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Dielli është i vetmi burim i pashtershëm i energjisë në 

dispozicion të njeriut. Energjia që dielli rrezaton vazhdimisht 

mbi sipërfaqen e tokës gjatë një dite mund të plotësojë 

nevojat e njeriut për energji për rreth 180 vjet. Paraqitur me 

numra, gjatë një dite nga Dielli në Tokë arrijnë rreth 960 

trilion kW energji (960 000 000 000 000 kW), pikërisht 

rreth 1,36 kW/m2, Nga kjo energji rreth 30% humbet nëpër 

shtresat e atmosferës për shkak të reflektimit, shpërndarjes 

difuzive dhe absorbimit, kështu që në sipërfaqen e Tokës 

arrin rrezatimi prej rreth 1kW/ për m2. 

Me shfrytëzimin e energjisë së Diellit e cila është falas, 

mund të kursehet deri 60% e energjisë vjetore për 

përgatitjen e konsumit të ujit të ngrohtë sanitar, gjë që 

nënkupton që gjatë verës mënyra tradicionale e ngrohjes 

së ujit pothuajse nuk përdoret. 

Kërkesat ekologjike gjithnjë e më të pranishme janë në 

favor të energjisë diellore për arsye të ruajtjes së mjedisit 

të jetesës dhe zvogëlimit të emetimeve të CO
2
. Për shkak 

të pozicionit të favorshëm të vendit tonë dhe numrit të 

madh të ditëve me diell, veçanërisht në bregdetin tonë, 

klima jonë është ideale për shfrytëzimin e energjisë së 

Diellit. 

Sepse Sisteme përshtaten për të gjitha sfidat

Përse sistemi diellor Vaillant?
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Kolektorët e sheshtë solarë

auroTHERM



 

Cilësia ”Made in Germany”

Gjenerata e re e kolektorëve të sheshtë auroTHERM 

plotëson standardet më të larta dhe arrin rezultate 

maksimale përmes transferimit të shkëlqyeshëm 

të nxehtësisë. Procesi i prodhimit në impiantin e ri 

prodhues në Gjermani është tërësisht i automatizuar 

dhe falë teknikës së saldimit me lazer të absorbuesit 

dhe përdorimit të materialeve me cilësi më të lartë, 

siguron jetëgjatësi të funksionimit të kolektorit (lidhja 

është shumë e fortë dhe rezistente në temperaturat e 

larta).

Absorbuesi zigzag me katër lidhje mundëson

teknikën individuale të lidhjes dhe përshtatjen e lehtë 

me kushtet e vendosjes. Në krahasim me absorbuesit 

në formë harpe, ky tip absorbuesish ofron transferim 

më të mirë të ngrohjes dhe karakteristika shumë më të 

mira në fazën e kapjes së rrezeve. 

Xhamat janë sigurues solar të veçantë me fortësi 

të lartë, do të sigurojë absorbimin maksimal dhe 

refleksionin minimal të dritës së Diellit dhe në të 

njëjtën kohë do të rezistojë nga moti i keq. Humbjet 

termike janë ulur në minimum falë kasës prej alumini 

dhe izolimit me fije minerale.

Kolektorët e sheshtë të Vaillant prodhohen në dy 

variante: auroTHERM pro VFK 125 dhe auroTHERM 

VFK 145.

auroTEHRM pro VFK 125

Kolektor i sheshtë me sipërfaqe bruto 2,51 m2 (2,35 m2 

neto) me xham sigurues solar me trashësi 3,2 mm, në 

kornizë alumini me thellësi vetëm 80 mm dhe peshë 

38 kg. Përdorimi i këtyre kolektorëve është ideal për 

objekte të mëdha ku nevojiten sipërfaqe më të mëdha 

kolektori. 

auroTHERM VFK 145 V/H

Kolektori i sheshtë me sipërfaqe bruto 2,51 m2 (2,35 

m2 neto) me xham strukturor solar të trashësisë 3,2 

mm, në kornizë alumini eloksir me thellësi vetëm 

80 mm dhe peshë 38 kg është në dispozicion në dy 

variante: VFK 145 V për montim vertikal dhe VFK 

145 H për montim horizontal. Xham i strukturuar me 

depërtueshmëri të larte drite që sjell reflektim më të 

ulët, transferim më të mirë të dritës dhe përfundimisht 

transferim më të madh solar.
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Kolektorët e sheshtë auroTHERM me pak fjalë:

- dy variante: VFK 125 dhe VFK 145 V/H  

 (për instalim vertikal ose horizontal)

- absorbues zigzag me shtresa dhe zgjidhje të 

 lartë i përbërë nga alumini dhe bakri i cili ka  

 4 lidhje

- Xhami sigurues solar VFK 145: me trashësi prej 

  3,2 mm dhe me nivel transmetimi 91%   

 (depërtimi i dritës), kornizë alumini me  

 eloksir të zi

- Xhami sigurues solar VFK 125: me trashësi 3,2 

  mm dhe me nivel transmetimi 89% (depërtimi  

 i dritës), kornizë alumini

- izolimi i ngrohjes me fije minerali me  

 trashësi  40 mm 

- rezultate të shkëlqyeshme vjetore prej rreth  

 525 kWh/m2, nën kushtet referuese (VKF145) 

- certifikuar nga Federata Evropiane për  

 industrinë solare termale - ESTIF.

auroTHERM

Dizajni i përsosur i kolektorit të rrafshët VFK 145 ka 
fituar çmime të shumta.



Kolektorët me tuba e vakum solar

auroTHERM exclusiv



Rezistencë pa kufi

Gjenerata e re e kolektorëve me tuba me vakum 

është ndërtuar sipas parimit të rrjedhës së 

drejtpërdrejtë.

Tubat e kolektorit me mure të dyfishta janë punuar 

prej qelqi borosilikat rezistent ndaj breshrit dhe 

janë të mbështjellë me shtresë me perzgjedhje 

të lartë të grimcave të imta të nitratit të aluminit 

duke u shndërruar kështu në absorbues. Funksioni 

i absorbuesit është të tërheqë rrezatimin e 

drejtpërdrejtë dhe reflektues nga pasqyrat CPC që 

ndodhen pas tubave. Pasqyra CPC me reflektim të lartë 

(Compound Parabolic Concentrator) me mbështjellës 

qeramike është veçanërisht rezistente ndaj kushteve të 

motit dhe mundëson përdorim optimal dhe në tërësi të 

energjisë së rrezatimit e cila arrin në kolektor.

Produktivitet i lartë solar

Për shkak të izolimit të mirë të vakumit dhe vetive 

pëerqendruese të pasqyrave CPC, kolektori me tuba 

siguron rezultate maksimale dhe tek rënia e pjerrët e 

rrezeve të Diellit, që është veçanërisht e rëndësishme 

gjatë pranverës dhe vjeshtës. Rezultati solar vjetor 

i këtyre kolektorëve në kushtet referente është 586 

kWh/m2.

Kolektori që nuk e rëndon çatinë

Kolektori me tuba i Vaillant me veti dhe efekte të 

jashtëzakonshme nga një anë është edhe modest, për 

nga pesha e tij. Pavarësisht nga rezistenca dhe fortësia, 

tubat janë mjaft të lehtë. Me kombinimin e tubave të 

tillë me strukturën e lehtë është ndërtuar një kolektor 

jashtëzakonisht i lehtë i cili peshon vetëm 19 kg dhe 37 

kg. Kjo është përparësia më e madhe e kolektorëve me 

tubame vakum. Tani ato mund të vendosen edhe në 

vendet ku mëparë nuk ishte mundur as të imagjinohej.

Kolektorët me tuba auroTHERM exclusiv  

me pak fjalë:

- dy module me 6 ose 12 tuba  

 (VTK 570/2 dhe VTK 1140/2)

- përgatitja solare e ujit të ngrohtë dhe mbështetja 

  solare e ngrohjes te temperaturat e ulëta 

- VTK 570/2: 6 tuba, pesha 19 kg,  

 sipërfaqja neto 1 m2, sipërfaqja bruto 1,16 m2

- VTK 1140/2:12 tuba, pesha 37 kg, 

 sipërfaqja neto 2 m2, sipërfaqja bruto 2,30 m2

- jashtëzakonisht rezistent ndaj temperaturave dhe  

 presioneve të larta.

auroTHERM exclusiv

Konstruksioni optimal për rezultate maksimaleTubi i kolektorit vakum

Çmimi për dizajnin 2009.
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Fleksibiliteti gjatë montimit

Pavarësisht nëse bëhet fjalë për montimin e kolektorëve 

të sheshtë ose atyre me tuba me vakum, pajisjet origjinale 

për montim të Vaillant janë unike dhe ofrojnë mundësinë 

e montimit të shpejtë, të thjeshtë dhe të sigurt, pa vegla 

të veçanta dhe sipas parimit të lidhjeve me vida. Për 

montimin e plotë nevojiten vetëm elementet e kolektorit, 

mbajtësit për çati dhe seti hidraulik për lidhje.

Kolektorët mund të vendosen në katër mënyra: montimi 

në çati të pjerrët, montimi në çati të sheshtë, përfshirja në 

pjesën e çatisë dhe montimi në fasadë ose ballkon. 

Mundësitë e montimit janë të ndryshme dhe pothuajse çdo 

sipërfaqe e çatisë mund të përdoret për fitimin e energjisë 

solare. Klienti mund të zgjedhë nëse kolektorët dëshiron t’i 

montojë pranë njëri-tjetrit ose njërin mbi tjetrin në mënyrë 

që siperfaqja me kolektorë të mos prishë pamjen e çatisë.

Montimi në çati të pjerrët

Gjatë montimit në çati të pjerrët kolektori vendoset pa 

asnjë ndryshim të çatisë ekzistuese, me anë të mbajtësve 

të përshtatshëm për çati. Mbajtësit për çati shtrëngohen 

në sipërfaqen e çatisë dhe pastaj në to vendosen 

elementet e kolektorit për instalimin e kolektorit të 

sheshtë ose të atij me tuba me vakum. Vetë lidhja është 

shumë e thjeshtë dhe fleksibile falë sistemit të shtrëngimit 

”sustë-vidë”.

Thjesht, shpejt e më shpejt

Pajisjet për montimin e kolektorit

Mbajtësit për çati mund të porositen në tre forma të 

ndryshme:

1.  tipi,”P” për tjegull standarde

2. tipi ,”S” për tjegullën “biber”, tjegullën me vala  

 dhe “shindru”

3. Mbajtësi për çati me vidë të zgjatur, për tipet e tjera  

 të çative.

Gjatë montimit duhet patur kujdes për orientimin e çatisë, 

që të sigurohet efekti optimal i energjisë së Diellit. Nëse 

këndi i pjerrësisë së çatisë nuk është i përshtatshëm (30° 

deri 60°), në ofertën e vet Vaillant gjithashtu ka pajisje 

origjinale për korrigjimin e mundshëm të pjerrësisë së 

çatisë (10° deri 30°).

So einfach kann es sein.

Ein System für alle:

Machen Sie es sich leicht!

Wenn es an die Installation geht, lassen sich die Vaillant 

Flachkollektoren mit ihrem speziellen Rahmenprofil, ihrem 

geringen Gewicht und ihrer niedrigen Bauhöhe besonders 

leicht handhaben. Und auch der Vakuum-Röhrenkollektor 

auroTHERM exclusiv gelangt – dank serienmäßiger Trans-

porthilfe – ganz leicht aufs Dach.

Das neue, einheitliche Vaillant Montagesystem macht die 

Installation der Solarkollektoren schneller, einfacher und 

sicherer denn je. Für die komplette Montage wird nur ein 

Werkzeug gebraucht. Da gibt es keine Kleinteile auf dem 

Dach, sondern nur ein einziges Befestigungselement für 

die Kollektorschiene und den Kollektor. Ganz gleich, ob 

es sich um Röhren- oder Flachkollektoren handelt: Das 

Vaillant Montagesystem ist für alle da.

Für jede Dachkonstruktion ...

Die Montagemöglichkeiten sind vielfältig und vielseitig.  

So kann praktisch jedes Dach – auch bei kritischen platz-

verhältnissen – für hohe Solarerträge genutzt werden. 

Der Flexibilität zuliebe fertigt Vaillant die Flachkollektoren 

auroTHERM plus und auroTHERM in horizontaler und in 

vertikaler Ausrichtung. Und alle Vaillant Kollektoren, auch 

der auroTHERM exclusiv, lassen sich nebeneinander oder 

übereinander anordnen und mit dem neuen Montagesys-

tem optimal ausrichten. 

... die durchdachte Konstruktion

Die hydraulische Verbindung zwischen den Kollektoren 

wird schnell und einfach komplett ohne Werkzeug herge-

stellt: bei den Flachkollektoren durch einfache Steckver-

bindung mit Clipsicherung. Die vier seitlichen Anschlüsse 

sind flexibel verwendbar. Bei den komplett vormontierten 

Röhrenkollektoren erleichtert die Quetschring-Verschrau-

bungstechnik die hydraulische Verbindung. Auch hier 

sind Vor- und Rücklauf wechselseitig anschließbar. Dank 

trockener Anbindung ist übrigens im Bedarfsfall ein Röh-

renwechsel möglich, während das System betriebsbereit 

bleibt.

Und so wird die Leistung verankert:

Bei der Aufdachmontage gewährleisten drei verschiedene 

Dachanker die optimale Installation. Sie lassen sich wahl-

weise am Dachsparren befestigen oder in die Dachpfanne 

einhängen. Das reduziert den planungs- und Arbeitsauf-

wand erheblich. Durch das neue, auf den Dachankern 

bereits vormontierte Schraub-Feder-System wird der 

Kollektor einfach und schnell – aber unverrückbar – mit 

der Montageschiene verbunden, und dies mit nur einem 

Werkzeug! 

Dachanker für alle pfannentypen

1.  Sonderanwendungen

2. pfannentyp p (Frankfurter pfanne)

3. pfannentyp S (Schindeln und Biberschwanz)

1

2

3
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Pajisje për korrigjimin e pjerrësisë së çatisë Kolektorët e sheshtë të montuar në çati të pjerrët
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Montimi në çati të sheshta

Nëse pjerrësia e çatisë ose orientimi i saj nuk është e 

përshtatshme, Vaillanti ofron një zgjidhje alternative. Me 

përdorimin e pajisjeve origjinale për montim në çati të 

rrafshët ose ndonjë sipërfaqe tjetër të rrafshët, kolektorët 

mund të vendosen vetëm me disa hapa duke përdorur 

kornizën prej alumini, ngjashëm me montimin në çati të 

pjerrët. Këndin e duhur të pjerrësisë mund ta arrini me 

zgjedhjen e njërit prej tre pozicioneve të mundshme të 

kornizës së aluminit

(30°/45°/60°). Korniza mund të fiksohet në tre mënyra:

a)  me ngarkimin e kornizës së aluminit nëpërmjet 

mbajtësve prej betonit (nevojite porosia shtesë e pllakës 

për vendosjen e mbajtësve)

b)  me vida drejtpërdrejtë në sipërfaqe

Montimi si pjesë e çatisë

Montimi i kolektorit në çati është zgjidhje më kërkuese 

meqë kolektori në këtë rast përdoret në vend të tjegullave 

gjë që nënkupton domosdoshmërinë e izolimit me cilësi 

dhe ngjitje midis fushës së kolektorit dhe sipërfaqes 

së çatisë. Edhe për këtë zgjidhje Vaillant ofron pajisje 

origjinale me ngjyrën e kolektorit i cili, përveç efektit 

vizual (80 mm thellësia e instalimit), do të ofrojë edhe një 

zgjidhje të sigurt dhe jetëgjatë. Ofrohen pajisjet për çati 

me pjerrësi nga 15° deri në 22° dhe për çatitë me pjerrësi 

më të madhe se 22°. Pajisjet janë të kontrolluara dhe të 

provuara me testin e ”shiut artificial”.

Montimi në fasadë ose ballkon

Montimi i Kolektorëve Vaillant është i mundshëm edhe në 

fasadë ose ballkon me anë të pajisjeve origjinale. Montimi 

është i mundshëm edhe në këndin e pjerrësisë nga 15° deri 

45°, respektivisht në këndin 0° me ndihmën e kornizave të 

duhura për montim dhe të elementeve per montim.

Sistemi solar - montimi

Pajisja për montimin e kolektorit në çati të sheshtë  Kolektorët e sheshtë të montuar si pjesë e çatisë



I sigurt si Dielli, por më inteligjent

Rregullimi solar auroMATIC

Puna e sistemit solar është e paimagjinueshme pa rregullimin solar i cili është truri 

i çdo sistemi solar. Funksioni kryesor i rregullimit solar është ndezja dhe fikja e 

pompës së qarkullimit menjëherë në rast se tejkalohet diferenca e temperaturës 

midis kolektorit dhe rezervuarit, pikërisht nëse zvogëlohet nën vlerën e caktuar. Nëse 

mungon energjia e Diellit, rregulluesi solar do të ndezë aparatin për ngrohje shtesë 

në mënyrë që uji në rezervuarin solar të ngrohet deri në nivelin e caktuar.

Përveç këtij funksioni bazë rregulluesi solar ka edhe një seri funksionesh të veçanta 

që kanë si detyrë përshtatjen e sistemit solar me nevojat e konsumatorit (mundësia 

e programimit kohor, dezinfektimi termik i rezervuarit, mbushja e njëhershme e 

rezervuarit, funksioni i pushimit vjetor ...).

 

Ofrohen dy modele të rregulluesve solarë: auroMATIC 560, modeli standard 

dhe auroMATIC 620 i cili jo vetëm që drejton sistemin solar, por edhe të gjithë 

sistemin e ngrohjes qendrore në varësi të temperaturës së jashtme. Instalimi i të dy 

rregulluesve solarë është i shpejtë dhe i thjeshtë falë sistemit Pro E. Kapset lidhëse 

dhe fijet shumëngjyrëshe që nuk mund të zëvendësohen dhe mundësojnë lidhjen 

elektrike pa gabime dhe pa u menduar shumë.

auroMATIC 620
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auroMATIC 560 Thjesht i mirë

auroMATIC 560 është rregullues solar për përgatitjen 

të ujit të ngrohtë sanitar për konsumim dhe funksionin 

e ngrohjes shtesë sipas nevojës. Është i përshtatshëm 

për sistemet ku tashmë ekziston rregullatori i ngrohjes. 

AuroMATIC 560  mund të drejtojë edhe sistemin për 

ngrohjen e ujit të pishinës, fushën tjetër të kolektorit, 

pompën e qarkullimit, depozitën me lëndë të ngurtë 

djegëse dhe rezervuarin shtesë solar.

Falë ekranit LC me paraqitjen e simboleve, të funksionit info 

dhe përdorimit sipas parimit ”kthe dhe kliko”, përdorimi i tij 

është mjaft i lehtë dhe i qartë.

Programet kohore Individuale (tre programe gjatë ditës) 

mundësojnë programimin kohor të funksionit të ngrohjes 

shtesë të rezervuarit dhe pompës të qarkullimit.

auroMATIC 620 Komoditet pa konkurrencë 

auroMATIC 620 jo vetëm që drejton sistemin solar, por 

edhe të gjithë sistemin qendror të ngrohjes, dhe këtë e bën 

në varësi të temperaturës së jashtme. Në variantin bazë 

rregullimi mund të 

drejtojë dy cikle të ngrohjes, kurse me aplikimin e moduleve 

të duhura mund të zgjerohet nga aspekti hidraulik deri në 

14 cikle ngrohjeje. 

Në varësi të temperaturës së jashtme, temperatura në 

sistem mund të rritet ose ulet, dhe pastaj në mënyrë 

perfekte rregullohet veprimi i ndërsjellët i sistemit solar 

dhe i aparatit për ngrohje qendrore. Vetëm kur kolektorët 

solarë nuk mund të japin sasinë e duhur të ngrohjes, ndizet 

funksioni i ngrohjes shtesë. Nevojat individuale për ngrohje 

mund të realizohen me programet që aktivizohen thjesht 

(tre programe gjatë ditës) ku të gjitha funksionet mund të 

vërehen qartë në ekranin LCD .Ky rregullim është unik për 

nga paraqitja grafike e efektit solar sipas muajve.

Rregullimi mund të drejtojë edhe sistemin për ngrohjen e 

ujit të pishinës, sipërfaqen tjetër me kolektorë, pompën e 

qarkullimit dhe rezervuarin shtesë për ujë.

auroMATIC 560 me pak fjalë:

- rregullimi solar për përgatitjen solare të ujit të  

 ngrohtë me funksionin e ngrohjes shtesë

- mundësia e drejtimit e dy sipërfaqeve me kolektorë

- ekran LCD me paraqitjen e simboleve dhe  

 funksionin info

- e mundshme paraqitja e efektit solar

- funksione të veçanta (mbrojtja e pompës nga bllokimi,  

 mbushja e njëhershme e rezervuarit, dezinfektimi  

 termik)

auroMATIC 560

Panel kontrolli

auroMATIC 620 me pak fjalë:

- paneli kontrollit inteligjent për përgatitjen solare të 

  ujit të ngrohtë me funksionin e ngrohjes shtesë dhe 

  mundësinë e komandimit  të sistemit të ngrohjes

- dy cikle të ngrohjes në variantin bazë, deri 14 cikle të 

  ngrohjes me përdorimin e pajisjeve të përshtatshme

- paraqitja grafike e efektit solar sipas muajve

- programimi kohor individual dhe programi kohor për  

 ngrohje

- funksione të veçanta (mbrojtja e pompës nga bllokimi, 

  mbushja e njëhershme e rezervuarit, dezinfektimi  

 termik)

- komunikimi i ndërsjellët midis aparatit për ngrohje  

 dhe rregullimit solar nëpërmjet lidhjes eBUS.



sa të deshironi

Ujë të ngrohtë 
Akumulatorët solarë për ujë të ngrohtë dhe mbështetja e ngrohjes së 

auroSTOR VIH S/auroSTOR VPS SC

E senca e funksionimit të mirë të çdo sistemi solar është përshtatja e 

saktë e kolektorëve solarë me akumulatorin solar. Në akumulator ndodhen 

”shtresa” të ndryshme uji me temperatura të ndryshme (në pjesën e 

poshtme ndodhet uji i ftohtë, kurse më sipër uji është më i ngrohtë) 

dhe për këtë arsye akumulatorët janë të gjatë dhe të ngushtë, për të 

mundësuar funksionimi optimal dhe qarkullimin e ngrohtësisë. Në varësi 

të punimit, kemi të bëjmë me akumulatorë bivalentë (alternator i dyfishtë) 

ose të kombinuar (rezervuar brenda akumulatorit ). Te akumulatori 

bivalentë solar, falë alternatorit të poshtëm dhe të lartë të ngrohjes, 

përdoruesi gjithmonë mund të ketë komoditetin e ujit të ngrohtë, madje 

edhe gjatë ditëve kur sasia e energjisë së absorbuar të Diellit nuk është e 

mjaftueshme.  Në këtë rast akumulatori ngrohet me alternatorin e sipërm 

të akumulatorit i cili është i lidhur me sistemin e ngrohjes qendrore. Te 

akumulatorët e kombinuar energjia e Diellit mund të përdoret edhe si 

mbështetje e sistemit të ngrohjes në temperatura të ulëta.

Akumulatorët solar auroSTOR VIH S

Këta janë akumulatorë bivalentë me dy alternatorë të ngrohjes që 

mundësojnë përgatitjen solare të ujit të ngrohtë për konsumim. Alternatori 

i poshtëm i ngrohjes mundëson ngrohjen e ujit me energjinë e absorbuar 

të Diellit, kurse alternatori i sipërm ka funksionin e ngrohjes shtesë. 

Akumulatorët, ashtu si spiralja e tubit, janë të emaluar nga brenda dhe 

posedojnë edhe anodën prej magnezi si mbrojtje nga ndryshku. Izolimi 

termik është prej materiali të pranueshëm ekologjik dhe, bashkë me 

këllëfin izolues special, do t’ju sigurojë humbje minimale të ngrohjes.

Akumulatori brenda rezervuarit auroSTOR VPS SC 700  

Ofron mundësinë e përdorimit të energjisë së Diellit jo vetëm për 

përgatitjen solare të ujit të ngrohtë, por edhe për mbështetjen e sistemit të 

ngrohjes në temperaturat e ulëta. Akumulatori përbëhet nga dy rezervuarë 

të emaluar, njëri prej 180 litrash, për përgatitjen e ujit të ngrohtë për 

konsumim dhe tjetri prej 490 litra, për mbështetjen solare të sistemit të 

ngrohjes në temperatura të ulëta. Edhe pse është me kapacitet të lartë, 

lartësia e tij prej 1,9 m mundëson vendosjen e tij në çdo kënd të kaldajës.

auroSTOR VIH S 

auroSTOR VPS SC 700

auroSTOR VIH S me pak fjalë:

- Akumulatori bivalent solar për përgatitjen e ujit të ngrohtë në 

  dispozicion me kapacitet nga 300 deri në 500 litra

- Mundësia e instalimit të ngrohësit elektrik, si variant i  

 ngrohjes shtesë (2 ose 6 kW)

- I hapur për pastrim

- pjesa e brendshme e emaluar me anodë mbrojtëse prej magnezi

- Izolim i pranueshëm nga pikëpamja ekologjike me këllëf  

 të posaçëm izolues i cili vendoset pas instalimit të rezervuarit.

auroSTOR VPS SC 700 me pak fjalë:

- Akumulator i kombinuar solar për përgatitjen solare të ujit të  

 ngrohtë dhe mbështetjen e sistemit të ngrohjes në temperaturë  

 të ulët (180 + 490 litra)

- Pjesa e brendshme e emaluar me anodë mbrojtëse prej magnezi

- Izolim i pranueshëm nga pikëpamja ekologjike me këllëf të  

 posaçëm izolues i cili vendoset pas instalimit të rezervuarit

- Dimensionet kompakte 1,90 m lartësia / 0,95 m diametri.
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Akumulator ndërmjetës modular të ujit për ngrohje 

allSTOR exclusive VPS/3

 Akumulatorët modularë allSTOR exclusive 

VPS/3  janë rezervuar ndërmjetës të ujit 

për ngrohje të cilët, falë akumulimit të 

madh të ujit, përdoren për të ndihmuar 

me ngrohjen, për përgatitjen solare të ujit 

të ngrohtë për konsumim, për përgatitjen 

e ujit të pishinës etj. Akumulatori fillimisht 

ngrohet nëpërmjet energjisë solare (me 

kolektorë dhe nënstacione solare), kurse 

ngrohja shtesë e tij sigurohet me çfarëdo 

lloj aparati për ngrohje (kaldaje me gaz,  

kaldaje me vaj, kaldaje me lëndë të ngurta 

djegieje, pompa ngrohjeje gjeotermike dhe 

aparate të tjera).

 

Ofrohen akumulatorë me vëllim të caktuar, 

për të gjitha kërkesat, nga 300 deri në 

2000 litra. Gjenerata e re e automatikës 

solare auroMATIC VRS 620/3 do të ketë 

detyrën ta përshtasë në mënyrë perfekte 

rezervuarin me komponentët e tjerë të 

sistemit të ngrohjes.

Rezervuarët



Ngrohja e akumulatorit me modulet solare 

auroFLOW exclusive

Në varësi të madhësisë së fushës së kolektorit 

(deri 60 m2 kolektorë të sheshtë) përdoren dy 

tipe modulesh solare, VPM 20/2 S ose VPM 60/2 

S, që kanë detyrën të transferojnë energjinë 

termike solare në ujin e akumuluar në rezervuarin 

ndërmjetës allSTOR exclusive VPS/3. Modulet janë 

të pajisura me pompën solare, pompën e qarkullimit, 

sistemin e rregullimit, alternatorin e sheshtë të 

ngrohjes, sensorët, elementet mbyllëse dhe me 

komponentët e tjerë të duhur. 

Falë sensorit të temperaturës dhe sensorit të 

rrymës, moduli është në gjendje të sigurojë 

kalkulimin e saktë dhe paraqitjen e efektit solar. 

Komunikimi midis vetë modulit dhe automatikës 

qendrore të sistemit auroMATIC VRS 620/3 kryhet 

nëpërmjet lidhjes eBUS.

Modulet për ujin e ngrohtë për konsumim 

aguaFLOW exclusive

Sipas kërkesës për ujë të ngrohtë për konsumim 

zgjidhet edhe moduli i përshtatshëm me shenjën

 20/25/2 W; 30/35/2 W ose 40/45/2 W detyra e të 

cilit është që në bazë të rrjedhës të transferojë 

ngrohtësinë nga uji i akumuluar për ngrohje në 

rezervuarin ndërmjetës për ujin e ngrohtë për 

konsumim.

Modulet  janë të pajisura me pompë qarkullimi, 

alternator të sheshtë, ventil përzierës, sensorë dhe 

ekran dixhital nëpërmjet të cilit konsumatori mund 

të caktojë temperaturën e duhur të ujit të ngrohtë 

për konsumim, respektivisht të caktojë regjimin e 

caktuar të punës së nënstacionit. Efekti dalës  i ujit 

të ngrohtë është 25 l/min; 35 l/min ose 45 l/min. 

Komunikimi midis modulit dhe automatikës qendrore 

auroMATIC VRS 620/3 kryhet gjithashtu nëpërmjet 

lidhjes eBUS.

Instalim i shpejtë dhe fleksibil

Instalimi i të dy moduleve është i mundshëm  në 

vetë rezervuarin ose në mur, në varësi të konceptit 

të dhomës me njësitë ngrohëse. Instalimi kryhet 

sipas parimit të lidhjeve me priza („plug & play”) 

kështu që është shumë i thjeshtë dhe i shpejtë.

Rezervuarët janë të izoluar me izolues të cilësisë së 

lartë (klasa B) të cilët mund të hiqen gjatë instalimit 

(futjes së rezervuarit në dhomën me njësitë 

ngrohëse) dhe që sigurojnë humbje minimale të 

ngrohjes.

Hapësirë e gjerë e aplikimit

Gjeneratën e re të akumulatorve allSTOR exclusive 

VPS/3 e pret një hapësirë shumë e madhe e 

aplikimit, nga ambientet shtëpiake deri te pallatet 

banuese me disa kate.  

allSTOR exclusive VPS/3 me pak fjalë:

- Akumulatori ndërmjetës modular i ujit për  

 ngrohje me vëllim nga 300 deri në 2000 litra

- Ngrohja shtesë e akumulatorit është e mundshme  

 nga çfarëdo burimi tjetër të ngrohjes

- Akumulatori përdoret në kombinim me modulin  

 solar dhe nënstacionin për ujin e ngrohtë për  

 konsumim

- dy tipe të moduleve solare për transferimin  

 e energjisë termike solare në ujin e akumuluar  

 në rezervuarin ndërmjetës, mundësia e lidhjes  

 kaskadë të dy nënstacioneve

- tre tipe modulesh për ngrohjen e ujit të ngrohtë  

 për konsumim (sipas parimit të rrjedhës),  

 mundësia e lidhjes kaskadë (maks. 4 copa)

- instalimi i modulit në rezervuar ose në murin e  

 dhomës me njësitë ngrohëse

- izolimi i rezervuarit me izolues me cilësi të lartë  

 (klasa B) mund të hiqet gjatë montimit

- hapësirë e gjerë e aplikimit.
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Zgjidhje për punën e përsosur të sistemit

Pajisjet origjinale 

Paleta e tubave solar

Paleta e tubave solar bashkon të gjitha komponentët 

e sigurimit dhe rregullim-teknikës të nevojshme 

për punën e sistemit solar dhe siguron transferimin 

e energjisë së absorbuar të Diellit nga kolektorët 

solarë deri te rezervuari solar (pompa e rrymës, dy 

termometra, manometri, paraqitja e rrjedhës së likuidit 

solar me limituesin, ventili i sigurimit, lidhja me enën 

zgjeruese). Të gjitha lidhjet mundësojnë montimin e 

shpejtë dhe të thjeshtë.

Moduli solar auroFLOW exclusive VPM.../S

Ngrohja e rezervuarit ndërmjetës të ujit për ngrohje 

allSTOR VPS/3 kruhet me nënstacion solar  

auroFLOW exclusive VPM S. 

Në varësi të madhësisë së fushës së kolektorit, 

ofrohen dy modele me sipërfaqe maksimale prej 60 m2 

kolektorësh të sheshtë. Nënstacioni është i pajisur me 

të gjitha elementet e punës dhe të sigurisë, me pompë 

qarkullimi me efikasitet të lartë, sistem rregullimi të 

integruar dhe me ekran LCD nëpërmjet të cilit mund të 

ndiqet paraqitja e efekteve solare .Moduli solar mund 

të lidhet si kaskadë (maksimumi 2 copë).

Ventili termostat

Si mbrojtje nga uji i tejnxehur Vaillant si pjesë të 

ofertës së tij ka ventilin termostat i cili kujdeset që uji 

i ngrohtë në pikën e derdhjes të ketë temperaturën e 

duhur.

Sistemet e ndarjes automatike të ajrit

Puna e çdo sistemi solar nënkupton ajrosjen e mirë të 

tij. Me përdorimin e ndarësit automatik të ajrit, ajri që 

eventualisht ka mbetur në sistem, në kohën e duhur do 

të nxirret nga sistemi. 

Lëngu solar

Transferimi adekuat i energjisë së absorbuar të Diellit 

nënkupton edhe mjete të përshtatshme. Lëngu solar i 

Vaillant është në dispozicion në paketime prej 10 dhe 

20 litra, dhe rekomandohet veçanërisht në kombinim 

me sistemet solare Vaillant.

Ngrohësi elektrik për akumulatorët solarë

Akumulatorët solarë auroSTOR VIH S kanë mundësinë  

e instalimit shtesë të ngrohësit elektrik si të një 

varianti për ngrohje shtesë. Ngrohësit janë në 

dispozicion në dy variante me 2 kW ose 3 kW.

Paleta e tubave solarë Stacioni solar auroFLOW exclusive VPM S

Pajisjet



Sistemi solar termosifonik auroSTEP pro

Sistemi solar i Vaillant auroSTEP pro është sistem 

solar termosifonik i cili përdoret për ngrohjen e ujit 

sanitar me mbështetjen solare në vendet e mbrojtura 

nga ngrirja. Sistemi përbëhet nga tre komponentë 

kryesorë: kolektori i sheshtë, akumulatori dhe fiksuesit 

për çati, të rrafshët ose të pjerrët. Mbajtësit janë të 

mbështjellë me shtresë mbrojtëse nga ndryshku që 

është e rëndësishme sidomos në zonat bregdetare.

Kolektori i sheshtë VFK 118 T, me sipërfaqe bruto 

2,24 m2 ka kornizë alumini dhe absorbues bakri me 

sipërfaqe selektive prej alumini. Xhami solar me 

trashësi 4 mm sigurojnë depërtim optimal të dritës 

dhe efekte maksimale. Kolektori është testuar me 

sukses sipas rregullave dhe kërkesave të Federatës 

Evropiane për industrinë solare termike (Solar 

Keymark).

Akumulatori i ujit të ngrohtë prej çeliku VIH S 

150/200/300 T mbas dizajnit modern fsheh pjesën e 

brendshme të emaluar dhe plotësisht higjienike e cila 

në kombinim me anodën e magnezit ofron mbrojtje 

maksimale nga ndryshku. Izolimi ekologjikisht i 

pranueshëm do të sigurojë humbje minimale të 

ngrohjes. Si variant i pajisjeve, në dispozicion 

është ngrohësi elektrik për ngrohjen shtesë gjatë 

periudhave kur sasia e energjisë së mbledhur të Diellit 

nuk mjafton.

 

Akumulatori është i lidhur drejtpërdrejtë me rrjetin e 

ujit kështu që mbushet me ujë të ftohtë pas konsumit 

të ujit të ngrohur.

Mënyra e punës

Absorbuesi i kolektorit të sheshtë energjinë e Diellit e 

shndërron në energji termike dhe e transferon atë në 

lëngun solar i cili qarkullon brenda kolektorit. Lëngun 

solar ngrohet shumë shpejt dhe kështu niveli i lëngut 

ngrihet për shkak të densitet më të vogël. Me ngritjen 

e nivelit lëngu solar arrin në rezervuarin e ujit për 

konsumim ku përsëri bëhet transferimi i ngrohtësisë 

nga lëngu solar në ujin e ngrohtë për konsumim.  

Me transferimin e ngrohtësisë lëngu solar ftohet dhe 

si rezultat i këtij procesi densiteti i likuidit përsëri rritet 

dhe vetë kthehet në kolektor.

Njëkohësisht gjatë rritjes së nivelit të lëngu solar të 

ngrohur dhe të uljes së nivelit të ujit të ftohur, në sistem 

krijohet qarkullim rrethor pa përdorimin e pompës 

qarkulluese.  

Lëngu solar

Uji i ngrohtë për konsumim

Hyrja e ujit të ftohtë

RE07_4118_01  operating mode of thermoSYPHON solar system for hot water preparation

Skema funksionale e sistemit auroSTEP pro

auroSTEP pro

Sistemi solar termosifonik



Variantet e ndryshme për kërkesat individuale

Në varësi të nevojave shtëpiake, pjesë e ofertës janë tre variante të sistemit auroSTEP pro:

Kompleti 1A/1B

Përbëhet nga akumulatori 150 litërsh në kombinim me një kolektor të rrafshët. Ofrohet në dy variante (A/B) me 

pajisje për montim në çati të sheshtë ose të pjerrët.

Kompleti 2A/2B

Përbëhet nga akumulatori 200 litërsh në kombinim me një kolektor të sheshtë. Ofrohet në dy variante (A/B) me 

pajisje për montim në çati të sheshtë dhe të pjerrët. Sipas nevojës, sistemi mund të përforcohet me një kolektor tjetër.

Kompleti 3A/3B

Përbëhet nga akumulatori 300 litërsh në kombinim me dy kolektorë të sheshtë. Ofrohet në dy variante (A/B) me 

pajisje për montim në çati të sheshtë ose të pjerrët.
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Sistemi solar auroSTEP pro me pak fjalë:

- sistem solar termosifonik për përgatitjen e ujit të ngrohtë sanitar në vendet e mbrojtura nga ngrirja

- montim i thjeshtë dhe i shpejtë në çati të sheshtë dhe të pjerrët.

- mbrojtja nga ndryshku nëpërmjet anodës prej magnezi të integruar 

- kolektor i rrafshët VFK 118 T me certifikatë “Solar Keymark”

- tre madhësi të rezervuarit: 150 I, 200 I dhe 300 I

- i mundshëm instalimi i ngrohësit elektrik (pajisje)

- qarkullimi i ujit në sistem pa përdorimin e pompës për qarkullim

- për punën e sistemit nuk nevojitet energjia elektrike, përveç në rastet e përdorimit të ngrohësit elektrik (pajisje).

Sistemi solar



Sistemi solar me mbrojtje nga tejnxehja

auroSTEP plus

Sistemi solar auroSTEP plus i Vaillant për përgatitjen 

e ujit të ngrohtë sanitar ka vetinë e përdorimit të 

energjisë së Diellit në mënyrën më të thjeshtë. Vetëm 

tre komponentët e sistemit, në mënyrë të përkryer janë 

përshtatur në një tërësi: akumulatori solar me rregullim 

të integruar dhe pompë, kolektori i sheshtë dhe tubat 

lidhës. Përveç numrit më të vogël të lidhjeve hidraulike 

dhe elektrike, argumente shtesë të cilët këtë sistem e 

bëjnë unik janë: kemi të bëjmë me sistem i cili nuk është 

nën presion, d.m.th. pa enë zgjerimi, dhe sistemi është 

i mbrojtur nga tejnxehja. Falë kolektorëve të sheshtë 

të projektuar veçanërisht me qelq strukturor dhe 

absorbuesin zigzag, sistemi kur nuk punon (kur është i 

fikur) me forcën e gravitetit derdh lëngun solar prapa në 

alternatorin e akumulatorit solar, kështu që kolektorët 

atëherë janë më të mbushur me ajër dhe nuk ekziston 

rreziku i tejnxehjes. Gjatë punës motorike lëngu solar 

qarkullon përmes kolektorit dhe pjesës së poshtme të 

alternatorit, derisa ajri i kolektorit ndodhet në pjesën 

e sipërme të alternatorit solar dhe mbi vete ndërmerr 

bymimin e vëllimit të likuidit solar të ngrohur. 

Nga puna funksionale e përshkruar vijon konkluzioni: 

sistemi auroSTEP plus është zgjidhje ideale për shtëpizat 

e pushimit ose objektet që nuk kanë nevojë për konsum 

konstant të ujit të ngrohtë.

Variante të ndryshme për kërkesa individuale

Në varësi të nevojave shtëpiake, ofrohen versionet me 

rezervuarë prej 150, 250 dhe 390 litra.

auroSTEP plus 1.150 përbëhet nga akumulatori solar 

monovalent (një alternator) dhe një kolektor i sheshtë 

vertikal auroTHERM VFK 135 VD. Mundësia e zgjedhjes 

së paketës i referohet montimit përkatësisht në çati 

të sheshtë dhe në çati të pjerrët. Në rezervuar është 

integruar ngrohësi elektrik si variant për  ngrohjen shtesë 

të ujit të ngrohtë.

auroSTEP plus 2.250 prodhohet në dy variante: me 

akumulator monovalent dhe bivalent, dhe jepet me dy 

kolektorë të sheshtë vertikal auroTHERM VFK 135 VD. 

Mundësia e zgjidhjes së paketave ka të bëjë me montimin 

në çati të sheshtë ose të pjerrët. Te varianti monovalent 

në rezervuar është integruar ngrohësi elektrik i variantit 

për ngrohjen shtesë të ujit të ngrohtë



SOLAR09_6328_01 auroSTEP 2.250 EPV back-up  
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Sistemet solare auroSTEP plus me pak fjalë:

- Sistem solar për përgatitjen e ujit të ngrohtë  

 sanitar

- Sistem solar me mbrojtje nga tejnxehja

- Sistem solar me vetëm tre komponentë:  

 Kolektor i sheshtë vertikal, akumulator solar  

 me rregullim dhe pompë qarkullimi të integruar,   

 me tuba lidhës me diametër të brendshëm

	 Ø	8,4 mm

- Numër më i vogël i lidhjeve hidraulike dhe  

 elektrike

- Sistemi solar pa enën e zgjerimit dhe ventilin e  

 ajrit

- Montimi shumë i thjeshtë dhe i shpejtë nëse  

 respektohen kushtet e përmendura në udhëzimin  

 për instalim

- Kolektori solar i sheshtë me absorbues zigzag dhe  

 qelq strukturor solar auroTHERM VFK 135 VD,  

 Instalimi vertikal në çati të sheshtë dhe të pjerrët

- Rezervuarë solarë monovalent ose bivalent 

 me kapacitet 150, 250 dhe 390 litra

- Pajisje origjinale për montim në çati të sheshtë 

 ose të pjerrët

- Diferenca maksimale e lartësisë midis rezervuarit 

 dhe kolektorit 8,5 ose 12 m.

auroSTEP plus 3.350 prodhohet në dy variante: me 

rezervuar solar monovalent dhe bivalent. Sistemi 

mund të instalohet në çati të rrafshët ose të pjerrët 

dhe jipet me tre kolektora të rrafshët vertikal 

auroTHERM VFK 135 VD. Tek varianti monovalent 

në rezervuar është integruar ngrohësi elektrik si 

variant për ngrohjen shtesë të ujit të ngrohtë.

Sistemi solar

Sistemi solar pa enë bymuese



auroCOMPACT me pak fjalë:

- Kaldajë kondens me gaz me efekt të lartë i 

gjeneratës së fundit (30 kW) dhe depozitë i laminuar 

190 litërsh në një njësi

- Përgatitja solare e ujit të ngrohtë sanitar falë 

shkembysit të nxehtësisë solar të integruar 

- Komoditeti maksimal i përgatitjes së ujit të ngrohtë

- Shpenzimet e vogla për instalim meqë është i 

gatshëm për montimin e: pompës me efikasitet 

të lartë, enës zgjerimit, ventilit të sigurisë, ventilit 

mbyllës, mishelator termostatik

- Koncepti “Split”: auroCOMPACT mund të ndahet në 

dy pjesë për nevoja të instalimit

- Sistemi Agua-kondens ,,AKS”

- Niveli i lartë i shfrytëzimit: 109%

- E gjithë pajisja hidraulike mund të vendoset: 

Brenda veshjes së brendshme të aparatit

- Lartësia minimale e konstruktit: 1,86 m

- Sipërfaqja minimale e vendosjes < 0,5 m2

- Pajisja për oxhak për çdo pozicion të mundshëm 

vendosjeje

- Rekomandohet përdorimi i kolektorit të sheshtë 

solar auroTHERM VFK 145 ose 125, me sipërfaqe 

2,35 m2 (neto).

Kaldaje kondens me depozite uji e integruar me sistem solar 

auroCOMPACT



Kombinimi ideal

Kaldaja kondens auroCOMPACT i Vaillant në vendin më të 

ngushtë bashkon përparësitë e aparatit me gaz për ngrohje me 

teknologji kondensuese dhe ngrohjen solare të ujit të ngrohtë 

për konsumim me teknologjinë e rezervuarit solar me shtresa (të 

petëzuar). D.m.th., falë shkëmbyesitsolar të integruar, pompës so-

lare dhe kontrollit solar, kaldaja auroCOMPACT mund të kombino-

het me kolektorët solarë për ngrohjen e ujit të ngrohtë sanitar.

Sistemi auroCOMPACT është qendër e pajisur me të gjitha el-

ementet e sigurisë dhe të punës dhe ofron komoditetin maksimal 

të ujit të ngrohtë, nivel të lartë të shfrytëzimit gjatë ngrohjes, 

shpenzime të vogla për montim, instalim fleksibël dhe shërbim të 

shpejtë.

Teknologji kondensuese e besueshme

Falë teknologjisë kondensuese, shkembyesit parësor prej çeliku 

të lehtë, kontrollit automatik të procesit të djegies, sistemi au-

roCOMPACT punon tërësisht në mënyrë ekologjike me emetime 

të ulëta të substancave të dëmshme (< 20 mg/kWh) dhe me një 

nivel të lartë të shfrytëzimit prej 109%.

Komoditeti i ujit të ngrohtë

Teknologjia e depozitës me shtresa (të laminuar) siguron komod-

itetin maksimal të ujit të ngrohtë për kohën më të shkurtër të 

mundshme duke përdorur ndërkohë edhe efektin kondensues 

falë sistemit Agua-kondens (“AKS”). Në rezervuarin e petëzuar 

190 litërsh ndodhet i futur shkëmbyesi solar falë të cilit auro-

COMPACT mund të lidhet drejtpërdrejtë me kolektorët solarë.

Në këtë mënyrë depozita mund të ngrohet drejtpërdrejtë (nëpër-

mjet ndryshuesit të vet) ose në mënyrë indirekte nëpërmjet 

energjisë solare. Duke ndjekur temperaturën e caktuar të rezer-

vuarit, sistemi elektronik do të ndezë pompën në ciklin solar, 

për aq sa nevojitet dhe kështu aplikimi i energjisë së Diellit do të 

transferohet në ujin sanitar.

Zona e aplikimit

Për shkak të kompaktësisë, dimensioneve dhe peshës së  vogël, 

sistemi auroCOMPACT është ideal për centralet në çati dhe për 

konsumatorët që për shkak të mungesës së vendit të duhur deri 

tani nuk kanë pasur mundësi të përdorin sistemet solare.

Atraktiv gjithashtu e bën edhe çmimi i favorshëm, sepse të gjithë 

komponentët janë tashmë të integruar, duke filluar nga aparati 

për ngrohje me gaz me teknologji kondensuese, deri te depozita 

me kapacitet 190 I, pompa solare e qarkullimit me efekt të lartë, 

përzierësi termostatik, aparati për kufizimin e rrjedhjes, ena zgje-

ruese e kombinuar dhe automatik solare. Konsumatori ka edhe 

lehtësi shtesë për sa i përket çmimit të montimit, sepse sistemi 

kërkon më pak punë nga instaluesi.

20/21

auroCOMPACT

auroCOMPACT + auroTHERM VFK 145 V

Skema e funksionit të sistemit auroCOMPACT



Zgjidhja e përshtatshme për çdo kërkesë

Paraqitja e sistemit solar

Kaldaja kondens, për ngrohje dhe përgatitjen solare të 

ujit të ngrohtë

Përdorimi i bojlerit auroCOMPACT në kombinim me 

kolektorin e sheshtë do të sigurojë kursimin maksimal të 

gazit dhe nuk do të zërë shumë vend.

auroCOMPACT auroTHERM

maßgeschneiderte Systeme

Alles aus einer Hand:

ecoTEC plus VC

ecoTEC exclusiv

ecoTEC exclusiv

auroTHERM plus

auroTHERM exclusiv

uniSTOR VIH R

auroSTOR VIH S

auroSTOR VPS SC recoVAIR

calorMATIC 430
Solarmodul VR 68

auroMATIC 620/2

calorMATIC 630/2

ecoTEC plus VCW actoSTOR VIH CL 20 S
für rückseitige Montage

am ecoTEC plus VCW

calorMATIC 430
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Kaldajë kondens murale me efikasitet të lartë

Kombinimi i aparatit kondensues për ngrohje me 

sistemin solar Vaillant është zgjidhje ideale për shtëpitë 

familjare me kërkesa të konsiderueshme të ujit të 

ngrohtë. Paneli kontrollit atmosferik calorMATIC 470 

do të harmonizojë punën e sistemit solar me sistemin e 

ngrohjes qendrore.
ecoTEC plus VU calorMATIC 470  

moduli solar VR 68
 auroTHERM auroSTOR VIH S

SOLAR09_6317_01 auroSTEP 1.150 V 

SOLAR09_6316_01 auroSTEP 2.250 V SOLAR09_6318_01 auroSTEP 3.350 V    

Sistemi solar me mbrojtje nga tejnxehja 

Aplikimi i sistemit auroSTEP plus për përgatitjen solare 

të ujit të ngrohtë është ideale për shtëpitë që nuk kanë 

konsum të vazhdueshëm të ujit të ngrohtë, pikërisht për 

vendet ku njerëzit nuk banojnë gjatë të gjithë vitit.

auroSTEP plus 1.150 auroSTEP plus 2.250 auroSTEP plus 3.350

Rritësi i ngrohjes geotermik  

Kombinimi i rritësit të ngrohjes geoTHERM me 

akumulatorin ndërmjetës modular të ujit për ngrohje 

allSTOR exclusive VPS/3 ofron mundësinë e përdorimit 

të energjisë së Diellit në mënyra të ndryshme: përgatitja 

e ujit të ngrohtë, mbështetja për sistemin e ngrohjes në 

temperatura të ulëta, ngrohja e ujit të pishinës etj. 

geoTHERM plus auroMATIC 620/3 auroTHERM exclusiv allSTOR exclusive 
VPS/3

nënstacioni solar +
nënstacioni për UNK 
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Korniza për montimin e kolektorit  

në çati të rrafshët.  
Montimi i kolektorit me kornizën e aluminit (pajisje 
origjinale) mund të kryhet me disa hapa dhe pa 
përdorimin e veglave të veçanta.

Modulet për ujin e ngrohtë për konsumim aquaFLOW 
exclusive VPM/2 W
Moduli VPM/2 W mundëson përgatitjen  e ujit të ngrohtë 
në kombinim me rezervuarin modular të ujit për ngrohje 
allSTORexclusive VPS/3 sipas parimit të rrjedhës. Moduli 
mund të vihet në vetë rezervuarin ose në murin e dhomës me 
njësitë ngrohëse dhe me mundësinë e lidhjes kaskadë.

Pamje e përgjithshme e sistemit solar

Pajisja për korrigjimin e pjerrësisë së çatisë nëse këndi 
ekzistues i pjerrësisë nuk është i përshtatshëm.

Kaldaja kondens, për ngrohje dhe përgatitjen solare të 

ujit të ngrohtë

Përdorimi i bojlerit auroCOMPACT në kombinim me 
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Kolektorët solar

auroTHERM - kolektori solar Njësia VFK 125/3 VFK 145 V VFK 145 H

Absorbimi i absorbuesit a % 90 95 95

Sipërfaqja bruto m2 2,51 2,51 2,51

Sipërfaqja neto m2 2,35 2,35 2,35

Vëllimi i absorbuesit l 1,85 1,85 2,16

Përmasat (LxGjxGj) mm 2033x1233x80 2033x1233x80 1233x2033x80

Pesha kg 38 38 38

auroTHERM exclusiv - kolektorët me tuba Njësia VTK 570/2 VTK 1140/2

Absorbimi i absorbuesit a % >93,5 >93,5

Sipërfaqja bruto m2 1,16 2,3

Sipërfaqja neto m2 1 2

Vëllimi i absorbuesit l 0,9 1,8

Përmasat (LxGjxGj) mm 1652x702x111 1652x1392x111

Pesha kg 19 37

Rregullimi solar

auroMATIC Njësia 560/2 620/3

Voltazhi i punës V/Hz 230/50 230/50

Prerja e rregullatorit - sensorët mm2 0,75 0,75

Prerja e rregullatorit - 230 V mm2 1,5 1,5

Përmasat (LxGjxGj) mm 175x272x55 292x272x74

Lloji i mbrojtjes IP 20 IP 20

Klasa e mbrojtjes II I

Rezervuarët solarë

auroSTOR Njësia VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500

Përmbajtja nominale e rezervuarit l 289 398 484

Efekti i përhershëm i ujit të ngrohtë në 
temperaturën hyrëse 10 °C   
dhe dalëse 45 °C  *

l/h         
kW

491                        
(20)

516                        
(21)

712                   
(29)

Lartësia mm 1775 1470 1775

Diametri mm 660 810 810

Pesha  (bosh) kg 150 169 198

Pesha  (në gjendje pune) kg 439 567 682

*Sasia e përhershme e ujit të ngrohtë në kombinim me aparatin e efektit nominativ në kW    
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auroSTOR Njësia VPS SC 700

Përmbajtja nominale e rezervuarit – gjithsej l 670

Përmbajtja nominale e rezervuarit – uji i ngrohtë l 180

Përmbajtja nominale e rezervuarit – uji për ngrohje l 490

Efekti i përhershëm i ujit të ngrohtë tek temperatura hyrëse 10 °C dhe dalëse 
45 °C  *

l/h          
kW

610                                     
(24)

Lartësia mm 1895

Diametri mm 950

Pesha (bosh) kg 208

Pesha (në gjendje pune) kg 860

*Sasia e përhershme e ujit të ngrohtë në kombinim me aparatin e efektit nominal të ngrohjes në kW   
 

Rezervuari ndërmjetës modular i ujit për ngrohje

allSTOR exclusive Njësia
VPS 
300/3-7

VPS 
500/3-7

VPS 
800/3-7

VPS 
1000/3-7

VPS 
1500/3-7

VPS 
2000/3-7

Vëllimi nominal l 303 491 778 962 1505 1917

Diametri i jashtëm pa izolimin mm 500 650 790 790 1000 1100

Diametri i jashtëm me izolimin mm 780 930 1070 1070 1400 1500

Thellësia me izolimin dhe lidhjet mm 828 978 1118 1118 1448 1548

Lartësia me lidhjen për ajrosje mm 1735 1715 1846 2226 2205 2330

Lartësia e aparatit bashkë me 
izolimin

mm 1833 1813 1944 2324 2362 2485

Pesha  (bosh) kg 70 90 130 145 210 240

Pesha (në gjendje pune) kg 373 581 908 1107 1715 2157

Të dhënat teknike

Podstanica za PTV - 
aguaFLOW exclusive

Njësia VPM 20/25/2 W VPM 30/35/2 W VPM 40/45/2 W

Moduli për UNK –aguaFLOVVex-
clusive

l/min 20 30 40

Temperatura e përhershme 
dalëse e UNK PTV prej 45°C kur 
temperatura e ujit në rezervuar 
është 60°C

l/min 25 35 45

Temperatura e përhershme 
dalëse e UNK PTV prej 45°C kur 
temperatura e ujit në rezervuar 
është 65°C 

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Lidhja e energjisë elektrike W 87 87 227

Konsumi i energjisë °C 40 40 40

Temperatura min. e UNK °C 75 75 75

Temperatura maks. e UNK °C 70 70 70

Temperatura në funksionit "mbro-
jtja nga legjonela"

bar 3 3 3

Presioni maks. (sistemi i ngrohjes) bar 10 10 10

Presioni maks. (UNK)

Pesha dhe përmasat mm 450 450 450

Gjerësia mm 750 750 750

Lartësia mm 350 350 350

Thellësia kg 16 16 19

Pesha ISO 228 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Lidhja e instalimit të UNK ISO 228 G 1 (Adapteri) G 1 (Adapteri) G 1 (Adapteri)

Lidhja me rezervuarin e UNK



Sistemi auroSTEP pro - rezervuari Njësia VIH S 150/2 T VIH S 200/2 T VIH S 300/2 T

Përmbajtja nominale e depozites l 150 200 300

Gjatësia mm 1000 1200 1800

Diametri mm 600 600 600

Pesha (bosh) kg 67 79 115

Pesha (në gjendje pune) kg 202 261 415

Sistemi solar termosifonik

Sustav auroSTEP pro – kolektori i rrafshët Njësia VFK 118 T

Absorbimi i absorbuesit a % 95

Emisioni % 5

Dobishmëria % 73,7

Sipërfaqja bruto m2 2,24

Sipërfaqja neto m2 2,08

Vëllimi i absorbuesit l 1,16

Përmasat (LxGjxGj) mm 2145x1045x77,5

Pesha kg 37

Moduli solar - auroFLOW exclusive Njësia VPM 20/2 S VPM 60/2 S

Konsumi i energjisë W 140 140

Sipërfaqja minimale e kolektorëve të rrafshët m2 4 20

Sipërfaqja minimale e kolektorëve me tuba m2 4 14

Sipërfaqja maksimale e kolektorëve të rrafshët m2 20 60

Sipërfaqja maksimale e kolektorëve me tuba m2 16 28

Temperatura maksimale në ciklin solar °C 130 130

Temperatura maksimale e UNK °C 95 95

Presioni maksimal i ujit bar 3 3

Presioni maksimal në ciklin solar bar 6 6

Pesha dhe përmasat

Gjerësia mm 450 450

Lartësia mm 750 750

Thellësia mm 350 350

Pesha kg 15 16

Lidhja e instalimit të UNK ISO 228 G 3/4 G 3/4

Lidhja me depozites e UNK ISO 228 G 1 (Adapteri) G 1 (Adapteri)



Sistemi solar me mbrojtje nga tejnxehja

Sistemi auroSTEP plus - kolektori  
i sheshtë

Njësia VFK 135 VD

Absorbimi i absorbuesit a % 95

Sipërfaqja bruto m2 2,51

Sipërfaqja neto m2 2,35

Vëllimi i absorbuesit l 1,35

Përmasat (LxGjxGj) mm 2033x1233x80

Pesha kg 37

Sistemi auroSTEP plus - depozita Njësia
VEH SN 
150/3 i

VIH SN 
250/3 iP

VEH SN 
250/3 i

VIH SN 
305/3 iP

VEH SN 
350 i

Përmbajtja nominale e depozites l 150 248 252 389 394

Lartësia mm 1082 1692 1692 1592 1592

Diametri mm 605 605 605 814 814

Thellësia mm 772 772 772 969 969

Ngrohësi elektrik kW 1,8 - 2,7 - 3,6

Pesha (bosh) kg 110 142 130 225 210

Bojleri i kombinuar kondensues për ngrohje dhe përgatitja solare të ujit të ngrohtë   

auroCOMPACT Jedinica VSC S 306/4-5 190

Zona e efektit nominal të ngrohjes në 50/30 °C kW 606 - 32,5

Efekti i përhershëm i ujit të ngrohtë (∆T 30 K) l/h 976

Komoditeti i ujit të ngrohtë sipas  EN 13203 ***

Konsumi i gazit tek efekti nominal i ngrohjes – gazi natyror m3/h 3,24

Konsumi i gazit tek efekti nominal i ngrohjes – propan kg/h 2,37

Lidhja për sjelljen e ajrit dhe nxjerrjen e gazeve të tymrave mm Ø 60/100

Përmasat (LxGjxGj) mm 1880x599x693

Pesha (bosh) kg 170

Pesha  (në gjendje pune) kg 360

Lloji i mbrojtjes IP X4 D

Lidhja e energjisë elektrike V/Hz 230/50

26/27

Të dhënat teknike
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Ekspertiza dhe përkrahja që dëshiroj.
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Mbështetja Teknike

- Stafi i kualifikuar i departamentit teknik është në dispozicion për të gjithë partnerët për planifikim 

profesional dhe zbatim të sistemit për ngrohje, ujë të nxehtë, ftohje dhe ventilim.

- Përvoja e gjerë e inxhinierëve tanë do të sigurojë zgjedhjen e duhur të pajisjeve dhe sistemeve.

- Përvoja në terren me mijëra objekte të ndryshme është eksperiencë që nuk mund të zëvendësohet.

Mbështetja për Klientët tanë

- Shërbim i  rrjetit Vaillant në tërë Shqipërinë është i njohur si shërbim i madh dhe profesional 

- Gjatë sezonit të ngrohjes Vaillant organizon shërbimin e kujdestarisë për t’i dhënë përdoruesit shërbimin 

7 ditë në javë.

- Trajnimi i shkëlqyer i stafit të shërbimit të mirëmbajtjes në “Qendrën Arsimore Vaillant” ( VEC ), qendrën 

më moderne për trajnim të këtij lloji në vend dhe më gjerë.

- Teknikët tanë përdorin teknologjinë moderne siç janë kompjuterët laptop me programe për

 diagnostikimin dhe riparimin e pajisjeve.


