гак затискного елемента 
лежав понад краєм колектора.

• Закріпіть монтажні шини (2) для верхнього 
колектора на затискних елементах.

• Покладіть верхній колектор (3) у середню 
монтажну шину.

• Міцно закрутіть затискні елементи середньої 
шини.

Мал. 6.12  Позиціонування верхньої монтажної шини

• Зсуньте верхню монтажну шину урівень з нижнім 
колектором. 

• Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює, 
затискного елемента, лежала понад краєм 
колектора.

• Міцно закрутіть затискні елементи поверх 
колектора.

a
 Увага!
Після затяжки затискних елементів 
перевірте відповідне затягування за 
допомогою встряхування на заклинюючій 
деталі. Якщо вона хитається, дотягніть 
гайку.

Мал. 6.13  З'єднання монтажних шин (розташування полів паралельно)

n При розміщенні полів паралельно

• Вставте сполучні елементи збоку у монтажні 
шини, доки не почуєте чітко, як вони увійшли в 
паз.

• З'єднайте монтажні шини і закріпіть їх за 
допомогою затискних елементів на покрівельному 
анкері (пор. мал. 6.8).

• Вирівняйте можливі різності висот пересуванням 
затискних елементів.

6 Надпокрівельний монтаж
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2 

1 

a

A

B

Мал. 6.14  Кріплення з'єднувальних елементів (розташування полів паралельно)

n При розміщенні полів паралельно

• Вставте гідравлічний з'єднувальний елемент до 
упору в передбачений прийомний отвір з боку 
колекторів.

• Закріпіть з'єднувальні елементи за допомогою 
скоб, всуньте скоби для верхнього підключення 
зверху, а для нижнього підключення - знизу.

a
 Увага!
Небезпека пошкодження колектору через 
неналежну установку!
Перевірте, щоб скоби (A) заскочили в паз 
перехідного патрубка (B).

2 

3 

1

a

A

B

Мал. 6.15  Монтаж інших гідравлічних підключень (послідовне розташування полів)

n При розміщенні полів паралельно

• Встановіть наступний колектор (1) на нижню 
монтажну шину.

• Придвиньте колектор до першого колектора (2), 
при цьому звертайте увагу на гідравлічні 
з'єднувальні елементи.

• Закріпіть скобами (3) гідравлічні з'єднувальні 
елементи, що уведені до упору отвору.

• Затягніть решту затискних елементів покрівельних 
анкерів.

a
 Увага!
Небезпека пошкодження колектору через 
неналежну установку!
Перевірте, щоб скоби (A) заскочили в паз 
перехідного патрубка (B).

1

2
3

4

Мал. 6.16  Монтаж гідравлічних підключень (1 - 5 колектори)

n При розміщенні полів паралельно

• Під'єднайте зверху прямий хід (вихідний отвір з 
отвором для датчика колектора) (1).

• Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
• Закрийте зворотну лінію (впуск) (2) знизу.
• Встановіть заглушку без отвору для випуску повітря 

(3) знизу на колектор.
• Встановіть заглушку з отвором для випуску повітря 

(4) на вищій позиції.
• Зафіксуйте під'єднання і заглушки за допомогою 

скоб.
• З’єднайте подавальну і зворотну лінії до системи 

за допомогою системи трубопроводів 
підключення.

• При необхідності перевірте підключення на 
герметичність.

Надпокрівельний монтаж 6
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1

2
3

4

Мал. 6.17  Монтаж гідравлічних підключень (6 чи більше колекторів)

n При розміщенні полів паралельно

h
 Вказівка
Якщо Ви підключаєте послідовно 6 чи 
більше колекторів, то гідравлічні 
підключення необхідно розташовувати 
діагонально, щоб досягти повного 
sпротікання.

• Вставте зворотну лінію (впуск) (2) на одній стороні 
у нижній боковий отвір, а пряму лінію (випускний 
отвір з отвором для датчика колектора) (4) 
діагонально один проти одного у верхній боковий 
отвір.

• Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
• Зафіксуйте під'єднання і заглушки за допомогою 

скоб.
• Встановіть заглушку без отвору для випуску повітря 

(3) знизу на колектор.
• Встановіть заглушку з отвором для випуску повітря 

(1) на вищій позиції.
• Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи 

за допомогою системи трубопроводів 
підключення.

• При необхідності перевірте підключення на 
герметичність.

a

1

2

Мал. 6.18  З'єднання колекторів VFK 145 H, 150 H,
Розташування полів послідовно

u При розміщенні полів послідовно 
VFK 145 H, 150 H

• З'єднайте колектори за допомогою фітинга.
• Зафіксуйте фітинг за допомогою скоб.

a
 Увага!
Небезпека пошкодження колектору через 
неналежну установку!
Перевірте, щоб скоби (1) заскочили в паз 
перехідного патрубка (B).

6 Надпокрівельний монтаж
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1

2

Мал. 6.19  Гідравлічне підключення VFK 145 H, 150 H,
Розташування полів послідовно

u При розміщенні полів послідовно
VFK 145 H, 150 H

• Приєднайте до верхнього колектора пряму лінію 
(вихід) (1).

• Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
• Приєднайте до нижнього колектора зворотну 

лінію (вхід) (2).
• З'єднайте подавальну і зворотну лінії до системи 

за допомогою системи трубопроводів 
підключення.

• При необхідності перевірте підключення на 
герметичність.

2

3

1

Мал. 6.20  Підключення колекторів один під одним VFK 135 D

u При розміщенні полів послідовно
VFK 135 D

• З'єднаєте колектори з'єднувальною трубою за 
допомогою штуцерного з'єднання з врізаним 
кільцем (1).

• Проткніть на верхньому колекторі гумову 
заглушку для датчика температури у наміченому 
місці за допомогою викрутки (2).

• Встроміть датчик колектора крізь гумову заглушку, 
до відчуття значного спротиву (3).

Мал. 6.21  Гідравлічне підключення VFK 135 D

u При розміщенні полів послідовно
VFK 135 D

• Підключіть зворотну лінію знизу (впуск).
• Зверху під'єднайте до колектора пряму лінію 

(вихід).
• Під'єднайте до системи пряму і зворотню лінії 

колектора за допомогою системи трубопроводів 
підключення, та при необхідності перевірте 
підключення на герметичність.
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7 Заключні роботи

7 Заключні роботи

Згідно наступних таблиць проконтролюйте, щоб були проведені 
інші робочі кроки.

Провести

1 При монтажі на пласкому даху: Корпус закріплений стопорним болтом та запобіжною скобою

2 При монтажі на пласкому даху: щебеневі піддони наповнені/каркас зафіксований анкерними гвинтами

3 Усі підключення захищені за допомогою скоб

4 Правильно прокладене гідравлічне підключення

5 Під'єднати щуп колектора VR 11

6 Затягнути усі затискні елементи

7 Під'єднати колектори до встаткування захисту від блискавки (опційно при встаткуванні захисту від блискавки)

8 Проведено випробовування тиском (в ідеалі за допомогою повітряного тиску), усі підключення герметичні

Таб. 7.1  Заключні роботи

h
 Вказівка
Після першого введення в експлуатацію і впродовж 
сезону з сильними коливаннями зовнішньої 
температури може утворюватись конденсат в 
колекторі.
Це є нормальний робочій процес.

h
 Вказівка
Віддзеркалення завдяки аномаліям скла - це типове 
для матеріалу явище.
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Обслуговування клієнтів і гарантія 8

8 Обслуговування клієнтів і гарантія

8.1 Сервісна служба
Бесплатная информационная телефонная линия по Украине
8 800 50 142 60

8.2 Гарантія заводу-виготовлювача Україна, Беларусь, 
Молдова.

1. Гарантія надається на застережені в інструкції для кожного 
конкретного приладу технічні характеристики.

2. Термін гарантії заводу-виготовлювача:
– 12 місяців від дня уведення встаткування в експлуатацію, але 

не більш 18 місяців від дня покупки товару;
– за умови підписання сервісного договору між користувачем 

і сервісом-партнером по закінченню першого року гарантії - 
24 місяця від дня уведення встаткування в експлуатацію, але 
не більш 30 місяців від дня покупки товару; при 
обов'язковому дотриманні наступних умов:

а) устаткування куплене в офіційних постачальників Vaillant у 
країні, де буде здійснюватися установка встаткування;

б) уведення в експлуатацію й обслуговування встаткування 
проводиться вповноваженими Vaillant організаціями, що 
мають діючі місцеві дозволи й ліцензії (охорона праці, газова 
служба, пожежна безпека й т.д.);

в) були дотримані всі приписи, описані в технічній документації 
Vaillant для конкретного приладу.

3. Виконання гарантійних зобов'язань, передбачених чинним 
законодавством тої місцевості, де був придбаний апарат 
виробництва фірми Vaillant, здійснюють сервісні організації, 
уповноважені Vaillant, або фірмовий сервіс Vaillant, що мають 
діючі місцеві дозволи й ліцензії (охорона праці, газова служба, 
пожежна безпека й т.д.).

4. Гарантійний термін на замінені послу витікання гарантійного 
строку вузли, агрегати й запасні частини становить 6 місяців. У 
результаті ремонту або заміни вузлів і агрегатів гарантійний 
термін на виріб у цілому не обновляється.

5. Гарантійні вимоги задовольняються шляхом ремонту або 
заміни виробу за рішенням уповноваженої Vaillant організації.

6. Вузли й агрегати, які були замінені на справні, є власністю 
Vaillant і передаються вповноваженій організації.

7. Обов'язкове застосування оригінальних приладь (труби для 
підведення повітря й/або відводу продуктів згоряння, 
регулятори, і т.д.), запасних частин; 

8. Претензії на задоволення гарантійних зобов'язань не 
приймаються, якщо:
а) зроблені самостійно, або невповноваженими особами, 

зміни в устаткуванні, підводці газу, припливного повітря, води 
й електроенергії, вентиляції, на димоходах, будівельні зміни в 
зоні установки встаткування;

б) устаткування було ушкоджено при транспортуванні або 
неналежному зберіганні;

в) при недотриманні інструкції із правил монтажу, і експлуатації 
встаткування;

г) робота здійснюється при тиску води понад 10 бар 
(для водонагрівачів);

д) параметри напруги електромережі не відповідають 
місцевим нормам;

е) збиток викликаний недотриманням державних технічних 
стандартів і норм;

ж) збиток викликаний влученням сторонніх предметів в 
елементи встаткування;

з) застосовуються неоригінальні приналежності й/або запасні 
частини.

9. Уповноважені організації здійснюють безоплатний ремонт, 
якщо виниклі недоліки не викликані причинами, зазначеними в 
пункті 7, і роблять відповідні записи в гарантійному талоні.
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9 Технічні дані

Одиниця VFK 135 D VFK 145 H/V VFK 150 H/V

Тип абсорберу Серпантин гориз. Серпантин гориз./верт. 

Габарити (Д x Ш x В): мм 1233 x 2033 x 80
2033 x 1233 x 80 (В)

1233 x 2033 x 80 (Г)

Вага кг 37 38

Об'єм л 1,35 2,16 (Г)
1,85 (В)

Макс. Тиск бар 10

Температура у стані покою °C 176 171 172

Площа брутто м2 2,51

Поверхня апертури м2 2,35

Абсорбуюча поверхня м2 2,33

Абсорбер мм Алюмініум (вакуумне напилення) 0,5 x 1178 x 1978

Покриття

High selective (синє)

α = 95 %
ε = 5 %

Скляна кришка мм 3,2 (товщина) x 1233 x 2033

Тип скла Сонячне безпечне скло (призматичної структури) Сонячне безпечне скло 
(Антиблікове покриття)

Пропускання % τ = 91 τ = 96

Ізоляція задньої стінки мм
Вт/м2K
кг/м3

Мінеральна вата (чорна каширована)
40

λ = 0,035
ρ = 55

Ізоляція краю Ніяких

Коефіцієнт корисної діїηo % 80,1 80,1 (Г)
79,1 (В)

84,2 (Г)
83,3 (В)

Теплоємність Вт с/м2K 7362 9700 (Г)
8200 (В)

Коефіцієнт розсіяння тепла (k1) Вт/м2K 3,76 3,32 (Г)
2,41 (В)

3,82 (Г)
2,33 (В)

Коефіцієнт розсіяння тепла (k2) Вт/м2K2 0,012 0,023 (Г)
0,049 (В)

0,018 (Г)
0,049 (В)

Таб. 9.1  Технічні дані
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31Посібник з монтажу auroTHERM 0020057145_00
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VFK 145 V, VFK 150 V
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1 Указания по документации
2 Использование по назначению

1 Указания по документации

Следующие указания представляют собой путеводитель по всей 
документации.

1.1 Совместно действующая документация
При монтаже плоских коллекторов соблюдайте все руководства 
по монтажу деталей и компонентов гелиоустановки. Данные ру-
ководства прилагаются к соответствующим деталям системы, а 
также дополнительным компонентам.
За повреждения, вызванные несоблюдением данных руко-
водств, мы не несем никакой ответственности.

1.2 Хранение документации
Передайте данное руководство по монтажу, всю действующую 
документацию, а при необходимости и требующиеся вспомога-
тельные материалы стороне, эксплуатирующей установку. Она 
берет на себя хранение с целью предоставления в случае необ-
ходимости руководств и вспомогательных материалов.

1.3 Используемые символы
При монтаже коллектора соблюдайте указания по безопаснос-
ти, приведенные в данном руководстве по монтажу!

d
 Опасно!
Непосредственная опасность для здоровья и жизни!

e
 Опасно!
Опасность для жизни в результате удара током!

H
 Опасно!
Опасность ожогов и ошпаривания!

a
 Внимание!
Возможная опасная ситуация для оборудования и ок-
ружающей среды!

h
 Указание 
Полезная информация и указания.

• Символ необходимости выполнения какого-либо действия

1.4 Знаки соответствия
Данный знак свидетельствует о соответствии аппа-
рата требованиям ГОСТ и наличии сертификата 
соответствия, действующего на территории России.

Правила хранения и транспортировки
Аппараты Vaillant должны транспортироваться и храниться в ори-
гинальной упаковке в соответствии с правилами, нанесёнными 
на упаковку с помощью международных стандартизованных пик-
тограмм.
Температура окружающего воздуха при транспортировке и хра-
нении должна составлять от -40 до +40 °С.

1.5 Действительность руководства
Данное руководство по монтажу действует исключительно для 
плоских коллекторов со следующими артикульными номерами:

Тип коллектора Артикульный номер
VFK 135 D 0010004421
VFK 145 H 0010004457
VFK 145 V 0010004455
VFK 150 H 0010006285
VFK 150 V 0010006283

Табл. 1.1  Типы коллекторов и артикульные номера

Артикульный номер плоского коллектора, пожалуйста, смотрите 
на маркировочной табличке на верхнем краю коллектора.

Имеются различные исполнения плоских коллекторов Vaillant: 
auroTHERM: VFK 135 D (горизонтальное исполнение для 
auroSTEP), VFK 145150 H (горизонтальное исполнение), 
VFK 145/150 V (вертикальное исполнение).
Кроме того, коллекторы в коллекторном поле можно размещать 
рядом друг с другом и друг над другом. 
В общем для обоих положений коллекторов и расположе-
ний полей действуют описанные в настоящем руководстве 
этапы монтажа и указания. 
Если в отдельных случаях этапы монтажа отличаются друг от 
друга, на это указывается особо:

w Для горизонтального положения коллектора

s Для вертикального положения коллектора

n Для полей, расположенных рядом друг с другом

u Для полей, расположенных друг над другом

2 Использование по назначению

Плоские коллекторы Vaillant auroTHERM сконструированы в со-
ответствии с современным уровнем техники и с учетом обще-
признанных правил техники безопасности.
Тем не менее, при ненадлежащем использовании или использо-
вании не по назначению может возникать опасность для здоровья 
и жизни пользователя или третьих лиц, а также опасность разру-
шения аппарата и других материальных ценностей.
Настоящий аппарат не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, а также не обладающими опытом 
и/или знаниями, за исключением случаев, когда за ними при-
сматривает или дает указания по использованию аппарата лицо, 
ответственное за их безопасность.
За детьми необходимо присматривать, чтобы удостовериться, что 
они не играют с аппаратом.
Плоские коллекторы Vaillant auroTHERM можно использовать 
различными способами: для приготовления горячей воды, нагре-
ва бассейна, как помощь для систем отопления и охлаждения.
Любое иное или выходящее за рамки указанного использование 
считается использованием не по назначению. За вызванный этим 



ущерб изготовитель/поставщик не несет никакой ответственнос-
ти. Риск несет единолично пользователь.
К использованию по назначению относится также соблюдение 
руководства по эксплуатации и монтажу, всей другой действую-
щей документации, а также соблюдение условий выполнения ос-
мотров и технического обслуживания.

a
 Внимание!
Любое неправильное использование запрещено!

2.1 Сочетание с другими деталями
Плоские коллекторы Vaillant разрешается комбинировать только 
с деталями (крепеж, подключения и т. д.) и компонентами систе-
мы фирмы Vaillant. 
Применение деталей или компонентов системы, выходящих за 
рамки указанного, считается использованием не по назначению. 
За это мы не несем ответственности.

2.2 Условия использования

a
 Внимание!
Опасность обвала крыши!
Монтируйте плоские коллекторы только на крыши с 
достаточной несущей способностью. 
При необходимости привлеките к работе специалис-
та.

 Внимание!
Повреждения коллектора!
Плоские коллекторы рассчитаны на максимальную 
нормальную снеговую нагрузку 5,0 кН/м2 и макси-
мальную ветровую нагрузку 1,6 кН/м2.

Монтаж на крыше:
Плоские коллекторы можно монтировать на крышах с углом на-
клона от 15º до 75º.

Монтаж на плоской крыше:
Плоские коллекторы в состоянии как при отгрузке с завода 
можно монтировать на каркасах плоских крыш на выбор под 
углом 30°, 45° или 60°.

2.3 Маркировка СЕ
Маркировка СЕ свидетельствует о том, что аппараты, соответс-
твенно с обзором типов, отвечают основным требованиям следу-
ющих директив:
– Директива 97/23/EWG Европейского Парламента и Совета 

по приведению в соответствие правовых предписаний стран-
участниц по аппаратам, работающим под давлением

Плоские коллекторы auroTHERM сконструирова-
ны по последнему слову техники и с учетом об-
щепризнанных правил техники безопасности.
Соответствие необходимым стандартам под-
тверждено.

Плоские коллекторы auroTHERM успешно про-
шли проверку согласно правилам и требовани-
ям европейской маркировки Solar Keymark.

3 Указания по безопасности

При монтаже плоских коллекторов соблюдайте следующие ука-
зания по безопасности, правила техники и предписания по пре-
дотвращению несчастных случаев.

d
 Опасно!
Опасность для жизни в результате обвала крыши!
Опасность для жизни в результате падения различных 
предметов с крыши!
Соблюдайте национальные предписания, действую-
щие для выполнения работ на высоте.

H
 Опасно!
Опасность ожогов и ошпаривания!
Температура коллекторов внутри при попадании сол-
нечных лучей достигает 200 °С. Поэтому снимайте 
заводскую солнцезащитную пленку только после 
ввода гелиосистемы в эксплуатацию.

H
 Опасно!
Опасность ожогов и ошпаривания!
Температура коллекторов внутри при попадании сол-
нечных лучей достигает 200 °С. 
Поэтому избегайте выполнения работ по техническо-
му обслуживанию на ярком солнце.

a
 Внимание!
Опасность коррозии!
На крышах из таких благородных металлов, как алю-
миний (например, медные крыши) может образовать-
ся контактная коррозия на анкерах, в результате чего 
уже не будет гарантирована надежная фиксация кол-
лекторов. Обеспечьте разделение металлов соответс-
твующими подкладками.

a
 Внимание!
Повреждения коллектора!
Монтаж плоских коллекторов по имеющемуся руко-
водству по монтажу предполагает наличие специаль-
ных знаний соответственно завершенному профессио-
нальному обучению в качестве специалиста. 
Выполняйте монтаж только, если Вы располагаете та-
кими специальными знаниями.

3.1 Правила техники
Монтаж должен соответствовать условиям, обеспеченным заказ-
чиком, местным предписаниям и не в последнюю очередь пра-
вилам техники. В частности здесь следует назвать следующие 
предписания:
– EN 12975 Термические гелиосистемы и их детали 

– Коллекторы
– EN 12976 Термические гелиосистемы и их детали 

– Предварительно изготовленные системы
– EN 12977 Термические гелиосистемы и их детали 

– Системы, изготовленные по специальному заказу
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– EN 1991-2-4 Еврокод 1 – Основные положения по проекти-
рованию и расчету воздействия на несущие конструкции, 
часть 2–4: Воздействия на несущие конструкции, ветровая на-
грузка

Нормы и правила
При выборе места установки, проектировании, монтаже, эксплу-
атации, проведении инспекции, технического обслуживания и 
ремонта аппарата следует соблюдать государственные и мест-
ные нормы и правила, а также дополнительные распоряжения, 
предписания и т.п. соответствующих ведомств касательно газос-
набжения, дымоотведения, водоснабжения, канализации, элект-
роснабжения, пожарной безопасности и т.д. – в зависимости от 
типа аппарата.

3.2 Предписания по предотвращению 
несчастных случаев

• При монтаже коллекторов соблюдайте национальные предпи-
сания, действующие для выполнения работ на соответствую-
щей высоте.

• Обеспечьте предписанную страховку против падения, исполь-
зуя на крыше, например, подмостки для улавливания или за-
щитные сплошные ограждения.

• Если использование на крыше подмостков для улавливания 
или защитного сплошного ограждения является нецелесообраз-
ным, также в качестве защиты от падения Вы можете использо-
вать такие предохранительные приспособления, как, напри-
мер, страховочный ремень Vaillant (арт. № 302066, есть в на-
личии не во всех странах).

• Инструменты и вспомогательные средства (например, подъем-
ные механизмы или приставные лестницы) используйте только 
согласно соответственно действующим предписаниям по пре-
дотвращению несчастных случаев.

• Оградите достаточно большую площадь в зоне возможного па-
дения под местом монтажа, чтобы исключить вероятность трав-
мирования людей падающими предметами.

• Обозначьте места выполнения работ, например, табличками с 
указаниями в соответствии с действующими предписаниями.

3.3 Молниезащита

a
 Внимание!
Повреждения в результате удара молнии!
При монтажной высоте более 20 м, либо если кол-
лекторы выступают за конек крыши, электропровод-
ные детали необходимо подключить к молниеотводу!

3.4 Защита от замерзания

a
 Внимание!
Повреждения от мороза!
При опасности замерзания в коллекторе ни в коем 
случае не должно быть чистой воды! 
После испытания давлением и промывки в коллекто-
рах может остаться вода. 
Поэтому незамедлительно заполните гелиоустановку 
теплоносителем для солнечных коллекторов. Про-
верьте концентрацию жидкости посредством функции 
контроля защиты от замерзания, поскольку остатки 
воды в контуре гелиоустановки могут приводить 
к разжижению.
Вы можете использовать тестер для теплоносителя 
для солнечных коллекторов Vaillant 
(арт. № 0020020645).

Руководство по монтажу auroTHERM 0020057145_004
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4 Перед монтажом

4.1 Указания по безопасности
Пожалуйста, перед монтажом и во время него соблюдайте ука-
зания по безопасности, приведенные в разделе 3.

d
 Опасно!
Опасность для жизни в результате обвала крыши!
Опасность для жизни в результате падения различных 
предметов с крыши!
Соблюдайте национальные предписания, действую-
щие для выполнения работ на высоте.
Используйте в качестве страховки страховочный ре-
мень Vaillant (арт. № 302066).

H
 Опасно!
Опасность ожогов и ошпаривания!
Температура коллекторов внутри при попадании сол-
нечных лучей достигает 200 °С. Поэтому снимайте 
заводскую солнцезащитную пленку только после 
ввода гелиосистемы в эксплуатацию.

a
 Внимание!
Повреждения коллекторов из-за неправильного хра-
нения!
Всегда храните коллекторы в сухом и защищенном от 
погодных условий месте.

a
 Внимание!
Неправильное функционирование системы из-за воз-
душных пузырей!
Для заполнения установки используйте тележку 
фирмы Vaillant (арт. № 0020042548), чтобы препятс-
твовать образованию воздушных пузырей. 
Используйте установленный в коллекторном поле 
ручной воздухоотводчик.
В качестве альтернативы можно установить быстро-
действующий воздухоотводчик для гелиосистем 
Vaillant (арт. № 302019) в самой высокой точке сис-
темы либо автоматическую систему воздухоотделе-
ния (арт. № 302418) в контуре гелиоустановки. 
Для этого соблюдайте соответствующее руководство 
по установке и эксплуатации.

 Внимание!
Опасность повреждения внутренних компонентов!
Внутреннее пространство коллекторов вентилируется 
через отверстие, интегрированное в ввод трубы. Не 
загораживайте вентиляционное отверстие для обеспе-
чения бесперебойного функционирования.
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4.2 Объем поставки
• Проверьте полноту монтажных комплектов, используя рисунки и списки материалов.

4.2.1 Монтаж на крыше

1

3
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7
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4

12

5

9

8
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6

Рис. 4.1  Комплект для вертикального и горизонтального монтажа на крыше (здесь: вертикальный коллектор)

Поз. Обозначение Шт. Артикульный номер (комплект)

1 Монтажная планка 2 0020059899 (монтажный комплект планок для вертикального исполнения)
0020059898 (монтажный комплект планок для горизонтального исполнения)

2 Подающая линия (выпуск с отверстием для датчика коллектора) 1

0020059893 (комплект гидравлических подключений)
3 Обратная линия (впуск) 1
4 Заглушка внизу 1
5 Заглушка вверху (с отверстием для выпуска воздуха) 1
6 Скоба 4
7 Кровельный анкер типа S (для плоской черепицы и т. д.) 4 0020055184
8 Кровельный анкер типа P (для голландской черепицы) 4 0020055174
9 Крепежный комплект резьбовых шпилек 4 0020059897
10 Гидравлические соединения 2

0020055181 (гидравлический комплект дополнительных элементов)
11 Скоба 4

12 Коллектор 1

0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D)
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)
0010006283 (auroTHERM VFK 150 V)
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H)

Табл. 4.1  Список материалов для монтажа на крыше

Руководство по монтажу auroTHERM 0020057145_006

4 Перед монтажом



7Руководство по монтажу auroTHERM 0020057145_00

4.2.2 Монтаж на плоской крыше
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Рис. 4.2  Комплект для вертикального и горизонтального монтажа на 
плоской крыше (здесь: вертикальный коллектор)

Поз. Обозначение Шт. Артикульный номер (комплект)

1 Монтажная планка 2 0020059901 (монтажный комплект планок для вертикального исполнения)
0020059900 (монтажный комплект планок для горизонтального исполнения)

2 Подающая линия (выпуск с отверстием для датчика коллектора) 1

0020059893 (комплект гидравлических подключений)
3 Обратная линия (впуск) 1
4 Заглушка внизу 1
5 Заглушка вверху (с отверстием для выпуска воздуха) 1
6 Скоба 4

7 Каркас с зажимным элементом 1 0020055206 (комплект рам для вертикальной базы)
0020055207 (комплект рам для горизонтальной базы)

8 Каркас с зажимным элементом 2 0020059885 (комплект рам Drainback для 2 коллекторов)

9 Поддон с гравием (опционально) 2
3 0020059904 (комплект для поддона с гравием, 2 штуки)

0020059905 (комплект для поддона с гравием, 3 штуки)
10 Предохранительные зажимы 2

11 Гидравлические соединения 2
0020055181 (гидравлический комплект дополнительных элементов)

12 Скоба 4

13 Коллектор 1

0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D)
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)
0010006283 (auroTHERM VFK 150 V)
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H)

Табл. 4.2  Список материалов для монтажа на плоской крыше
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4.3 Сборка коллекторного поля
В нижеследующих таблицах приведены компоненты, 
необходимые для соответствующего вида монтажа.

Монтаж на крыше

Количество коллекторов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Комплект для гидр. подкл., арт. № 0020059893

Н
ео

бх
од

им
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о

1

Комплект для гидр. соед., арт. № 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Комплект анкеров 1, тип P, арт. № 0020055174

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Комплект анкеров 2, тип S, арт. № 0020055184

Комплект анкеров 3, резьб. шп., арт. № 0020059897

Планка гориз., анодированная, арт. № 0020059898 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ве
рт
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ал

ьн
ое

 п
ол

ож
е-

ни
е 

ко
лл

ек
то

ра

Комплект для гидр. подкл., арт. № 0020059893 1

Комплект для гидр. соед., арт. № 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Комплект анкеров 1, тип P, арт. № 0020055174

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Комплект анкеров 2, тип S, арт. № 0020055184

Комплект анкеров 3, резьб. шп., арт. № 0020059897

Планка вертик., анодированная, арт. № 0020059899 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Го
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зо
нт

ал
ьн

ое
 

по
ло

ж
ен

ие
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а

Комплект для гидр. подкл., арт. № 0020059893 1 1 - - - - - - - -

Комплект для гидр. соед., арт. № 0020059894 - 1 - - - - - - - -

Комплект анкеров 1, тип P, арт. № 0020055174

1
1 - - - - - - - -

Комплект анкеров 2, тип S, арт. № 0020055184

Комплект анкеров 3, резьб. шп., арт. № 0020059897 - - - - - - - - -

Расш. компл. анкеров 1, тип P, арт. № 0020059896 
- 1 - - - - - - - -

Расш. компл. анкеров 2, тип S, арт. № 0020059895

Планка гориз., анодированная, арт. № 0020059898 1 2 - - - - - - - -
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а

Комплект для гидр. подкл., арт. № 0020059893 1 1 - - - - - - - -

Комплект для гидр. соед., арт. № 0020059894 - 1 - - - - - - - -

Комплект анкеров 1, тип P, арт. № 0020055174

1
1 - - - - - - - -

Комплект анкеров 2, тип S, арт. № 0020055184

Комплект анкеров 3, резьб. шп., арт. № 0020059897 - - - - - - - - -

Расш. компл. анкеров 1, тип P, арт. № 0020059896 
- 1 - - - - - - - -

Расш. компл. анкеров 2, тип S, арт. № 0020059895

Планка вертик., анодированная, арт. № 0020060379 1 2 - - - - - - - -

Табл. 4.3  Компоненты для монтажа на крыше

Монтаж на плоской крыше
Количество коллекторов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Поддон с гравием, арт. № 0020059904

Н
ео

бх
од
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ое
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ол
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ес

тв
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Комплект для гидр. подкл., арт. № 0020059893 1
Комплект для гидр. соед., арт. № 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Каркас горизонтальный, арт. № 0020055207 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Планка гориз., алюминиевая, арт. № 0020059900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ве
рт
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ьн
ое

 
по
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ж
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Поддон с гравием (3 штуки), арт. № 0020059905 2 4 4 6 8 8 10 12 12 14

Поддон с гравием (2 штуки), арт. № 0020059904 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1

Комплект для гидр. подкл., арт. № 0020059893 1

Комплект для гидр. соед., арт. № 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Каркас вертикальный, арт. № 0020055206 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Планка вертик., алюминиевая, арт. № 0020059901 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Табл. 4.4  Компоненты для монтажа на плоской крыше
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4.4 Схема соединений

h
 Указание 
При расчете объемного расхода поля учитывайте ин-
формацию для проектирования.

n Расположение полей - рядом друг с другом

h
 Указание 
 При последовательном подключении от 1 до 5 кол-
лекторов гидравлические подключения с одной сто-
роны Вы можете прокладывать друг под другом.

1 4 5...

Рис. 4.3  Расположение полей - рядом друг с другом для 1- 5 коллекто-
ров

h
 Указание 
 При последовательном подключении 6 или более 
коллекторов гидравлические подключения следует 
располагать по диагонали, чтобы добиться полного 
протекания.

1 12112 ...

max. 12

Рис. 4.4  Расположение полей - рядом друг с другом для 6 -12 коллекто-
ров

u Расположение полей - друг над другом

max. 2

Рис. 4.5  Расположение полей - друг над другом 

h
 Указание 
При монтаже коллекторов Drainback соблюдайте ру-
ководство по монтажу системы auroSTEP.

Рис. 4.6  Расположение полей друг над другом для коллекторов 
VFK 135 D 
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4.5 Подготовка гидравлического подключения

4.5.1 Монтаж на крыше

Рис. 4.7  Вывод трубы через подкровельную пленку

При наличии подкровельной пленки действуйте следующим об-
разом:
• Сделайте в подкровельной пленке V-образный вырез.
• Отогните верхний более широкий язычок к находящейся свер-

ху обрешетине, а нижний более узкий язычок - к находящейся 
снизу обрешетине.

• Закрепите подкровельную пленку на обрешетине, натянув ее. 
Так влага будет стекать в сторону. 

• На крышах с опалубкой вырежьте отверстие узкой ножовкой.
• Затем обработайте кровельный картон, как описано в случае 

с подкровельной пленкой.

4.5.2 Монтаж auroSTEP на плоской крыше

a
 Внимание!
Негерметичность в результате разрушения кровли!
При установке на уплотнительных поверхностях 
крыши следите за достаточной защиты кровли. 

• Установите коврики для защиты строительных конструкций, за-
нимающие большую площадь, под системой установки.

• Если каркасы привинчиваются напрямую, после выполнения 
работ проверьте герметичность корпуса здания.

4.6 Необходимые инструменты
• Для монтажа плоских коллекторов подготовьте следующие 

инструменты.

Рис. 4.8  Монтажные инструменты: уровень, аккумуляторная отвертка, 
бит Torx (TX30, входит в объем поставки), торцовый гаечный 
ключ/гаечный ключ с открытым зевом (SW 13), молоток, ру-
летка/ складной масштаб

5 Монтаж на плоской крыше

При монтаже на плоской крыше плоские коллекторы фиксиру-
ются на каркасах. 
Такие каркасы для плоской крыши позволяют варьировать угол 
монтажа: 30°, 45° или 60°. 
Кроме того, монтажные планки различаются по высоте, чтобы 
компенсировать небольшие неровности на основании.

5.1 Положение коллектора и расположение полей
Имеются различные исполнения плоских коллекторов Vaillant: 
один вариант для горизонтального положения коллектора, один 
вариант - для вертикального.
Кроме того, коллекторы в коллекторном поле можно размещать 
рядом друг с другом и друг над другом. 
В общем для обоих положений коллекторов и расположе-
ний полей действуют описанные в настоящем руководстве 
этапы монтажа и указания. 
Если в отдельных случаях этапы монтажа отличаются друг от 
друга, на это указывается особо:

w Для горизонтального положения коллектора

s Для вертикального положения коллектора

n Для полей, расположенных рядом друг с другом

u Для полей, расположенных друг над другом

Руководство по монтажу auroTHERM 0020057145_0010
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5.2 Утяжеляющая нагрузка и расположение каркаса
Сначала, используя таблицу 5.1, определите необходимую утя-
желяющую нагрузку каркаса.

Утяжеление [кг/коллектор]

Высота над землей

Угол установки 0-10 м 10-18 м 18-25 м

30° 159 178 197

45° 225 252 279

60° 276 309 342

Табл. 5.1  Утяжеление при монтаже на плоской крыше

a
 Внимание!
Опасность обвала крыши!
Перед монтажом проверьте максимально допусти-
мую нагрузку на крышу!
При необходимости привлеките к работе специалис-
та.

Занимаемую площадь и расстояния каркасов друг под другом 
см. в табл. 5.2.

A

B

DE

Число 
коллекторов A2)

30° 45° 60°
C D E

B F3) B F3) B F3)

Ве
рт

ик
ал

ьн
ое

 и
сп

ол
не

ни
е

14) 1136
12

83

44
00

17
40

61
00

20
80

72
00

23
57

- -

2 2300

11
50

-

3 3563

12
63

4 4826

5 6089

6 7352

7 8615

8 9878

9 11141

10 12404

CC
F

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

ое
 и

сп
ол

не
ни

е

1 1650

88
3

31
00

11
73

41
00

13
87

48
00

18
12

- -

2 3900

19
50

-

3 5963
20

63

4 8026

5 10089

6 12152

7 14215

8 16278

9 18341

10 20404

D
ra

in
ba

ck 1 1650 88
3

31
00

11
73

41
00

13
87

48
00

18
12

16
50 -

2 1650

15
16

31
00

20
70

72
00

24
84

87
00

23
57

16
50 -

1) Угол установки (30°, 45° или 60°).
2) Размер A в сочетании с размером D может варьироваться на +/- 50 мм.
3) Размер действует для высоты солнца 16°, и проверяется в зависимости от географического положения.
4) Параметр возможен только с 4 поддонами с гравием при смещенном расположении.

Табл. 5.2  Расстояния между каркасами

a
 Внимание!
Начиная с монтажной высоты 25 м над уровнем 
земли, необходимо выполнять специфический анализ 
или расчет.

a
 Внимание!
При определении места установки соблюдайте рас-
стояние 1 м от края крыши! Другое расстояние увели-
чивает ветровую нагрузку.

Монтаж на плоской крыше 5
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5.3 Монтаж коллекторов

1

2 3

Рис. 5.2  Подготовка каркасов

• Раскройте каркасы.

a
 Внимание!
Обязательно соблюдайте таблицу 5.1 для 
определения необходимой утяжеляющей 
нагрузки!

При резьбовом соединении на крыше
• Крепите нижний телескопический профиль бол-

том и предохранительным зажимом.

2

1

2

Рис. 5.3  Монтаж поддона с гравием

При использовании поддонов с гравием:
• Сдвиньте поддоны с гравием (1) над профилем 

основания.

Количество поддонов с
гравием на один каркас

n
w 3

s 4

u w 4

Табл. 5.3  Количество поддонов с гравием

• Чтобы зафиксировать поддоны с гравием, вставьте 
предохранительные зажимы (2) соответственно 
снаружи по направлению к сочленению сверху 
на профили основания (2 штуки на один каркас).

• Крепите нижний телескопический профиль бол-
том и предохранительным зажимом.

60°

45°

30°
1

2

Рис. 5.4  Монтаж каркасов

• Вставьте друг в друга телескопические профили, 
пока отверстия желаемого углового положения не 
окажутся друг над другом.

h
 Указание 
Вы можете выбрать между положениями 
30°, 45° и 60° (стандартно: 45°).

• Вставьте упорный болт в соответствующее отверс-
тие (1).

• Зафиксируйте упорный болт предохранительным 
зажимом (2).

Руководство по монтажу auroTHERM 0020057145_0012
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Рис. 5.5  Каркасы с поддонами с гравием

При использовании поддонов с гравием:
• Установите коврики для защиты строительных 

конструкций, занимающие большую площадь, под 
системой установки.

• Установите соответствующее количество монтиру-
емых коллекторов в каркасы.

a
 Внимание!
Заполните поддоны первого каркаса 
перед монтажом коллектора гравием или 
другим подходящим наполнителем, чтобы 
придать системе стабильность.

h
 Указание 
Утяжеляющую нагрузку и расстояния см. 
в табл. 5.1 и 5.2.

Рис. 5.6  Резьбовое соединение напрямую

При резьбовом соединении на плоской крыше:
• Установите соответствующее количество монтиру-

емых коллекторов в каркасы.

h
 Указание 
Утяжеляющую нагрузку и расстояния см. 
в табл. 5.1 и 5.2.

• Закрепите каркасы на крыше.

a
 Внимание!
Опасность негерметичности при недоста-
точной защите кровли!
При установке уплотнительных поверх-
ностей крыши следите за их достаточной 
защитой.

Рис. 5.7  Крепеж и фиксация монтажных планок

• Закрепите горизонтальные монтажные планки на 
зажимных элементах каркасов.

• Компенсируйте возможную разность высот за 
счет смещения зажимных элементов.

• Для этого подтяните нижнюю часть зажимного 
элемента вверх, теперь его можно сместить, а 
при отпускании он снова защелкнется.

Монтаж на плоской крыше 5
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20

A B

Рис. 5.8  Позиционирование монтажных планок

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

• При монтаже нескольких коллекторов монтажные 
планки должны заканчиваться по центру зажимных 
элементов (A).

• На первом и последнем каркасе монтажные 
планки должны выходить за край на 20 мм (B).

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом

• Монтажные планки должны выходить за край на 
20 мм (B).

Рис. 5.9  Соединение монтажных планок

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

• Вставьте сбоку соединительные элементы в 
монтажные планки.

• Установите следующий каркас 
(ср. рис. 5.2 - 5.4).

• Соедините монтажные планки и закрепите их в 
зажимных элементах каркасов.

• Компенсируйте возможную разность высот за 
счет смещения зажимных элементов.

1

Рис. 5.10  Навешивание коллектора

• Вложите коллектор нижним краем в профиль 
монтажной планки.

• Следите за тем, чтобы верхняя часть зажимного 
элемента (1) находилась над краем коллектора.

Рис. 5.11  Позиционирование верхней монтажной планки

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

•  Сместите верхнюю монтажную планку так, чтобы 
она оказалась вровень с коллектором. 

• Следите за тем, чтобы верхняя зажимная деталь 
зажимного элемента находилась над краем кол-
лектора.

• Затяните нижние зажимные элементы торцовым 
гаечным ключом/гаечным ключом с открытым 
зевом (SW 13).

5 Монтаж на плоской крыше
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1 

2 

1 
2 

a

A

B

Рис. 5.12  Установка трубчатых соединений

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

• Снимите заглушки, установленные при поставке в 
приемные отверстия.

• Вставьте трубчатые соединители до упора в при-
емное отверстие (1).

• Вставьте скобу в планку приемного отверстия (2).

a
 Внимание!
Опасность повреждения коллектора из-за 
ненадлежащего монтажа!
Убедитесь, что скоба (A) входит в паз 
трубчатого соединителя (B).

1 

2 

1 

2 

a

A

B

Рис. 5.13  Монтаж последующих коллекторов

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

• Установите следующий коллектор на нижнюю 
монтажную планку.

• Придвиньте этот коллектор к первому коллектору 
(1) и зафиксируйте гидравлические соединитель-
ные элементы скобами (2).

• Прочно затяните оба зажимных элемента первого 
коллектора.

a
 Внимание!
Опасность повреждения коллектора из-за 
ненадлежащего монтажа!
Убедитесь, что скоба (A) входит в паз 
трубчатого соединителя (B).

1

2

3

4

Рис. 5.14  Монтаж гидравлических подключений (1- 5 коллекторов)

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

• Подключите подающую линию (выпуск с отверс-
тием для датчика коллектора) (1) сверху.

• Вставьте датчик коллектора в предусмотренное 
отверстие.

• Подключите обратную линию (впуск) (2) снизу.
• Монтируйте заглушку без отверстия для выпуска 

воздуха (3) снизу на коллекторе.
• Монтируйте заглушку с отверстием для выпуска 

воздуха (4) в верхней точке.
• Зафиксируйте подключения и заглушки скобами.
• Соедините подающую и обратную линию коллек-

тора с соединительной обвязкой системы.
• При необходимости проверьте подключения на 

герметичность.

Монтаж на плоской крыше 5
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1

2

3

4

Рис. 5.15  Монтаж гидравлических подключений (6 или более коллекторов)

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

h
 Указание 
 При последовательном подключении 6 
или более коллекторов гидравлические 
подключения следует располагать по диа-
гонали, чтобы добиться полного протека-
ния.

• Вставьте обратную линию (впуск) (2) с одной сто-
роны в нижнее боковое отверстие, а подающую 
линию (выпуск с отверстием для датчика коллекто-
ра) (4) по диагонали - в верхнее боковое отверс-
тие.

• Вставьте датчик коллектора в предусмотренное 
отверстие.

• Монтируйте заглушку без отверстия для выпуска 
воздуха (3) снизу на коллекторе.

• Монтируйте заглушку с отверстием для выпуска 
воздуха (1) в верхней точке.

• Зафиксируйте подключения и заглушки скобами.
• Соедините подающую и обратную линию коллек-

тора с соединительной обвязкой системы.
• При необходимости проверьте подключения на 

герметичность.

1

23

Рис. 5.16  Центральная монтажная планка

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом

• Сместите центральную монтажную планку так, 
чтобы она оказалась вровень с нижним коллекто-
ром (1). 

• Следите за тем, чтобы верхняя зажимная деталь 
зажимного элемента находилась над краем кол-
лектора.

• Закрепите монтажную планку (2) для верхнего 
коллектора на зажимном элементе.

• Вложите верхний коллектор (3) в центральную 
монтажную планку и зажимной элемент.

• Затяните зажимные элементы центральной планки.

Рис. 5.17  Позиционирование верхней монтажной планки

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом

• Сместите верхнюю монтажную планку так, чтобы 
она оказалась вровень с коллектором. 

• Следите за тем, чтобы верхняя зажимная деталь 
зажимного элемента находилась над краем кол-
лектора.

• Затяните верхние зажимные элементы.

5 Монтаж на плоской крыше
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a

1

2

Рис. 5.18  Соединение коллекторов VFK 145 H, VFK 150 H
Расположение полей - друг над другом

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом VFK 145 H, 150 H

• Соедините коллекторы трубчатым соединителем.
• Зафиксируйте трубчатый коллектор скобами.

a
 Внимание!
Опасность повреждения коллектора из-за 
ненадлежащего монтажа!
Убедитесь, что скобы (1) входят в паз 
трубчатого соединителя (B).

Рис. 5.19  Гидравлическое подключение VFK 145 H, 150 H 
Расположение полей - друг над другом

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом VFK 145 H, 150 H

• На верхнем коллекторе подключите подающую 
линию (выпуск) (1).

• Вставьте датчик коллектора в предусмотренное 
отверстие.

• На нижнем коллекторе подключите обратную 
линию (впуск) (2).

• Соедините подающую и обратную линию коллек-
тора с соединительной обвязкой системы.

• При необходимости проверьте подключения на 
герметичность.

1

2

3

Рис. 5.20  Соединение коллекторов VFK 135 D 

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом VFK 135 D

• Соедините коллекторы соединительной трубой 
со штуцерным соединением с врезным кольцом 
(1).

• Протолкните на верхнем коллекторе резиновую 
пробку отверткой (2) для датчика температуры у 
отметки.

• Вводите датчик коллектора через резиновую про-
бку, пока не ощутите отчетливое сопротивление 
(3).

Монтаж на плоской крыше 5
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Рис. 5.21  Гидравлическое подключение VFK 135 D

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом VFK 135 D

• На нижнем коллекторе подключите обратную 
линию (впуск).

• На верхнем коллекторе подключите подающую 
линию (выпуск).

• Соедините подающую и обратную линию коллек-
тора с соединительной обвязкой системы.

• При необходимости проверьте подключения на 
герметичность.

6 Монтаж на крыше

При монтаже на крыше плоские коллекторы быстро и надежно 
фиксируются на горизонтальных монтажных планках крепежными 
зажимами. Для достижения хорошей подгонки к различным кро-
вельным покрытиям в Вашем распоряжении три различных типа 
кровельных анкеров: 
– Tип P для стандартной и кровельной черепицы (например, гол-

ландская черепица), 
– Tип S для плоской кровельной драни и черепицы (например, 

плоская черепица, шифер), а также для чрезвычайно высоко 
выступающей черепицы (например, средиземноморская глиня-
ная черепица) 

– Крепежный комплект резьбовых шпилек для универсального 
крепежа (например, гофрированные листы, листовые профили 
с трапециевидной формой гофра, кровельная дрань).

6.1 Положение коллектора и расположение полей
Имеются различные исполнения плоских коллекторов Vaillant: 
один вариант для горизонтального положения коллектора, один 
вариант - для вертикального.
Кроме того, коллекторы в коллекторном поле можно размещать 
рядом друг с другом и друг над другом. 
В общем для обоих положений коллекторов и расположе-
ний полей действуют описанные в настоящем руководстве 
этапы монтажа и указания. 
Если в отдельных случаях этапы монтажа отличаются 
друг от друга, на это указывается особо:

w Для горизонтального положения коллектора

s Для вертикального положения коллектора

n Для полей, расположенных рядом друг с другом

u Для полей, расположенных друг над другом

5 Монтаж на плоской крыше 
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6.2 Монтаж кровельных анкеров

a
 Внимание!
Опасность коррозии!
На крышах из таких благородных металлов, как алю-
миний (например, медные крыши) может образовать-
ся контактная коррозия на анкерах, в результате чего 
уже не будет гарантирована надежная фиксация кол-
лекторов. Обеспечьте разделение металлов соответс-
твующими подкладками.

• Сначала на основании таблицы 6.1 определите необходимое 
количество кровельных анкеров.

Количество 
коллекторов

Высота над 
уровнем моря 
[м] до

Зона снеговой нагрузки

5 4 3 2 1

Уклон крыши от:

10° 40° 10° 40° 10° 40° 10° 40° 10° 40°

1

700

Ко
ли

че
ст

во
 а

нк
ер

ов

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

900 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4

1200 4 4 4 4 6 4 8 6 8 6

2

700 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

900 8 8 8 8 8 8 12 8 12 8

1200 8 8 8 8 12 8 16 12 16 12

3

700 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

900 12 12 12 12 12 12 18 12 18 12

1200 12 12 12 12 18 12 24 18 24 18

4

700 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

900 16 16 16 16 16 16 24 16 24 16

1200 16 16 16 16 24 16 32 24 32 24

5

700 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

900 20 20 20 20 20 20 30 20 30 20

1200 20 20 20 20 30 20 40 30 40 30

6

700 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

900 24 24 24 24 24 24 36 24 36 24

1200 24 24 24 24 36 24 48 36 48 36

7

700 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

900 28 28 28 28 28 28 42 28 42 28

1200 28 28 28 28 42 28 56 42 56 42

Сфера действия согласно EN 1991 T 1-3
Fmax анкеров: тип S/тип P 1,875 кН
Ветровая нагрузка: согласно положенной в основу в соответствии с EN 1991 T 1-3 расчетной нагрузке необходимо соблюдать следующие минимальные 
расстояния коллекторов до края:
1. Соответственно минимальное значение 1/10 длины здания (длины свеса) или 1/5 высоты здания до свеса и до конька.
2. Соответственно минимальное значение 1/10 ширины здания (ширина фронтона) или 1/5 высоты здания до боковых краев.
При использовании комплекта дополнительных элементов необходимо следить за тем, чтобы крюки в крыше были установлены по центру на равных рас-
стояниях. При высоте более 900 HH [м] и уклоне крыши менее 40°, начиная с зоны снеговой нагрузки 2, следует составить статистику единичного случая.

Табл. 6.1  Количество требуемых кровельных анкеров

Монтаж на крыше 6
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A

B BB B

C

Рис. 6.1  Расстояния для полей, расположенных рядом друг с другом

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

• Монтируйте анкеры для монтажных планок, соб-
людая следующие расстояния:

w s
A* 1245 / 1220 2045 / 2020

B 200 - 300

C 1460 - 1660 660 - 860

*  Размер при предварительном монтаже/размер при 
готовом монтаже размер предварительного монтажа при 
окончательной фиксации уменьшается прибл. на 
20 - 25 мм.

Табл. 6.2  Расстояния для полей, расположенных рядом 
друг с другом

h
 Указание 
Размер предварительного монтажа при 
окончательной фиксации уменьшается 
прибл. на 20 - 25 мм. Поэтому следите за 
достаточным зазором между анкерами. 

A

B

C

D

Рис. 6.2  Расстояния для полей, расположенных друг над другом

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом

• Монтируйте анкеры для монтажных планок, соб-
людая следующие расстояния:

Расстояние в мм

A* 1245 / 1220

B* 2500 / 2480

C 200 - 300

D 1460 - 1660

*  Размер при предварительном монтаже/размер при 
готовом монтаже Размер предварительного монтажа при 
окончательной фиксации уменьшается прибл. 
на 20 - 25 мм.

Табл. 6.3  Расстояния для полей, расположенных друг 
над другом

h
 Указание 
Размер предварительного монтажа при 
окончательной фиксации уменьшается 
прибл. на 20 - 25 мм. Поэтому следите за 
достаточным зазором между анкерами. 
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6.2.1 Кровельный анкер типа P (голландская черепица)

A

B

1

2

1

2

5
 m

m

3

Рис. 6.2  Кровельные анкеры типа P

Пояснение
1 Нижний кровельный анкер
2 Верхний кровельный анкер
3 Центральный кровельный анкер

Кровельный анкер типа P можно крепить на выбор: на стропиле 
(поз. A) или на обрешетине (поз. B). 

Крепление на стропиле

5

3

4

6

1
2

A

B

Рис. 6.4  Крепление на стропиле

1. Освободите стропило на соответствующем месте. Расстояния 
см. в табл. 6.2 и 6.3.

2. Позиционируйте кровельный анкер. При этом следите за пра-
вильностью положения верхнего и нижнего кровельного анке-
ра (см. рис. 6.2).

3. Ослабьте верхний винт торцовым гаечным ключом/гаечным 
ключом с открытым зевом (SW 13) на столько, пока кровель-
ный анкер нельзя будет отрегулировать по высоте.

4. Отрегулируйте кровельный анкер по высоте голландской чере-
пицы, так чтобы верхняя часть анкера прилегала к кровельно-
му покрытию, и затяните винт гаечным ключом/гаечным клю-
чом с открытым зевом (SW 13).

5. Привинтите кровельный анкер 3 винтами, входящими в объем 
поставки, к стропилу.

6. Переместите голландскую черепицу обратно в ее начальное 
положение. 
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Крепление на обрешетине

a
 Внимание!
Перед монтажом на обрешетине обязательно про-
верьте ее несущую способность!
При необходимости замените обрешетину.

13

2

5

6

4

Рис. 6.5  Крепление на обрешетине

1. На соответствующем месте сдвиньте вверх одну-две черепицы 
над обрешетиной. 
Расстояния см. в табл. 6.2 и 6.3.

2. Ослабьте верхний винт торцовым гаечным ключом/гаечным 
ключом с открытым зевом (SW 13) на столько, пока кровель-
ный анкер нельзя будет отрегулировать по высоте. 

3. Навесьте кровельный анкер на обрешетину. При этом следите 
за правильностью положения верхнего и нижнего кровельного 
анкера (см. рис. 6.2).

6.2.2 Кровельный анкер типа S (для плоской черепицы)

a
 Внимание!
Перед монтажом на обрешетине обязательно про-
верьте ее несущую способность!
При необходимости замените обрешетину.

2
1

4

3

Рис. 6.6  Крепление кровельных анкеров типа S

1. На соответствующих местах освободите стропило или обре-
шетину. Расстояния см. в табл. 6.2 и 6.3.

2. Позиционируйте кровельный анкер. При этом следите за пра-
вильностью положения верхнего и нижнего кровельного анке-
ра (см. рис. 6.2).

4. Отрегулируйте кровельный анкер по высоте голландской чере-
пицы. Верхняя часть при этом прилегает к кровельному покры-
тию, нижняя часть вплотную придвигается снизу к обрешетине. 
Следите за тем, чтобы анкер при фиксации зубцов плотно об-
хватывал обрешетину и при необходимости был немного 
предварительно напряжен.

5. Затяните винт торцовым гаечным ключом/гаечным ключом с 
открытым зевом (SW 13).

6. Переместите голландскую черепицу обратно в ее начальное 
положение. 

3. Привинтите кровельный анкер 3 винтами, входящими в объем 
поставки, на стропиле либо на обрешетине.

4. Переместите голландскую черепицу обратно в ее начальное 
положение.

6 Монтаж на крыше
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6.2.3 Крепежный комплект резьбовых шпилек

a
 Внимание!
Перед монтажом обязательно проверьте несущую 
способность деревянного основания!
При необходимости усильте деревянное основание.

1

2

3

5
4

6

Рис. 6.7  Крепление резьбовыми шпильками

1. На соответствующем месте просверлите отверстие в голланд-
ской черепице. Расстояния см. в табл. 6.2 и 6.3.

2. Затяните резьбовую шпильку через голландскую черепицу на 
стропиле.

3. Привинтите нижнюю гайку по направлению к голландской че-
репице и затяните ее так, чтобы уплотнение достаточно уплот-
няло отверстие.

4. Позиционируйте центральную гайку так, чтобы после насажи-
вания верхней части анкера передняя область наложения при-
легала к кровельному покрытию. При этом следите за пра-
вильностью положения верхнего и нижнего кровельного анке-
ра (см. рис. 6.2).

5. Привинтите вторую гайку и затяните ее (SW 17).
6. Отделите резьбовой стержень прямо над гайкой.
 Удалите заусенцы на месте стыка.
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6.3 Монтаж коллекторов

Рис. 6.8  Монтаж монтажных планок

• Закрепите горизонтальные монтажные планки за-
жимными элементами на кровельных анкерах.

h
 Указание 
Расстояния между кровельными анкера-
ми см. в табл. 6.2 и 6.3.

h
 Указание 
Чтобы обеспечить более привлекатель-
ный внешний вид, разместите нижнюю 
планку по возможности ниже на кровель-
ном анкере.

1
2

Рис. 6.9  Балансирование монтажных планок

• Следите за тем, чтобы монтажные планки были 
закреплены горизонтально.

• Компенсируйте возможную разность высот за 
счет смещения зажимных элементов.

• Для этого подтяните зажимной элемент вверх, те-
перь он перемещается и снова защелкивается 
при отпускании.

1

Рис. 6.10  Навешивание коллектора

• Уложите коллектор нижним краем на монтажную 
планку и навесьте его на зажимные элементы. 

• Следите за тем, чтобы верхняя зажимная деталь 
зажимного элемента находилась над краем кол-
лектора.

• Затяните зажимные элементы нижней монтажной 
планки гаечным ключом/гаечным ключом с от-
крытым зевом (SW 13).

a
 Внимание!
После затягивания зажимных элементов 
проверьте надлежащую затяжку, пошатав 
верхнюю зажимную деталь. Если она 
двигается, подтяните гайку.

6 Монтаж на крыше
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1

2
3

Рис. 6.11  Центральная монтажная планка (расположение полей друг над другом)

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом

• Сместите центральную монтажную планку так, 
чтобы она оказалась вровень с нижним коллекто-
ром (1).

• Следите за тем, чтобы крюк зажимного элемента 
находился над краем коллектора.

• Закрепите монтажную планку (2) для верхнего 
коллектора на зажимном элементе.

• Вложите верхний коллектор (3) в центральную 
монтажную планку.

• Привинтите зажимные элементы центральной 
планки.

Рис. 6.12  Позиционирование верхней монтажной планки

• Сместите верхнюю монтажную планку так, чтобы 
она оказалась вровень с нижним коллектором. 

• Следите за тем, чтобы верхняя зажимная деталь 
зажимного элемента находилась над краем кол-
лектора.

• Прочно затяните зажимные элементы над коллек-
тором.

a
 Внимание!
После затягивания зажимных элементов 
проверьте надлежащую затяжку, пошатав 
верхнюю зажимную деталь. Если она 
двигается, подтяните гайку.

Рис. 6.13  Соединение монтажных планок 
(расположение полей рядом друг с другом)

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

• Вставьте соединительные элементы сбоку в мон-
тажные планки так, чтобы они ощутимо защелкну-
лись.

• Соедините монтажные планки и закрепите их за-
жимными элементами на кровельных анкерах 
(ср. рис. 6.8).

• Компенсируйте возможную разность высот за 
счет смещения зажимных элементов.
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2 

1 

a

A

B

Рис. 6.14  Установка соединительных элементов 
(расположение полей рядом друг с другом)

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

• Вставьте гидравлические соединительные элемен-
ты до упора в предусмотренные приемные отвер-
стия сбоку коллекторов.

• Закрепите соединительные элементы скобами, 
сдвиньте скобы для верхнего подключения сверху 
в планку, а для нижнего подключения - снизу.

a
 Внимание!
Опасность повреждения коллектора из-за 
ненадлежащего монтажа!
Убедитесь, что скоба (A) входит в паз 
трубчатого соединителя (B).

2 

3 

1

a

A

B

Рис. 6.15  Монтаж последующих коллекторов 
(расположение полей рядом друг с другом)

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

• Установите следующий коллектор (1) на нижнюю 
монтажную планку.

• Придвиньте этот коллектор к первому коллектору 
(2), при этом следите за гидравлическими соеди-
нительными элементами.

• Зафиксируйте вставленные до упора в отверстие 
гидравлические соединительные элементы скоба-
ми (3).

• Затяните все оставшиеся зажимные элементы кро-
вельных анкеров.

a
 Внимание!
Опасность повреждения коллектора из-за 
ненадлежащего монтажа!
Убедитесь, что скоба (A) входит в паз 
трубчатого соединителя (B).

1

2
3

4

Рис. 6.16  Монтаж гидравлических подключений (1- 5 коллекторов)

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

• Подключите подающую линию (выпуск с отверс-
тием для датчика коллектора) (1) сверху.

• Вставьте датчик коллектора в предусмотренное 
отверстие.

• Подключите обратную линию (впуск) (2) снизу.
• Монтируйте заглушку без отверстия для выпуска 

воздуха (3) снизу на коллекторе.
• Монтируйте заглушку с отверстием для выпуска 

воздуха (4) в верхней точке.
• Зафиксируйте подключения и заглушки скобами.
• Соедините подающую и обратную линию коллек-

тора с соединительной обвязкой системы.
• При необходимости проверьте подключения на 

герметичность.
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1

2
3

4

Рис. 6.17  Монтаж гидравлических подключений (6 или более коллекторов)

n Для полей, расположенных рядом друг с 
другом

h
 Указание 
При последовательном подключении 
6 или более коллекторов гидравлические 
подключения следует располагать по диа-
гонали, чтобы добиться полного протека-
ния.

• Вставьте обратную линию (впуск) (2) с одной сто-
роны в нижнее боковое отверстие, а подающую 
линию (выпуск с отверстием для датчика коллекто-
ра) (4) по диагонали - в верхнее боковое отверс-
тие.

• Вставьте датчик коллектора в предусмотренное 
отверстие.

• Зафиксируйте подключения и заглушки скобами.
• Монтируйте заглушку без отверстия для выпуска 

воздуха (3) снизу на коллекторе.
• Монтируйте заглушку с отверстием для выпуска 

воздуха (1) в верхней точке.
• Соедините подающую и обратную линию коллек-

тора с соединительной обвязкой системы.
• При необходимости проверьте подключения на 

герметичность.

a

1

2

Рис. 6.18  Соединение коллекторов VFK 145 H, 150 H, 
расположение полей - друг над другом

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом VFK 145 H, 150 H

• Соедините коллекторы трубчатым соединителем.
• Зафиксируйте трубчатый коллектор скобами.

a
 Внимание!
Опасность повреждения коллектора из-за 
ненадлежащего монтажа!
Убедитесь, что скобы (1) входят в паз 
трубчатого соединителя (B).
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6 Монтаж на крыше

1

2

Рис. 6.19  Гидравлическое подключение VFK 145 H, 150 H, 
расположение полей - друг над другом

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом VFK 145 H, 150 H

• На верхнем коллекторе подключите подающую 
линию (выпуск) (1).

• Вставьте датчик коллектора в предусмотренное 
отверстие.

• На нижнем коллекторе подключите обратную 
линию (впуск) (2).

• Соедините подающую и обратную линию коллек-
тора с соединительной обвязкой системы.

• При необходимости проверьте подключения на 
герметичность.

2

3

1

Рис. 6.20  Соединение коллекторов друг с другом VFK 135 D

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом VFK 135 D

• Соедините коллекторы соединительной трубой 
со штуцерным соединением с врезным кольцом 
(1).

• Протолкните на верхнем коллекторе резиновую 
пробку отверткой (2) для датчика температуры у 
отметки.

• Вводите датчик коллектора через резиновую про-
бку, пока не ощутите отчетливое сопротивление 
(3).

Рис. 6.21  Гидравлическое подключение VFK 135 D

u Для полей, расположенных друг над дру-
гом VFK 135 D

• Подключите внизу обратную линию (впуск).
• Подключите подающую линию (выпуск) сверху на 

коллекторе.
• Соедините подающую и обратную линию коллек-

тора с соединительной обвязкой системы и при 
необходимости проверьте подключения на герме-
тичность.
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 Заключительные работы 7
Сервисная служба и гарантия 8

7 Заключительные работы

На основе нижеследующей таблицы проверьте, выполнены ли 
все рабочие этапы.

Рабочий этап

1 При монтаже на плоской крыше: каркасы зафиксированы упорным болтом и предохранительным зажимом

2 При монтаже на плоской крыше: поддоны под гравий заполнены/каркасы закреплены анкерами

3 Все подключения зафиксированы скобами

4 Гидравлические подключения проложены правильно

5 Датчик коллектора VR 11 подключен

6 Все зажимные элементы затянуты

7 Коллекторы подключены к молниеотводу (опционально при наличии молниеотвода)

8 Испытание давлением (в идеале давлением воздуха) выполнено, все подключения герметичны

Табл. 7.1  Заключительные работы

h
 Указание 
После первого ввода в эксплуатацию и во времена 
года с сильными колебаниями температуры наружно-
го воздуха в коллекторе может образовываться кон-
денсат.
Это является нормальным поведением при эксплуата-
ции.

h
 Указание 
Отражения из-за неравномерности стекла типичны 
для этого материала.

8 Сервисная служба и гарантия

8.1 Служба технической поддержки предприятия для 
клиентов

8.1.1 Гарантийное и сервисное обслуживание в России.
Актуальную информацию по организациям, осуществляющим га-
рантийное и сервисное обслуживание продукции Vaillant, Вы 
можете получить по телефону "горячей линии" и по телефону 
представительства фирмы Vaillant, указанным на обратной сторо-
не обложки инструкции. Смотрите также информацию на Ин-
тернет-сайте.

8.1.2 Бесплатная информационная телефонная линия по 
Беларуси

8 800 50 142 60

8.2 Гарантия

8.2.1 Гарантия завода-изготовителя. Россия.
Вам, как владельцу аппарата, в соответствии с действующим за-
конодательством может быть предоставлена гарантия изготовите-
ля.
Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия предприятия-изго-
товителя действует только в случае, если монтаж и ввод в эксплу-
атацию, а также дальнейшее обслуживание аппарата были про-
изведены аттестованным фирмой Vaillant специалистом специа-
лизированного предприятия. При этом наличие аттестации 
Vaillant не исключает необходимости аттестации персонала 
этого предприятия в соответствии с действующими на террито-
рии Российской Федерации законодательными и нормативными 
актами касательно сферы деятельности данного предприятия.
Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных действу-
ющим законодательством той местности, где был приобретен ап-
парат производства фирмы Vaillant, осуществляет предприятие-
продавец Вашего аппарата или связанное с ним договором 
предприятие, уполномоченное по договору с фирмой Vaillant вы-
полнять гарантийный и негарантийный ремонт оборудования 
фирмы Vaillant. Ремонт может также выполнять предприятие, явля-
ющееся аттестованным сервисным центром. По договору с фир-
мой Vaillant это предприятие в течение гарантийного срока бес-
платно устранит все выявленные им недостатки, возникшие по 
вине завода-изготовителя. Конкретные условия гарантии и дли-
тельность гарантийного срока устанавливаются и документально 
фиксируются при продаже и вводе аппарата в эксплуатацию. 
Обратите внимание на необходимость заполнения раздела 
"Сведения о продаже" с серийным номером аппарата, отметка-
ми о продаже на стр. 2 данного паспорта.
Гарантия завода-изготовителя не распространяется на изделия, 
неисправности которых вызваны транспортными повреждениями, 
нарушением правил транспортировки и хранения, загрязнениями 
любого рода, замерзанием воды, неквалифицированным монта-
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жом и/или вводом в эксплуатацию, несоблюдением инструкций 
по монтажу и эксплуатации оборудования и принадлежностей к 
нему и прочими не зависящими от изготовителя причинами, а 
также на работы по монтажу и обслуживанию аппарата.
Фирма Vaillant гарантирует возможность приобретения любых 
запчастей к данному изделию в течение минимум 10 лет после 
снятия его с производства. 
Установленный срок службы исчисляется с момента ввода в экс-
плуатацию и указан в прилагаемой к конкретному изделию до-
кументации.
На аппараты типа VK, VKK, VKO, GP 210, VU, VUW, VIH, VRC и 
принадлежности к ним завод-изготовитель устанавливает срок га-
рантии 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 
2,5 лет с момента продажи конечному потребителю. На аппа-
раты типа MAG, VGH, VER, VES, VEH/VEN, VEK, VED — 1 год с 
момента ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с момента 
продажи конечному потребителю. На аппараты типа MAG, 
VGH, VER, VES, VEH/VEN, VEK, VED — 1 год с момента ввода в 
эксплуатацию, но не более 1,5 лет с момента продажи конечно-
му потребителю. 
Гарантия на запчасти составляет 6 месяцев с момента рознич-
ной продажи при условии их установки аттестованной фирмой 
Vaillant специалистом.
При частичном или полном отсутствии сведений о продаже 
и/или вводе в эксплуатацию, подтверждённых документально, га-
рантийный срок исчисляется с даты изготовления аппарата. Се-
рийный номер изделия содержит сведения о дате выпуска: 
цифры 3 и 4 — год изготовления, цифры 5 и 6 — неделя года изго-
товления.
Предприятие, являющееся аттестованным сервисным центром 
Vaillant, имеет право отказать конечному потребителю в гаран-
тийном ремонте оборудования, ввод в эксплуатацию которого 
выполнен третьей стороной, если специалистом этого предпри-
ятия будут обнаружены указанные выше причины, исключающие 
гарантию завода-изготовителя.

8.2.2 Гарантия завода-изготовителя. Беларусь
1. Гарантия предоставляется на оговоренные в инструкции для 

каждого конкретного прибора технические характеристики.
2. Срок гарантии завода-изготовителя:

– 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но 
не более 18 месяцев со дня покупки товара;

– при условии подписания сервисного договора между Поль-
зователем и сервис-партнером по окончанию первого года 
гарантии 

– 24 месяца со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но 
не более 30 месяцев со дня покупки товара; при обязатель-
ном соблюдении следующих условий:

а) оборудование куплено у официальных поставщиков Vaillant 
в стране, где будет осуществляться установка оборудования;

б) ввод в эксплуатацию и обслуживание оборудования прово-
дится уполномоченными Vaillant организациями, имеющими 
действующие местные разрешения и лицензии (охрана 
труда, газовая служба, пожарная безопасность и т.д.);

в) были соблюдены все предписания, описанные в техничес-
кой документации Vaillant для конкретного прибора.

3. Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных дейс-
твующим законодательством той местности, где был приобре-
тен аппарат производства фирмы Vaillant, осуществляют сер-

висные организации, уполномоченные Vaillant, или фирменный 
сервис Vaillant, имеющие действующие местные разрешения 
и лицензии (охрана труда, газовая служба, пожарная безопас-
ность и т.д.).

4. Гарантийный срок на замененные после истечения гарантий-
ного срока узлы, агрегаты и запасные части составляет 6 меся-
цев. В результате ремонта или замены узлов и агрегатов гаран-
тийный срок на изделие в целом не обновляется.

5. Гарантийные требования удовлетворяются путем ремонта или 
замены изделия по решению уполномоченной Vaillant органи-
зации.

6. Узлы и агрегаты, которые были заменены на исправные, явля-
ются собственностью Vaillant и передаются уполномоченной 
организации.

7. Обязательно применение оригинальных принадлежностей 
(трубы для подвода воздуха и/или отвода продуктов сгорания, 
регуляторы, и т.д.), запасных частей;

8. Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не 
принимаются, если:
а) сделаны самостоятельно, или неуполномоченными особа-

ми, изменения в оборудовании, подводке газа, приточного 
воздуха, воды и электроэнергии, вентиляции, на дымоходах, 
строительные изменения в зоне установки оборудования;

б) оборудование было повреждено при транспортировке или 
ненадлежащем хранении;

в) при несоблюдении инструкции по правилам монтажа, и 
эксплуатации оборудования;

г) работа осуществляется при давлении воды свыше 10 бар 
(для водонагревателей);

д) параметры напряжения электросети не соответствуют мест-
ным нормам;

е) ущерб вызван несоблюдением государственных технических 
стандартов и норм;

ж) ущерб вызван попаданием инородных предметов в элемен-
ты оборудования;

з) применяются неоригинальные принадлежности и/или запас-
ные части. 

9. Уполномоченные организации осуществляют безвозмездный 
ремонт, если возникшие недостатки не вызваны причинами, 
указанными в пункте 7, и делают соответствующие записи в га-
рантийном талоне.

8 Сервисная служба и гарантия



31Руководство по монтажу auroTHERM 0020057145_00

9 Технические данные

Единицы 
измерения VFK 135 D VFK 145 H/V VFK 150 H/V

Тип абсорбера Змеевик гориз. Змеевик гориз./верт. 

Размеры (Д x Ш x В) мм 1233 x 2033 x 80
2033 x 1233 x 80 (V)

1233 x 2033 x 80 (H)

Вес кг 37 38

Объем л 1,35 2,16 (H)
1,85 (V)

Макс. давление бар 10

Температура в состоянии покоя °C 176 171 172

Площадь брутто м2 2,51

Апертурная поверхность м2 2,35

Абсорбирующая поверхность м2 2,33

Абсорбер мм Алюминий (покрытие вакуумным напылением) 0,5 x 1178 x 1978

Покрытие

Высоко избирательное (синее)

α = 95 %
ε = 5 %

Стеклянная крышка мм 3,2 (толщина) x 1233 x 2033

Тип стекла Защитное стекло (призматическая структура) Защитное стекло 
(антибликовое покрытие)

Пропускание % τ = 91 τ = 96

Изоляция задней стенки мм
Вт/м2K
кг/м3

Минеральная вата (черная, кашированная)
40

λ = 0,035
ρ = 55

Изоляция по краю нет

КПД ηo % 80,1 80,1 (H)
79,1 (V)

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

Теплоемкость Втс/м2K 7362 9700 (H)
8200 (V)

Коэффициент тепловых потерь (k1) Вт/м2K 3,76 3,32 (H)
2,41 (V)

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

Коэффициент тепловых потерь (k2) Вт/м2K2 0,012 0,023 (H)
0,049 (V)

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

Табл. 9.1  Технические данные

Технические данные 9
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VFK 145 H, VFK 150 H
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Рис. 9.1  Размерный чертеж VFK 145 H, VFK 150 H
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Рис. 9.2  Размерный чертеж VFK 135 D
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VFK 145 V, VFK 150 V
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Рис. 9.3  Размерный чертеж VFK 145 V, VFK 150 V
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