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1 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

Seuraavat ohjeet on tarkoitettu kokonaisdokumentaa-
tion saatteeksi.

1.1 Muut pätevät asiakirjat

Noudata tasokeräinten asennuksessa kaikkia aurinko-
energialaitteiston rakenneosia ja komponentteja koske-
via ohjeita. Ne toimitetaan laitteiston eri rakenneosien 
sekä täydentävien komponenttien mukana.
Emme ota mitään vastuuta ohjeiden noudattamatta 
jättämisestä aiheutuvista vahingoista.

1.2 Asiakirjojen säilytys

Luovuta nämä asennusohjeet sekä kaikki muut pätevät 
asiakirjat ja mahdollisesti tarvittavat apuvälineet lait-
teiston omistajalle. Omistajan tulee säilyttää käyttöoh-
jeet ja apuvälineet niin, että ne ovat tarvittaessa heti 
käsillä.

1.3 Käytetyt symbolit

Noudata keräimiä asentaessasi asennusohjeiden turva-
ohjeita.

a
Vaaraa kuvaava symboli:
 – välitön hengenvaara
 – vakavien henkilövahinkojen vaara
 – lievien henkilövahinkojen vaara

e
Vaaraa kuvaava symboli:
 – sähköiskun aiheuttama hengenvaara

b
Vaaraa kuvaava symboli:
 – aineellisten vahinkojen vaara
 – ympäristövahinkojen vaara

i
Hyödyllisiä neuvoja ja tietoja kuvaava 
symboli

 >  Symboli osoittaa vaadittavat toimet

1.4 Ohjeiden voimassaolo

Nämä asennusohjeet pätevät yksinomaan tasokeräi-
mille, joissa on seuraavat tuotenumerot:

Keräimen tyyppi Tuotenumero

VFK 145/2 H 0010004457, 0010008899

VFK 145/2 V 0010004455, 0010008898

VFK 155 H 0010013174

VFK 155 V 0010013173

Taul. 1.1 Keräintyypit ja tuotenumerot

 > Tasokeräimen tuotenumero on nähtävissä keräimen 
yläreunassa olevasta tyyppikilvestä.

Keräimet asennetaan vierekkäin.
Vaillant-tasokeräimiä on saatavilla eri malleina: Horison-
taaliseen asennukseen tarkoitettu malli sekä vartikaali-
seen asennukseen tarkoitettu malli. 
Asennus voidaan suorittaa katon kallistuskulman ollessa 
15-22 ja 22-75 astetta. 
Asennusohjeissa kuvatut asennusvaiheet ja vihjeet 
koskevat keräinten molempia asentoja ja pätevät 
katon kallistuskulmille, jotka ulottuvat 15-75 astee-
seen. 
Mikäli asennusvaiheet poikkeavat yksittäistapauksissa
toisistaan, viitataan siihen erikseen seuraavasti:

w Keräimet horisontaalisessa asennossa

s Keräimet vertikalisessa asennossa

Katon kallistuskulman ollessa 15°-22°

Katon kallistuskulman ollessa 22°-75°
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2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuusohjeet ja varoitukset

 > Noudata tasokeräimen kaikkiin asennustoimenpitei-
siin liittyviä yleisiä turvaohjeita ja varoituksia.

2.1.1 Varoitusten luokittelu

Varoitukset on luokiteltu seuraavasti varoitusmerkein ja 
merkkisanoin mahdollisen vaaran vakavuuden mukaisesti.

Varoitus-
merkki

Merkki-
sana

Selitys

a Vaara!
välitön hengenvaara 
tai vakavien 
henkilövahinkojen vaara

e Vaara!
sähköiskun aiheuttama 
hengenvaara

a Varoitus!
lievien henkilövahinkojen 
vaara

b Varo!
materiaalivaurioiden tai 
ympäristöhaittojen vaara

Taul. 2.1 Varoitusmerkkien ja merkkisanojen merkitys

2.1.2 Varoitusten rakenne

Varoitukset voi tunnistaa niiden ylä- ja alapuolella ole-
vasta erotusviivasta. Ne rakentuvat seuraavan periaat-
teen mukaisesti: 

a
 Merkkisana!
Vaaran laatu ja aiheuttaja!
Vaaran laatua ja aiheuttajaa koskeva selitys

 > Toimenpiteet, joilla vaara torjutaan

2.2 Määräystenmukainen käyttö

Vaillantin auroTHERM-tasokeräimet on valmistettu tek-
niikan nykytason ja tunnustettujen turvateknisten sään-
nösten mukaisesti.
Laitteiston asiantuntematon tai määräystenvastainen 
käyttö voi olla käyttäjälle tai kolmansille hengenvaaralli-
nen tai se voi johtaa laitteiston toimintahäiriöihin ja 
materiaalivahinkoihin.
Laitteistoa ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lap-
set mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, senso-
riset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole 
riittävästi kokemusta ja/tai tietoa.
Laitteiston käyttö on sallittu, mikäli se tapahtuu käyttö-
henkilöiden turvallisuudesta vastaavan henkilön valvon-
nassa tai mikäli käyttäjät opastetaan laitteiston käy-
tössä.
Lapsia tulee valvoa, jotta heidän leikkiminen laitteella 
olisi varmuudella estetty.
Vaillantin auroTHERM-tasokeräimet on tarkoitettu läm-
mitykseen sekä aurinkoenergialla toimivaan lämminve-
den tuottoon.
Tasokeräimiä saa käyttää yksinomaan Vaillantin läm-
mönkeruuliuoksella. Lämmitysveden tai lämminveden 
suora syöttö tasokeräimiin ei ole sallittua.
Vaillantin auroTherm-tasokeräinten asennus ajoneuvoi-
hin ei ole sallittua ja on tästä johuen tarkoituksenvastai-
nen. Pysyvästi ja kiinteästi asennettuja yksiköitä (kiinteä 
asennus) täyttävät käyttövaatimukset.
Muu tai tätä laajempi käyttö katsotaan määräystenvas-
taiseksi käytöksi. Valmistaja/toimittaja ei vastaa siitä 
aiheutuvista vahingoista. Vastuu on yksin käyttäjällä.
Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös asennus-
ohjeiden ja kaikkien muiden pätevien asiakirjojen sekä 
tarkastus- ja huolto-ohjeiden noudattaminen.

a
 Huom!
Laitteiston tarkoituksenvastainen käyttö 
on kielletty!

2.3 Yleiset turvaohjeet 

 > Huomioi seuraavat ohjeet ennen asennusta ja asen-
nuksen aikana.

Putoamisen ja putoavien osien aiheuttaman 
hengenvaaran välttäminen

 > Suoritettaessa töitä korkeissa paikoissa tulee noudat-
taa vastaavia kansallisia määräyksiä.

 > Varmista oma turvallisuutesi käyttämällä  Vaillant 
 turvavaljaita.
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 > Eristä työskentelypaikan alapuolelta riittävän suuri 
alue, jotta kukaan ei loukkaannu, mikäli esineitä sat-
tuu putoamaan.

 > Merkitse työskentelypaikka esim. varoituskilvillä voi-
massa olevien kansallisten määräysten mukaisesti.

Palovammavaaran välttäminen
Lämpötila nousee tasokeräinten sisäosissa auringon-
paistessa jopa 200 °C:een.

 > Irrota tehtaalla kiinnitetty aurinkosuojakalvo vasta 
aurinkoenergialaitteiston käyttöönoton jälkeen.

 > Vältä asennus- ja huoltotöitä auringonpaahteessa.
 > Peitä tasokeräimet ennen töiden aloittamista.
 > Suorita asennustyöt aamulla.

Ohjeidenvastaisen asennuksen aiheuttamien 
vahinkojen välttäminen
Tasokeräinten asennus asennusohjeiden mukaisesti vaa-
tii tarvittavan koulutuksen saaneen ammattiasentajan 
ammattitaitoa.

 > Suorita asennustyöt vain silloin, kun omaat vastaavan 
ammattitaidon.

 > Käytä Vaillantin tarjoamia tasokeräinten kiinnitysjär-
jestelmiä.

 > Asenna tasokeräimet ohjeissa kuvatulla tavalla.

Laitteistoon kertynyt ilma voi aiheuttaa 
toimintahäriöitä

 > Käytä laitteiston täyttöön Vaillantin täyttövaunua, 
jotta ilman kertymiseltä laitteistoon vältyttäisiin. 

 > Käytä keräinkenttään asennettua käsikäyttöistä ilma-
uslaitetta.

 > Asenna Vaillantin aurinkoenergialaitteiston pikailma-
uslaite laitteiston korkeimpaan kohtaan tai asenna 
automaattinen ilmanpoistolaite aurinkoenergiapiiriin. 

 > Noudata asianomaisia asennus- ja käyttöohjeita.

2.4 Keräinten yhdistäminen muihin rakenneosiin

Vaillantin tasokeräimet saa yhdistää vain Vaillantin val-
mistamiin rakenneosiin (kiinnittimet, liitokset, jne) ja lait-
teistokomponentteihin. 
Muiden rakenneosien ja laitteistokomponenttien käyttö 
katsotaan määräystenvastaiseksi käytöksi. Valmistaja ei 
silloin kanna minkäänlaista vastuuta.

2.5 Käyttöolosuhteet

a
 Vaara!
Katon romahtaminen voi aiheuttaa henkilö-
vahinkoja ja aineellisia vaurioita!
Kantokyvyltään riittämätön katto voi sortua 
tasokeräinten aiheuttaman lisäkuormituksen 
vuoksi.

 > Tarkista ennen asennusta katon suurimmat 
sallitut kuormitukset!

 > Asenna tasokeräimet vain riittävän kanto-
kykyisille katoille. 

 > Pyydä tarvittaessa asiantuntijan apua.

2.5.1  Suurin sallittu tuulirasitus

Tasokeräimet soveltuvat korkeintaan 1,6 kN/m2:n tuuli-
rasitukselle.

2.5.2  Suurin sallittu lumikuormitus

Tasokeräimet soveltuvat korkeintaan 5,0 kN/m2:n lumi-
kuormitukselle.

2.5.3  Katon kallistuskulmat

Keräinten yksirivinen kattoasennus soveltuu kallistuskul-
mille, jotka ulottuvat 15° - 75° asteeseen.

b
 Varo! 
Vuotojen vaara!
Kattoasennuksessa katon kallistuskulman on 
oltava  22°. 
Katon kallistuskulman ollessa 22° saattaa 
sadevesi kertyä peitelevyihin aiheuttaen vuo-
toja.

 > Katon kallistuskulman ollessa 15°-22° tulee 
käyttää Vaillantin päällystesarjaa 
0020059599 tai 0020059879.

2.5.4 Reunojen etäisyys

 > Keräinreunojen etäisyyden katon reunoihin ja katon 
harjaan tulee olla vähintään 1 metri.

 > Älä asenna keräimiä siten, että ne ulottuvat katon 
reunan ulkopuolelle.
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2.6 CE-merkintä

CE-merkinnällä ilmaistaan, että tyyppikuvauksessa esite-
tyt laitteet täyttävät seuraavien direktiivien perusvaati-
mukset:
 – Euroopan parlamentin ja neuvoston painelaitedirek-

tiivi 97/23/ETY jäsenvaltioiden lainsäädännön yhden-
mukaistamiseksi

auroTHERM-tasokeräimet on valmistettu 
nykytekniikan tason ja tunnustettujen 
turvateknisten säännösten mukaisesti.
Asiaan kuuluvien normien määräämä 
vaatimustenmukaisuus on todistettu.

auroTHERM-tasokeräimet on tarkistettu 
ja hyväksytty Solar Keymarkin määräysten 
ja vaatimusten mukaisesti.

3 Kuljetus- ja asennusohjeet

3.1 Kuljetus- ja käsittelyohjeet

b
 Varo! 
Keräinten virheellinen varastointi voi aihe-
uttaa vaurioita!
Tasokeräimeen saattaa tunkeutua kosteutta 
virheellisestä varastoinnista johtuen, mikä voi 
johtaa pakkasella vaurioihin.

 > Varastoi tasokeräimet aina kuivassa ja 
sään vaikutuksista suojatussa paikassa.

 > Kuljeta tasokeräimet aina horisontaalisessa asen-
nossa, jotta ne olisivat optimaalisesti suojattuina.

 > Rakennus- tai autonosturi helpottaa keräinten nosta-
mista katolle. Mikäli vastaavia laitteita ei ole käytettä-
vissä, voidaan käyttää vinokuljetinta. Varmista 
molemmissa tapauksissa tasokeräimet lisäksi köysillä 
keinunnan ja sivuttaisen kallistumisen estämiseksi.

 > Mikäli moottorikäyttöisiä nostovarusteita ei ole käy-
tettävissä, voidaan siirtää keräimet katolle tikkaiden 
tai liukulankkujen avulla.

3.2 Asennusohjeet

 > Noudata alarakenteen suurinta sallittua kuormitusta 
sekä vaadittua etäisyyttä katon reunalle normin 
EN 1991 mukaisesti.

 > Kiinnitä tasokeräimet huolellisesti siten, että kiinnitti-
met kestävät myrskystä aiheutuvat vetokuormitukset.

 > Suuntaa tasokeräimet mahdollisimman etelään.
 > Irrota tasokeräimiin kiinnitetty aurinkosuojakalvo 

vasta aurinkoenergialaitteiston käyttöönoton jälkeen.
 > Käytä aurinkoenergiapiirissä yksinomaan kovajuotet-

tuja liitoksia, lattatiivisteitä, kiristysrengaskierreliitok-
sia tai puristusliittimiä, jotka valmistaja on hyväksy-
nyt käytettäväksi aurinkoenergiapiireissä ja niissä 
esiintyvissä korkeissa lämpötiloissa.

 > Suorita putkien lämpöeristys EnEV:n mukaisesti. Huo-
mioi lämpö- (175 °C) und UV-kestävyys.

 > Täytä aurinkoenergialaitteisto yksinomaann Vaillantin 
lämmönkeruuliuoksella.
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3.3  Tekniset säännökset

Asennus on suoritettava työmaalla vallitsevien olosuh-
teiden, paikallisten määräysten ja teknisten säännösten 
mukaisesti. 

3.4 Tapaturmantorjuntamääräykset

 > Noudata keräinten asennuksessa korkeita asennus-
paikkoja koskevia kansallisia määräyksiä.

 > Huolehdi määräystenmukaisesta putoamissuojasta 
käyttämällä esimerkiksi katolle kiinnitettäviä turvate-
lineitä tai suojaseinämiä.

 > Jos turvatelineet tai suojaseinämät eivät sovellu tar-
koitukseen, tulee käyttää putoamissuojana turvava-
rusteita, kuten esim. Vaillantin turvavaljaita (ei saata-
villa kaikissa maissa).

 > Käytä työkaluja ja apuvälineitä (esim. nostolaitteita ja 
tikkaita) voimassa olevien tapaturmantorjuntamäärä-
ysten mukaisesti.

 > Eristä asennuspaikan alapuolelta riittävän suuri alue, 
jotta kukaan ei loukkaannu, mikäli esineitä sattuu 
putoamaan.

 > Merkitse työalue esimerkiksi varoituskilvillä voimassa 
olevien määräysten mukaisesti.

3.5 Salamasuoja

b
 Varo!
Salamanisku voi aiheuttaa vaurioita!
Jos asennuskorkeus ylittää 20 m tai jos taso-
keräimet ulottuvat katon harjan yläpuolelle, 
saattaa salamanisku aiheuttaa vaurioita lait-
teistossa.

 > Liitä sähköäjohtavat osat salamasuojalait-
teeseen.

3.6 Pakkassuoja

b
 Varo! 
Pakkasvaurioita!
Jäämävesi voi vahingoittaa tasokeräimiä pak-
kasella.

 > Älä koskaan täytä tai huuhtele tasokeräi-
miä vedellä. 

 > Täytä ja huuhtele tasokeräimet yksin-
omaan Vaillantin lämmönkeruuliuoksella.

 > Tarkista lämmönkeruuliuos säännöllisesti 
pakkassuojan tarkastuslaitteella.

3.7 Ylijännitesuoja

a
 Vaara!
Virheellisen asennuksen aiheuttama 
hengenvaara!
Virheellisestä asennuksesta tai viallisesta vir-
takaapelista johtuen voi putkistossa esiintyä 
vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa henkilö-
vahinkoja.

 > Varusta putkisto maadoituskiinnittimillä.
 > Liitä maadoituskiinnittimet 16 mm2:n kupa-

rikaapelilla potentiaalikiskoon.

b
 Varo! 
Ylijännitevaara!
Ylijännite voi vahingoittaa aurinkoenergialait-
teistoa. 

 > Maadoita aurinkoenergiapiiri potentiaalin 
tasaamiseksi ja ylijännitteeltä suojaami-
seksi.

 > Kiinnitä maadoituskiinnittimet aurinkoener-
giapiirin putkistoon.

 > Liitä maadoituskiinnittimet 16 mm2:n kupa-
rikaapelilla potentiaalikiskoon.
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4 Kytkentäkaavio

i
 Noudata kenttätilavuusvirran mitoituksessa

suunnittelutietoja.

 > Suorita tasokeräinten kytkentä seuraavien sääntöjen 
mukaisesti:

1 3 42

Kuva 4.1 Läpivirtaussuunta

Tasokeräinten hydraulinen kytkentä voidaan 
suorittaa kuvan osoittamalla neljällä eri 
tavalla.
Läpivirtaussuunnan tulee kuitenkin olla aina 
ylhäältä alaspäin.

1 4 5...

Kuva 4.2  Rivikytkentä 1 -5 tasokeräintä

Kytkettäessä 1-5 tasokeräintä peräkkäin voi-
daan sijoittaa hydrauliliitimet keräimen toi-
selle puolelle allekkain.

1 12112 ...

maks. 12

Kuva 4.3  Rivikytkentä 6-12 tasokeräintä

Kytkettäessä 6-12 tasokeräintä peräkkäin on 
hydrauliliittimet sijoitettava diagonaalisesti, 
jotta keräinten moitteeton läpivirtaus olisi 
taattu.
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1 762 ...

8 14139 ...

> 12

Kuva 4.4  Rinnakkaiskytkentä (tässä tapauksessa: 145/2V / 155V)

Käytettäessä yli 12 tasokeräintä on tasoke-
räinten rivit sijoitettava rinnakkain ja kytket-
tävä hydraulisesti rinnan.

 > Kytke mahdollisimman monta tasokeräintä 
rinnan.

 > Kytke vain keräimiä rinnan, joiden aper-
tuuripinta-ala on yhtä suuri, jotta erisuu-
ruisilta painehäviöiltä eri keräinalueilla väl-
tyttäisiin.

 > Varmista, että eri keräinalueiden meno- ja 
paluupiiriputkiston pituus ( Tichelman-sys-
teemi) on yhtä suuri, jotta erisuuruisilta 
painehäviöilta liitosputkissa vältyttäisiian.
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5 Asennus

Tässä kappaleessa kuvataan yksirivisen tasokeräinken-
tän asennus harjakattoon. Keräimet asennetaan tässä 
tapauksessa vierekkäin.

 > Ennen tasokeräinten asennusta harjakattoon tulee 
suorittaa kapp. 5.1-5.5. kuvatut toimenpiteet.

 > Suorita tämän jälkeen tasokeräinten asennus kattoon 
kapp. 5.6 kuvatulla tavalla.

 > Noudata ennen asennusta ja asennuksen aikana kap-
paleessa 2 kuvattuja turvallisuus- sekä kappaleessa 
3 mainittuja kuljetus- ja asennusohjeita.

 > Suorita tasokeräinten kytkentä kappaleessa 4 kuva-
tun kytkentäkaavion mukaisesti.

b
 Varo!
Kattorakenteessa voi esiintyä vaurioita 
puuttuvan ilmastoinnin vuoksi!
Riittämätön ilmastointi voi johtaa rakenteen 
homehtumiseen.

 > Varmista, että keräimet on varustettu mää-
räystenmukaisella ilmastoinnilla.

b
 Varo!
Sisäpuolisten komponenttien vaurioitumis-
vaara!
Keräinten sisätilan ilmastointi tapahtuu put-
kien läpivienteihin integroidun tuuletusaukon 
kautta. 

 > Pidä tuuletusaukko vapaana, jotta ilmas-
tointi toimisi häiriöittä.

b
 Varo!
Päällystelevyjen leikkaaminen voi aiheut-
taa vuotoja!
Toimitukseen kuuluvien päällystelevyjen oma-
valtainen muuntelu ja niiden leikkaaminen 
johtavat vuotoihin ja takuun raukeamiseen.

 > Toimitukseen kuuluvia päällystelevyjä ei 
saa missään tapauksessa vaurioittaa leik-
kaamalla, taivuttamalla tai vastaavilla toi-
menpiteillä.

5.1 Tarvittavat työkalut

a
 Vaara!
Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden vaara!
Alumiinia jalommista metalleista valmistettu-
jen kattojen (esim. kuparikatot) ankkureiden 
kohdalla voi esiintyä kosketuskorroosiota. 
Keräimet saattavat pudota ja vaarantaa hen-
kilöitä.

 > Käytä sopivia eristeitä erottaaksesi metallit 
toisistaan.

 >  Käytä tasokeräinten asennukseen seuraavia työkaluja 
ja materiaaleja:

Kuva 5.1  Tarvittavat  työkalut

 – Vesivaaka, 
 – Akkuruuvain, 
 – Torx-avainsetti, 
 – Porakone 4,5 mm, 
 – Vasara, 
 – Mittanauha, mittasauva, 
 – Kumivasara, 
 – Mattoveitsi, 
 – Säänkestävää silikonia ja niittauspihdit.
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5.2 Katon läpivientien esivalmistelutoimenpiteet

b
 Varo! 
Sisääntunkeutuva vesi voi aiheuttaa vauri-
oita!
Rakennukseen voi tunkeutua vettä, mikäli 
katon läpiviennit on tehty ohjeiden vastai-
sesti. 

 > Varmista, että katon läpiviennit on tehty 
ohjeiden mukaisesti.

Kuva 5.2  Putken johtaminen aluskatteen tai kattopällysteen läpi

 Aluskatteen leikkaaminen
 > Leikkaa aluskatteeseen V-muotoinen aukko.
 > Käännä ylempi leveämpi läppä sen yläpuolella sijaitse-

van riman yli ja alempi kapeampi läppä sen alapuo-
lella sijaitsevan riman yli.

 > Kiinnitä aluskate tukevasti rimaan. Tällöin kertynyt 
kosteus valuu sivulle. 

Vuorattujen kattojen esivalmistelutoimenpiteet
 > Mikäli kyseessä on vuorattu katto, on leikattava 

aukko pistosahalla.
 > Leikkaa kattopäällysteeseen V-muotoinen aukko.
 > Käännä ylempi leveämpi läppä sen yläpuolella sijaitse-

van riman yli ja alempi kapeampi läppä sen alapuo-
lella sijaitsevan riman yli.

 > Kiinnitä kattopäällyste tukevasti kattorimaan. Tällöin 
kertynyt kosteus valuu sivulle.

5.3 Asennussarjat

Seuravassa esitetään vertikaalisten tai horisontaalisten 
monirivisten tasokeräinten osat kattoasennusta varten.

 > Käytä asennukseen asennussarjaan kuuluvia osia.
 > Varmista materiaaliluettelon avulla, että kaikki toimi-

tukseen kuuluvat osat on toimitettu perille. 

11Asennusohjeet auroTHERM 0020103056_02
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Kuva 5.3  Vertikaalisen keräimen (VFK 145/2/155 V) 

asennussarja
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Osan 
numero

Nimitys

1 Keräin

2 Menopiiri ylhäällä (varustettu anturilla) 

3 Paluupiiri (sisääntulo)

4 Tulppa (varustettu ilmanpoistoaukolla)

5 Sinkilä

6 Putkiliitin

10 keskimmäinen harjalevy

11 ylempi harjalevyliitin

12 Tiililista

13 lisärima

14 Vasen harjalevy

15 Oikea harjalevy

16 alempi harjalevyliitin

17 joustava helma "easyform" (saatavilla optionaalisesti)

18 Tukilauta

22 lyhyt vasemmanpuoleinen sivuosa

23 lyhyt oikeanpuoleinen sivuosa

28 vertikaalinen välilevy

29 Kiinnitin

30 Ruuvisarjat (nro 1-5)

31 Pidin

32 Profiilin pääteosa

33 vasen etuosa 

34 keskimmäinen etuosa

35 oikea etuosa

36 Etuosa, 1 keräin

37 Harjalevy, 1 keräin

38
Harjalevy katon kallistuskulman ollessa 15°-22°,
1 keräin

39
Harjalevy katon kallistuskulman ollessa 15°-22°, 
2 keräintä

40
vasen harjalevy katon kallistuskulman ollessa 15°-22°, 
3 keräintä

41
oikea harjalevy katon kallistuskulman ollessa 15°-22°, 
3 keräintä

Taul. 5.1  Vertikaalisen keräimen (VFK 145/2/155 V) 

asennussarja, osien nimitykset

i
 On mahdollista asentaa 1-12 keräintä samaan 

riviin. Keräimet sijoitetaan aina vierekkäin. 

Keräinkentän varusteet
Jokaista keräinriviä varten tarvitaan hydraulinen liitän-
täsarja ja keräintä kohti myös hydraulinen laajennus-
sarja.

Katon lisärimoja (pos. 13) koskeva ohje 
Asennussarjaan kuuluu myös lisärimoja. Nämä keräinten 
asennuksessa käytettävät kattorimat eivät saa olla jo 
olemassa olevia kattorimoja paksumpia tai ohuempia. 

 > Mikäli lisärimojen mitat poikkeavat olemassa olevien 
kattorimojen mitoista tulee laitteiston omistajan 
hankkia kattorimoja, joiden mitat vastaavat olemassa 
olevien kattorimojen mittoja.

Ruuvisarjat (nro 1-4) (pos. 30)
Ruuvisarjat koostuvat seuraavista ruuveista:

13 24

Kuva 5.4 Ruuvisarjaan kuuluvat ruuvit

Ruuvin nro Tarkoitettu seuraavaan käyttöön ¬ katso pos.
numero taulukossa 5.3

1
4,5 x 25 mm

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

2
5 x 30 mm

31, 26, 29, 16, 18

3
5 x 70 mm

13

4
M5 x 25/A2

11

Taul. 5.2 Ruuvien käyttö

13Asennusohjeet auroTHERM 0020103056_02

Asennus 5



4

5

2

3

6

1

15

31

32
33

13

23

11

16
22

35

18

17 10

28

29

1213 14

30
34

Kuva 5.5  Horisontaalisen keräimen (VFK 145/2/155 H) 

asennussarja
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Osan 
numero

Nimitys

1 Keräin

2 Menopiiri (varustettu anturilla) 

3 Paluupiiri (sisääntulo)

4 Tulppa (varustettu ilmanpoistoaaukolla)

5 Sinkilä

6 Putkiliitin 

10 keskimmäinen harjalevy

11 ylempi harjalevyliitin

12 Tiililista

13 lisärima

14 Vasen harjalevy

15 Oikea harjalevy

16 Alempi harjalevyliitin

17 joustava helma "easyform" (saatavilla optionaalisesti)

18 Tukilauta

22 lyhyt vasemmanpuoleinen sivuosa

23 lyhyt oikeanpuoleinen sivuosa

28 vertikaalinen välilevy

29 Kiinnitin

30 Ruuvisarjat (nro 1-4)

31 Pidin

32 Profiilin pääteosa

33 vasen etuosa 

34 keskimmäinen etuosa

35 oikea etuosa

Taul. 5.3  Horisontaalisen keräimen (VFK 145/2/155 H) 

asennussarja, osien nimitys

i
 On mahdollista asentaa 1-12 keräintä samaan 

riviin. Keräimet sijoitetaan aina vierekkäin. 

Keräinkentän varusteet
Jokaista keräinriviä varten tarvitaan hydraulinen liitän-
täsarja ja keräintä kohti myös hydraulinen laajennus-
sarja.

Katon lisärimoja (pos. 13) koskeva ohje 
Asennussarjaan kuuluu myös lisärimoja. Keräinten asen-
nuksessa käytettävät kattorimat eivät saa olla jo ole-
massa olevia kattorimoja paksumpia tai ohuempia. 

 > Mikäli lisärimojen mitat poikkeavat olemassa olevien 
kattorimojen mitoista, tulee laitteiston omistajan 
hankkia kattorimoja, joiden mitat vastaavat olemassa 
olevien kattorimojen mittoja.

Ruuvisarjat (nro 1-4) (pos. 30)
Ruuvisarjat koostuvat seuraavista ruuveista:

13 24

Kuva 5.6 Ruuvisarjaan kuuluvat ruuvit

Ruuvin nro Tarkoitettu seuraavaan käyttöön ¬ katso pos.
numero taulukossa 5.3

1
4,5 x 25 mm

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

2
5 x 30 mm

31, 26, 29, 16, 18

3
5 x 70 mm

13

4
M5 x 25/A2

11

Taul. 5.4 Ruuvien käyttö
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5.4 Asennusmitat

 > Selvitä ennen tasokeräinten asennusta asennusken-
tän mitat.

 > Keräinreunojen etäisyyden katon reunoihin ja katon 
harjaan tulee olla vähintään 1 metri. 

 > Älä asenna keräimiä siten, että ne ulottuvat katon 
reunan ulkopuolelle.

A 

B 

E

D

C

C

C

Kuva 5.7  Asennuskentän mitat ja asennusrimojen asento

(viitelinja on aina kattokivireuna)

Keräinten lukumäärä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K
er

ä
in

 v
er

ti
ka

a
-

li
se

ss
a
 

 a
se

n
n

os
sa

Keräinkentän korkeus (A) 2620

Keräinkentän leveys (B)

20
70

33
30

4
6

0
0

5
8

6
0

7
12

0

8
39

0

9
6

5
0

10
9

10

12
17

0

13
4

4
0

14
70

0

15
9

6
0

K
er

ä
in

 h
o
ri

so
n

-
ta

a
li
se

ss
a
 

 a
se

n
n

os
sa Keräinkentän korkeus (A) 1810

Keräinkentän leveys (B)

29
6

0

5
0

20

70
8

0

9
15

0

11
2

10

13
27

0

15
3

4
0

17
4

0
0

19
4

6
0

2
15

30

23
5

9
0

25
6

5
0

K
er

ä
in

te
n

 
m

o
le

m
m

a
t 

 a
se

n
n

o
t

laajennettu asennusalue (C) 500

Etäisyys (D) 270-320

Etäisyys (E) 150

Taul. 5.5  Asennuskentän mitat mm:nä

(keräinten asennuspinta-ala / 

kattopäällysteen  purkupinta-ala)
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5.5 Asennus

Vaillant-tasokeräimet asetetaan yksirivisessä kattoasen-
nuksessa vierekkäin. On mahdollista asentaa 1-12 
keräintä samaan riviin. Tasokeräimet voidaan asentaa 
horisontaaliseen (VFK H) tai vertikaaliseen asentoon 
(VFK V). 

Käyttöohjeissa kuvatut asennustoimenpiteet ja -
ohjeet koskevat molempia keräinasentoja ja kentän 
eri järjestystapoja. 
Mikäli asennustoimenpiteet poikkeavat yksittäistapauk-
sessa toisistaan, viitataan siihen viitataan erikseen:

w Keräinten horisontaalinen asento

s Keräinten vertikaalinen asento

5.5.1 Kattoa koskevat esivalmistelutoimenpiteet

a
 Vaara!
Katon romahtaminen voi aiheuttaa henkilö-
vahinkoja ja aineellisia vaurioita! 
Kantokyvyltään riittämätön katto voi sortua 
tasokeräinten aiheuttaman lisäkuormituksen 
vuoksi.

 > Tarkista ennen asennusta suurimmat salli-
tut kattokuormitukset!

 > Pyydä tarvittaessa asiantuntijan apua.

D

Kuva 5.8  Asennusalueen päällysteen poisto ja kattoriman asennus 

alareunaan

 > Määritä mittojen (¬ kuva 5.7, taul. 5.5) 
perusteella asennusalueen koko katolla.

 > Irrota kattokivet.
Keräinten asennusalueen alareunaan on 
asennettava kattorima taul. 5.5. etäisyysmit-
tojen D ja E mukaisesti.

 > Mikäli katorimaa ei ole asennettu kysei-
seen paikkaan, tulee asentaa tarvittava 
kattorima paikalleen.

 > Varmista, että kattorimojen päät asettu-
vat keskitetysti kattoparrun päälle.

 > Ruuvaa kattorimat mukanatoimitettujen 
ruuvien nro 3 (¬ taul. 5.2/5.4) avulla kat-
toparruihin kiinni.

a
 Vaara!
Palovammojen vaara!
Keräimien sisäosa lämpenee auringonpais-
teessa jopa 200 °C:een.

 > Irrota tehtaalla kiinnitetty aurinkosuoja-
kalvo vasta aurinkoenergialaitteiston käyt-
töönoton jälkeen.

 > Älä suorita asennustöitä auringonpaah-
teessa.

 > Peitä keräimet tarvittaessa ennen töiden 
aloittamista.

 > Suorita asennustyöt aamulla.
 > Käytä sopivia suojakäsineitä.
 > Käytä sopivia suojalaseja.

Asennus 5
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5.5.2 Etuosien asennus

 > Asenna ensin keräimen vasen etuosa paikoilleen tai, 
mikäli kyseessä on vertikaalinen keräin, siihen kuu-
luva etuosa (¬ taul. 5.1, pos. 36).

w
Mikäli keräimet asennetaan horisontaaliseen 
asentoon, tarvitaan kaksi etuosaa keräintä 
kohti. 

s
Mikäli keräimet asennetaan vertikaaliseen 
asentoon, tarvitaan yksi etuosa keräintä kohti.

1

Kuva 5.9 Vasemman etuosan asennus alareunaan

 > Aseta vasen etuosa paikoilleen 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 33) tai, mikäli 
kyseessä on vertikaalinen keräin, siihen 
kuuluva etuosa (¬ taul. 5.1, pos. 36).

 > Kiinnitä kehyksen etuosa toiseen kattori-
maan alhaalta katsottuna. Etuosa asettuu 
tällöin alimman kattoriman (aiemmin asen-
netun lisäriman) päälle. 

 > Älä poista joustavan helman suojakalvoa 
liimauspinnasta.

 > Aseta joustava helma kattokivien päälle ja 
työnnä helman vasen reuna kattokivien 
väliin.

 > Ruuvaa etuosa 6 ruuvilla nro 1 
(¬ taul. 5.2/5.4) Torx-avainsetin avulla 
kattorimaan kiinni, katso (1), kuvassa 5.9.

 > Kun vasen etuosa on asennettu paikoilleen, tulee 
asentaa muutkin etuosat (keskimmäiset ja oikeanpuo-
leiset) paikoilleen.

 > Käytä keskimmäistä etuosaa kaikissa keräimissä rivin 
viimeistä keräintä lukuunottamatta (¬ taul. 5.1/5.3, 
pos. 34) tai, mikäli kyseessä on yksi ainoa verikaali-
nen keräin, siihen kuuluva etuosa (¬ taul. 5.1, 
pos. 36):
 – Mikäli asennetaan useita VFK 145/2/155-keräimiä V 

samaan riviin, tarvitaan asennukseen 1 keskimmäi-
nen etuosa.

 – Kaikkia VFK 145/2/155-keräimiä H varten tarvitaan 
2 keskimmäistä etuosaa.

 > Asenna oikea etuosa rivin viimeisen keräimeen 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 35).

 > Asenna kaikki muut etuosat alla kuvatun toisen (kes-
kimmäisen) etuosan asennusesimerkin mukaisesti:

a
 Varo!
Epätarkka asennus voi aiheuttaa vuotoja!
Kehysosien epätarkka asennus voi aiheuttaa 
vuotoja aurinkoenergialaitteistossa.

 > Varmista, että etuosan sauma asettuu tii-
viisti kattorimaan.

 > Varmista vesivaa'an avulla, että etuosa 
asettuu kattorimaan vaakasuoraan asen-
toon.

5 Asennus
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1

2 3

5

4

Kuva 5.10  seuraavan etuosan asennus 

(tässä tapauksessa: oikea tai keskimmäinen etuosa)

 > Aseta keskimmäinen (tai oikea) etuosa 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 34) asennusasen-
toon.

 > Taivuta aiemmin asennetun etuosan jous-
tava helma oikealla puolella n. 3 cm alas-
päin (1).

 > Irrota taivutetun joustavan helman ylä-
osan suojakalvo taivutuskohtaan asti (1).

 > Liimaa oikea levy vasemman levyn taivu-
tetun helmaan kiinni (1).

 > Varmista, että levyn reuna ja helma aset-
tuvat tiiviisti paikoilleen.

 > Työnnä vasemman levyn ura oikean levyn 
sauman yli (2) ja (3).

 > Kohdista oikea levy vasemman levyn mer-
kinnän avulla (4).

 > Irrota vasemman levyn yläosan suoja-
kalvo kokonaan liimauspinnasta.

 > Purista tämän jälkeen oikea levy vielä ker-
ran helmaan kiinni.

 > Ruuvaa pelti 6 ruuvilla nro 1 
(¬ taul. 5.2/5.4) Torx-avainsetin avulla 
kattorimaan kiinni (5).

Asennus 5



Asennusohjeet auroTHERM 0020103056_0220

5.5.3 Keräinten asennus

1

Kuva 5.11 Oikean keräimen asettaminen paikalleen

 >  Asenna keräimet aina oikealta vasem-
malle.

 > Ripusta oikea keräin etuosan kiinnikkeisiin.
 >  Kohdista keräimen sivuosa etuosassa ole-

van merkinnän (1) mukaisesti.

12

Kuva 5.12 Keräinten kiinnitys ruuveilla

 >  Ruuvaa keräinten kaikki sivut 2 mukana-
toimitetulla kiristimellä (¬ taul. 5.1/5.3, 
pos. 31) ja ruuveilla nro 2 (¬ taul. 5.2/ 
5.4) Torx-avainsetin avulla kattorimoihin 
kiinni.
Kiristimen taivutetun puolen (1) tulee 
tässä yhteydessä näyttää keräimestä pois-
päin.

 >  Varmista, että kiinnittimen kalteva sivu 
(2) ulottuu keräinreunan yli.

 > Asenna tämän jälkeen hydrauliliittimet ja 
liitokset seuraavasti:

2

1

2

1

a

A

B

Kuva 5.13 Hydraulisten liitosputkien asennus

 > Työnnä putkiliitokset keräimen sivulla 
sijaitseviin kiinnitysaukkoihin, rajoittimeen 
asti (1).

 > Varmista putkiliitokset sinkilöillä (2).

b
 Varo! 
Keräimet voivat vaurioitua!
Tasokeräin voi vauriotua putkilii-
tosten virheellisestä asennuksesta 
johtuen.

 > Varmista, että sinkilä (A) aset-
tuu putkiliitoksen uraan (B).

a
 Vaara!
Virheellisen asennuksen aiheut-
tama hengenvaara!
Tasokeräimet voivat virheellisestä 
kiinnityksestä johtuen pudota ja 
vaarantaa henkilöitä.

 > Tarkista jokaisen keräimen kiin-
niruuvauksen jälkeen, että 
kaikki ruuviliitokset on kunnolla 
kiristetty ja kiristä ruuvit tarvit-
taessa uudelleen.

5 Asennus
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2 

a

A

B

Kuva 5.14 Muiden keräinten asettaminen paikoilleen

 > Ripusta seuraava keräin etuosien kiinnik-
keisiin (1). 

 > Työnnä keräimet yhteen (2) ja kohdista ne 
etuosan merkintöjen mukaan.

Putkiliitosten tulee tällöin liukua pitävästi 
ja vahingoittumatta keräinten sivuaukkoi-
hin.

 > Varmista, että viereen asetetun keräimen 
oikea sivu liukuu vierekkäisen keräimen 
kinnittimien alle.

 >  Varmista putkiliitokset sinkilöillä (3).
 > Kiinnitä keräimen sivut neljällä mukanatoi-

mitetulla kiristimellä sekä ruuveilla nro 2 
kattorimoihin (katso kuva 5.12).

 > Asenna kaikki muut keräimet kuvien 5.11- 
5.14 osoittamalla tavalla.

b
 Varo! 
Keräimet voivat vaurioitua!
Tasokeräin voi vauriotua putkilii-
tosten virheellisestä asennuksesta 
johtuen.

 > Varmista, että sinkilä (A) aset-
tuu putkiliitoksen uraan (B).

a
 Vaara!
Virheellinen asennus voi olla 
hengenvaarallinen!
Tasokeräimet voivat virheellisestä 
kiinnityksestä johtuen pudota ja 
vaarantaa henkilöitä.

 > Tarkista jokaisen keräimen kiin-
niruuvauksen jälkeen, että 
kaikki ruuviliitokset on kunnolla 
kiristetty ja kiristä ruuvit tarvit-
taessa uudelleen.
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1

2

3

4

Kuva 5.15 Hydrauliliitosten asennus (1-5 keräintä)

 > Liitä menopiiri (ulostulo on varustettu 
aukolla keräimen anturia varten) 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 2) keräimen ylä-
osaan (1).

 > Aseta keräimen anturi menopiirin auk-
koon.

 > Liitä paluupiiri (sisäänmeno, ¬ taul. 5.1/5.3, 
pos. 3) keräimen alaosaan (2).

 > Asenna keräinten vastakkaiselle puolelle 
2 tulppaa (¬ taul. 5.1/5.3, pos. 4) ilman-
poistoaukkoineen (3 ja 4).

 > Varmista liitokset ja tulpat sinkilöillä 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 5).

 > Liitä keräimen meno- ja paluupiiri laitteis-
ton liitäntäputkistoon.

 > Tarkista tarvittaessa liitosten tiiviys.

23

4 1

Kuva 5.16 Hydrauliliitosten asennus (6-12 keräintä)

i
   Mikäli kytketään vähintään 6 

keräintä peräkkäin, tulee suorit-
taa hydrauliliitäntä diagonaali-
sesti, jotta läpivirtaus olisi moit-
teeton.

 > Liitä paluupiiri (sisäänmeno) (2) toisella 
puolella sijaitsevaan alempaan sivuauk-
koon ja menopiiri (ulostulo, jossa aukko 
keräimen anturille) (4) diagonaalisesti 
vastakkaisella puolella sijaitsevaan ylem-
pään sivuaukkoon.

 > Aseta keräimen anturi sille tarkoitettuun 
aukkoon 4.

 > Asenna ilmanpoistoaukolla varustettu 
tulppa keräimen yläreunaan (1) ja toinen 
tulppa keräimen diagonaalisesti vastaik-
kaisella puolella sijaitsevaan alareunaan 
(3).

 > Varmista liitännät ja tulpat sinkilöillä.
 > Liitä keräimen meno- ja paluupiiri laitteis-

ton liitäntäputkistoon.
 > Tarkista tarvittaessa liitosten tiiviys.
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5.5.4 Sivuosien ja välilevyjen asennus

1 

Kuva 5.17 Sivuosien kiinnitys ruuveilla

 > Aseta lyhyet sivuosat (¬ taul. 5.1/5.3, 
pos. 22 ja 23) paikoilleen.

 > Irrota kalvo sivuosista.
 > Työnnä vasen sivuosa rivin vasemmalla 

ulkoreunalla sijaitsevan keräimen yli.
 > Varmista, että sivuosa asettuu tiiviisti 

keräimen alareunaan kiinni ja lukkiutuu, 
koska kiinniliimautunutta sivuosaa ei pys-
tytä myöhemmin enää siirtämään.

 > Asenna oikea sivuosa edellä kuvatulla 
tavalla keräinrivin oikella ulkoreunalla 
sijaitsevaan keräimeen.

 > Kiinnitä sivuosat mukanatoimitetuilla kiris-
timillä (1), (¬ taul. 5.1/5.3, pos. 31) ja ruu-
veilla nro 2 (¬ taul. 5.2/5.4) Torx-avain-
setin avulla kattorimoihin kiinni.

Kuva 5.18 Veritkaalisen välilevyn asennus

 > Työnnä vertikaalinen välilevy 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 28) keräinten väli-
seen rakoon, kunnes se asettuu tiiviisti 
keräimen alareunaan kiinni.

 > Taivuta levyn alaosa siten, että se voidaan 
työntää keräimen reunojen alle ja asettuu 
tukevasti keräimeen kiinni.

Asennus 5
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5.5.5 Katon harjalevyn ja tiililistojen asennus

Asennus keräinten ollessa vertikaalisessa asennossa ja katon kallistuskulman ollessa 15°-22°

1

2

Kuva 5.19  Katon harjalevyn asennus, kun kyseessä on 1 keräin

(katon kallistuskulman ollessa 15°-22°) 

s 1 keräin vertikaalisessa asennossa

 > Käytä asennukseen katon harjalevyä, joka 
soveltuu asennettavaksi 1 keräimeen, 
katon kallistuskulman ollessa 15°-22° 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 38).

 > Työnnä katon harjalevy (1) keräimen yli.
 > Varmista, että kaaton harjalevy sijaitsee 

sivuosien yläpuolella ja liukuu sille tarkoi-
tetuihin kiskoihin (2).

1

2

Kuva 5.20  Katon harjalevyn asennus, kun kyseessä on 2 keräintä 

(katon kallistuskulman ollessa 15°-22°) 

s 2 keräintä vertikaalisessa asennossa

 > Käytä asennukseen harjalevyä, joka sovel-
tuu asennettavaksi 2 keräimeen, katon 
kallistuskulman ollessa 15°-22° 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 39).

 > Työnnä harjalevy (1) molempien keräinten 
yli.

 > Varmista, että harjalevy on sivuosien ylä-
puolella ja liukuu sille tarkoitetuihin kiskoi-
hin (2).

2

1

3

Kuva 5.21  Katon harjalevyjen asennus, kun kyseessä on 3 keräintä

(katon kallistuskulman ollessa 15°-22°)

s 3 keräintä vertikaalisessa asennossa

 > Käytä vasenta harjalevyä, joka soveltuu 
asennettavaksi 3 keräimeen, katon kallis-
tuskulman ollessa 15°-22° ja oikeaa harja-
levyä, joka soveltuu asennettavaksi 3 
keräimeen, kallistuskulman ollessa 15°-22° 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 40 ja 41).

 > Työnnä vasen pitkä harjalevy 2 vasem-
manpuoleisen keräimen yli (1).

 > Työnnä oikea lyhyt harjalevy oikeanpuolei-
sen keräimen yli (2).

 > Varmista, että harjalevyt sijaitsevat sivuo-
sien yläpuolella ja liukuvat niille tarkoite-
tuihin kiskoihin (3).

5 Asennus
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4
,5

1 3

2

Kuva 5.22  Katon harjalevyjen yhdistäminen (katon kallistuskulman ollessa 

15°-22°)

s 3 keräintä vertikaalisessa asennossa

 > Poraa oikeanpuoleisen harjalevyn reikien 
kautta reikiä alla sijaitsevaan vasempaan 
harjalevyyn (1).

 > Sivele saumakohtiin silikonia (2).
 > Niittaa molemmat harjalevyt toisiinsa kii-

inni (3).

Asennus katon kallistuskulman ollessa > 22° keräinten ollessa vertikaalisessa tai horisontaalisessa 
asennossa

1
2

3

Kuva 5.23 Tarvittavien lisärimojen asennus

Keräimen yläreunan (1) ja katon harjan väli-
nen tila tarvitaan harjalevyliittimiä 2 varten, 
joiden päälle harjalevyt asetetaan. Asenna 
tarvittaessa useita kattorimoja (3) paikoil-
leen, saadaksesi tasainen pinta.

 > Aseta alempi harjalevyliitin (2) 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 16) paikoilleen ja 
tarkista pinnan tasaisuus.

 > Aseta yksi tai kaksi lisärimaa (3) 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 13) paikoilleen ja 
varmista, että harjalevyliittimien porareiät 
ovat kattorimojen kohdalla.

 > Poista harjalevyliittimet ja ruuvaa kattori-
mat paikoilleen. Varmista, että 
 – kattorimat asettuvat tukevasti keräi-

men ulkoreunaan kiinni,
 – kattorimojen päät asettuvat kattopar-

run keskelle ja ulottuvat seuravaan kat-
torimaan asti.

Asennus 5
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1

maks. 150

4

3

2

Kuva 5.24 Alempien harjalevyliittimen asennus (vertikaalinen keräin)

s Keräimet vertikaalisessa asennossa

 > Asenna alemmat harjalevyliittimet 
(¬ taul. 5.1, pos. 16) keräimen yläpuolelle:
 – yksi liitin kumpaankin ulkoreunaan

(enint. 150 mm reunasta).
 – yksi liitin keräinten saumoihin (kes-

kelle).
 > Varmista, että alemmat harjalevyliittimet 

sijaitsevat kehyksen uran (1) kohdalla.
 > Työnnä tukilauta (¬ taul. 5.1, pos. 18) 

alempien harjalevyliittimen kiinnikkeiden 
läpi (2).

 > Liitä alemmat harjalevyliittimet kahdella 
ruuvilla nro 2 (¬ taul. 5.2) Torx-avainse-
tin avulla tukilautaan, jotta lauta pysyy 
varmistettuna paikallaan (3).

 > Ruuvaa alemmat harjalevyliittimet kattori-
maan kiinni (4).

1

maks. 150

1066

1066

4

3

2

Kuva 5.25 Alempien harjalevyliittimien asennus (horisontaalinen keräin)

w Keräimet horisontaalisessa asennossa

 > Asenna alemmat harjalevyliittimet 
(¬ taul. 5.3, pos. 16) keräimen yläpuolelle:
 – yksi liitin kumpaankin ulkoreunaan

(enint. 150 mm reunasta).
 – yksi liitin keräimen keskelle

(1066 mm reunasta).
 – yksi keräinten saumoihin (keskelle).

 > Varmista, että alemmat harjalevyliittimet 
sijaitsevat kehyksen uran (1) kohdalla.

 > Työnnä tukilauta (¬ taul. 5.3, pos. 18) 
alempien harjalevyliittimen kiinnittimien 
läpi (2).

 > Liitä alemmat harjalevyliittimet kahdella 
ruuvilla nro 2 (¬ taul. 5.4) Torx-avainsetin 
avulla tukilautaan, jotta lauta pysyy var-
mistettuna paikallaan (3).

 > Ruuvaa alemmat harjalevyliittimet kattori-
maan kiinni (4).

5 Asennus
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2

1

Kuva 5.26 Katon harjalevyjen asennus

 > Irrota suojakalvo katon harjalevyistä 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 14, 15, 10).

 > Työnnä harjalevyt (1) alempien harjalevy-
liittimien yli.

 > Varmista, että harjalevyt sijaitsevat sivuo-
sien yläpuolella ja että ne liukuvat niille 
tarkoitetuihin kiskoihin (2).

 > Aloita asennus vasemmasta harjalevystä 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 14) tai, mikäli 
kyseessä on yksi ainoa vertikaalinen 
keräin, vertikaalisen keräimen harjalevystä 
(¬ taul. 5.1, pos. 37).

 > Mikäli sijoitetaan vähintään kolme keräintä 
vierekkäin, on käytettävä myös vastaavaa 
määrää keskimmäisiä harjalevyjä 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 10). 

 > Aseta lopuksi oikea harjalevy 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 15) paikalleen.

2
1

1
3

4

Kuva 5.27  Katon harjalevyjen kiinnitys ruuveilla ja ylempien harjalevyliitti-

mien asennus

 > Ruuvaa kaikki harjalevyt ruuveilla nro 1 
(¬ taul. 5.2/5.4) Torx-avainsarjan avulla 
kattorimoihin kiinni (1).

 > Aseta tarvittava määrä ylempiä harjalevy-
liittimiä paikoilleen (¬ taul. 5.1/5.3, 
pos. 11). Ruuvaa ylemmät harjalevyliitti-
met vasemmanpuoleisten, keskimmäisten 
ja oikeanpuoleisten harjalevyjen väliin.

 > Kiinnitä kaikki ylemmät harjalevyliittimet 
(2) kahdella ruuvilla nro. 4 
(¬ taul. 5.2/5.4), pos. (3) kuvassa 5.26, 
ja yhdella ruuvilla nro 1 (¬ taul. 5.2/5.4), 
pos. (4) kuvassa 5.26, Torx-avainsetin 
avulla harjalevyjen sauman yläpuolelle.

4
,5

1

2

Kuva 5.28 Kehyksen niittaus

 > Poraa vasemman ja oikean harjalevyn 
merkinnän kohdalla halkaisijaltaan 
4,5 mm suuruinen reikä kehyksen sivu-
osaan (1). 

 > Niittaa harjalevy kehyksen sivuosaan 
kiinni (2).

Asennus 5
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Kuva 5.29 Profiilin päätelevyjen peittäminen tiililistoilla

 > Aseta tiililistat (¬ taul. 5.1/5.3, pos. 12) 
harjalevyjen päälle.

 > Taivuta metallinauhat oikeaan asentoon ja 
ripusta tiililistat niiden yläpuolella sijaitse-
vaan kattorimaan.

Kuva 5.30 Profiilin päätelevyjen asennus

 > Peitä profiilin sivuosat sekä keräinten sau-
mat alhaalta käsin profiilin päätelevyillä 
(¬ taul. 5.1/5.3, pos. 32).

 > Aseta profiilin päätelevyt tähän tarkoituk-
sen keräimen alareunaan.

 > Käännä profiilin päätelevyt ylös, kunnes 
ne lukkiutuvat keräimen yläreunaan.

5.5.6 Katon uudelleenpäällystys

+5°C – +40°C

1

Kuva 5.31 Joustavan helman sovitus

 > Irrota suojakalvo joustavan helman lii-
mauspinnasta (¬ taul. 5.1/5.3, pos. 17).

 > Sovita joustavat helmat tiilien muotoon.
 > Liimaa joustavien helmojen saumat (1) toi-

siinsa.

i
 Varmista, että liimauspinta on 

kuiva, pölytön ja rasvaton.

 > Liimaa tarvittaessa (esim. käytettäessä 
korkeita kattokiviä) tiivistyshelma-laajen-
nus joustavan helman alle. Huomioi tällöin 
sadeveden valumissuunta.

5 Asennus
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+5°C – +40°C

Kuva 5.32 Joustavan helman liimaus

 > Taivuta joustavat helmat keräinkentän 
reunoissa ylöspäin. 

i
 Varmista, että liimauspinta on 

kuiva, pölytön ja rasvaton.

>10  C

Kuva 5.33 Vaahtomuovitiivisteen asennus

 > Liimaa vaahtomuovitiiviste keräinkehyk-
sen sivuosiin.

 > Liimaa vaahtomuovitiiviste kaaton harjale-
vyihin.

 > Leikkaa vaahtomuovitiiviste tarvittaessa 
mattoveitsellä oikean kokoiseksi.

i
 Varmista, että liimauspinta on 

kuiva, pölytön ja rasvaton.

1 

2 

3 

Kuva 5.34 Katon kattaminen

 > Peitä keräinten ja kattokivien väliset tyh-
jät tilat.

 > Varmista, että keräinkentän sivureunoissa 
sijaitsevat kattokivet
 – ovat sivuosien keskimmäisen listan koh-

dalla (1),
 – asettuvat moitteettomasti vaahtomuo-

vitiivisteen (2) päälle,
 – on liimattu joustavan helman liimaus-

pintoihin (3).
 > Katso mitat taulukossa 5.5.
 > Käytä katon kattamiseen poistettuja kat-

totiilejä ja lisää niitä tarpeen mukaan.

Asennus 5
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5.6 Tarkastuslista

Tarkista seuraavan taulukon avulla, että kaikki työvaiheet on suoritettu.

Työvaihe

1 Kaikki liitännät on varmistettu varmistussokilla

2 Hydrauliliitäntä on suoritettu oikeaoppisesti

3 Keräimen anturi on liitetty paikalleen

4 Keräimet on liitetty salamasuojalaitteeseen

5 Painetarkastus on suoritettu, kaikkien liitäntöjen tiiviys on tarkistettu

6 Lämpöeristys on moitteettomassa kunnossa

Taul. 5.6 Lopputarkastus

i
 Ensikäyttöönoton jälkeen ja vuodenaikoina, jolloin ulkolämpötila vaihtelee suuresti, keräimeen saattaa 

muodostua kondenssivettä. 
Tämä on täysin normaalia.

i
 Lasin epäsäännöllisyyksien aiheuttamat heijastumat ovat materiaalille tyypillisiä ilmiöitä.

5 Asennus
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6  Laitteiston poistaminen käytöstä

 > Kun aurinkoenergalaitteisto poistetan käytöstä ja lait-
teiston purkutöiden yhteydessä tulee noudattaa
 – kuljetus- ja käsittelyohjeita (¬ kapp. 3.1),
 – asennusohjeita (¬ kapp. 3.2),
 – teknisia säännöksiä (¬ kapp. 3.3) ja
 – tapaturmantorjuntamääräyksiä (¬ kapp. 3.4).

a
 Vaara!
Palovammavaara!
Tasokeräinten sisäosien lämpötila nousee 
auringonpaisteessa jopa 200 °C:een.

 > Vältä töitä paahtavassa auringossa.
 > Peitä tasokeräimet ennen töiden aloitta-

mista.
 > Suorita työt aamulla.
 > Käytä sopivia suojakäsineitä.
 > Käytä sopivia suojalaseja.

Aurinkoenergialaitteistoa ei saa yleensä ottaa pois käy-
töstä. Korjaus- tai huoltotoimenpiteitä varten voidaan 
aurinkoenergialaitteisto kuitenkin ottaa lyhyeksi ajaksi 
pois käytöstä. 

b
 Varo! 
Tasokeräimet voivat vaurioitua!
Tasokeräimet, jotka eivät ole käytössä, voivat 
nopeasti vanhentua pitkäaikaisten korkeiden 
seisokkilämpötilojen johdosta.

 > Aurinkoenergialaitteiston poistaminen käy-
töstä on yksinomaan virallisesti hyväksytyn 
ammattimiehen asia.

 > Ota tasokeräimet pois käytöstä enintään 
neljän viikon ajaksi.

 > Peitä tasokeräimet, jotka eivät ole käy-
tössä.

 > Varmista, että suojus on kiinnitetty oikea-
oppisesti.

 > Mikäli aurinkoenergialaitteisto poistetaan 
pidemmäksi ajaksi käytöstä, on tasokeräi-
met irrotettava.

b
 Varo! 
Lämmönkeruuliuoksen hapettumisen vaara!
Jos aurinkoenergiapiiri avataan pidemmän 
seisonta-ajan jälkeen, voi lämmönkeruuliuos 
vanhentua nopeasti sisääntunkeutuvan ilman 
vaikutuksesta.

 > Aurinkoenergialaitteiston poistaminen käy-
töstä on yksinomaan virallisesti hyväksytyn 
ammattimiehen asia.

 > Ota tasokeräimet pois käytöstä enintään 
neljän viikon ajaksi.

 > Ennen laitteiston poistamista käytöstä on 
koko laitteisto tyhjennettävä ja talteen-
otettu lämmönkeruulious hävitettävä mää-
räysten mukaisesti.

 > Mikäli aurinkoenergialaitteisto poistetaan 
pidemmäksi ajaksi käytöstä, on tasokeräi-
met irrotettava.

6.1 Tasokeräinten irrotus

b
 Varo! 
Tasokeräimet ja aurinkoenergialaitteisto 
voivat vaurioitua!
Virheellinen irrotus voi aiheuttaa vaurioita 
tasokeräimissä ja aurinkoenergialaitteistossa. 

 > Ennen tasokeräinten irrotusta tulee huo-
lehtia siitä, että virallisesti hyväksytty 
ammattiasentaja tai Vaillantin asiakaspal-
veluteknikko poistaa aurinkoanergialait-
teiston käytöstä.

b
 Varo! 
Lämmönkeruuliuos aiheuttaa ympäristö-
haittoja!
Tasokeräimissä on vielä lämmönkeruuliuosta, 
vaikka aurinkoenergialaitteisto on poistettu 
käytöstä. Lämmönkeruuliuos saattaa purku-
töiden yhteydessä valua ulos. 

 > Sulje tasokeräinten putkiliitokset tulpilla, 
kun kuljetat keräimet katolta alas. 

 > Irrota hydrauliliitokset.
 > Avaa kiinnittimet.
 > Poista tasokeräimet katolta.
 > Poista tulpat.
 > Tyhjennä tasokeräimet molempien alaliitosten kautta 

ja valuta lämmönkeruuliuos kanisteriin.
 > Aseta tulpat takaisin paikoilleen.
 > Hävitä lämmönkeruuliuos määräystenmukaisesti 

(¬ kapp. 7.3).
 > Aseta tasokeräimet sopivaan pakkauslaatikkoon. 
 > Hävitä tasokeräimet määräystenmukaisesti 

(¬ kapp. 7.1).

Laitteiston poistaminen käytöstä 6



Asennusohjeet auroTHERM 0020103056_0232

7 Kierrätys ja hävittäminen

Sekä laitteet että kuljetuspakkaukset koostuvat pääosin 
kierrätettävistä materiaaleista. Noudata voimassa olevia 
kansallisia määräyksiä.

7.1 Pakkaukset

Kuljetuspakkausten hävittämisestä vastaa ammattiasen-
taja, joka on suorittanut laitteiden asennuksen. 

7.2 Lämmönkeruuliuos 

Lämmönkeruuliuos on vietävä paikallisia määräyksiä 
noudattaen esim. asianmukaiselle jätelaitokselle tai sopi-
vaan jätteenpolttolaitokseen. 
Kontaminoitumattomat pakkausmateriaalit voidaan 
käyttää uudelleen. Hävitä pakkaukset, joita ei voi puhdis-
taa, lämmönkeruuliuoksen tavoin.

8  Varaosat

Luettelo saatavilla olevista alkuperäisistä Vaillant-vara-
osista löytyy 
 – tukkukauppiaaltasi (varaosaluettelo, painettuna ver-

siona tai CD-ROM-levyllä)
 – Vaillant FachpartnerNETistä (varaosapalvelu) osoit-

teesta http://www.vaillant.com/ .

7 Kierrätys ja hävittäminen
8 Varaosat
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9 Takuu

Takuu vastaa maanne lainmukaisia määräyksiä.

Takuu 9
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10 Tekniset tiedot

Yksikkö VFK 145/2 H/V VFK 155 H/V

Absorberityyppi Serpentiini horisont./vertik. 

Mitat (P x L x K) mm
1233 x 2033 x 80 (H)
2033 x 1233 x 80 (V)

Paino kg 38

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

Maks. paine baria 10

Seisontalämpötila °C 170 200

Bruttopinta-ala m2 2,51

Apertuuripinta m2 2,35

Absorberipinta m2 2,33

Absorbaattori mm
Alumiini (tyhjiöpinnoitettu) 

0,4 x 1178 x 1978
Alumiini (tyhjiöpinnoitettu) 

0,5 x 1178 x 1978

Pinnoite

High selective (blue)

 = 95 %
 = 5 %

Lasin paksuus mm 3,2

Lasityyppi
Aurinkolämpöjärjestelmän turvalasi 

(prismarakenne)
Aurinkolämpöjärjestelmän turvalasi 

(heijastamaton pinnoite)

Energiansiirto %  = 91 = 95

Takaseinäeristys
mm

W/m2K
kg/m3

40
 = 0,035
 = 55

Reunaeristys ei on

Tehoaste 
0

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

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

Lämpöhäviökerroin k
1

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

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

Lämpöhäviökerroin k
2

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

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

Taul. 10.1  Tekniset tiedot

10 Tekniset tiedot
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VFK 145/2 H, VFK 155 H
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6
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Kuva 10.1 Mittapiirustus VFK 145/2 H, VFK 155 H
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VFK 145/2 V, VFK 155 V

8
0

2
0

3
3

1233

19
7

8

1223
5

80

1178

7
9

7
9
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7

5

Kuva 10.2 Mittapiirustus VFK 145/2 V, VFK 155 V

10 Tekniset tiedot
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