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1.1. Termékinformációk
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Termékleírás

A Vaillant auroPOWER napelemes rendszere a legjobb minőségű, külön 

kiválasztott és megbízható napelemes berendezésgyártók termékei, amely 

hatékonyságot, hosszú élettartamot és jövőorientált működést garantál.

Értékmeghatározás

Az auroPOWER rendszerrel ügyfeleink a legjobbat kapják:

 Rendszer alkotóelemek összehangolása a legjobb márkaminőséggel

 Kiterjesztett 10 éves garancia a modulokra, inverterekre és tartozékokra

 Intelligens energiamenedzsment a maximális hozam érdekében

 Magasabb függetlenség a villamos-energia szolgáltatóktól

 Németországban készült, hosszú távú garanciával

Központi üzenet

auroPOWER – a Vaillant komplett napelemes rendszere



Egyre fontosabbá válik a villamos-energia termelés a családi és ikerházak tulajdonosai számára

 Növekvő ügyféligény a villamos-energia szolgáltatóktól történő függetlenség (az energiaárak miatt) 

 Megváltoztak az új épületekre vonatkozó energiahatékonysági követelmények

 A fenntarthatóság és a klímavédelem egyre fontosabb a végfelhasználók számára

A Vaillant napelemes rendszert kínál, hogy ezzel is kibővítse a termékpalettáját, valamint 

kombinálhassa ezt saját gyártású hőszivattyúival, kontrollált lakásszellőztető rendszereivel.

Napelemes rendszer – auroPOWER



1.2. Az auroPOWER rendszer jellemzői

5

Optimalizált termékkínálat: 1-20 

kWp teljesítményű rendszerekhez

Személyre szabott szolgáltatás: 

hatékony segítség a Vaillant saját 

szoftveres és tervezési támogatása 

által.

Hatékony, felhasználóbarát 

és jövőorientált energia

monitoring

Komplett kínálat a rendszer 

alkotóelemeiből, moduláris elvű 

rögzítő rendszer számtalan 

elhelyezési esetre 

Megbízhatóság és hosszú élet-

tartam elvárás: Németországban 

készült bevált és tapasztalt cégek 

által, kiterjesztett garanciával adva

Minden komponens egyetlen 

beszerzési forrásból, együtt 

méretezett tesztelt az optimális 

rendszerműködés érdekében.

A közös beszerzési forrás

csökkenti a megbeszélésre, a 

tervezésre és a beszerzésre 

fordított időt



1.2. Az auroPOWER rendszer jellemzői – PV modulok
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Háromféle monokristályos 

modultípus, hogy teljesíthető 

legyen a hatékonysággal, 

árral, esztétikai megjelenéssel 

kapcsolatos minden elvárás

Kompatibilis és ellenálló a 

korrozív környezettel (sós 

levegő a tengerparton, ammónia 

a mezőgazdaságban) 

Robusztus és megbízható, a 

keret kialakításának, a belső 

szigetelésnek, az anyagok 

kiválasztásának köszönhetően 

garantálja a hosszú és stabil 

teljesítményt

Külső intézetek/laboratóriumok  

tesztelték és hagyták jóvá, hogy 

minden körülmények között 

biztosítható legyen a magas 

teljesítmény

Hosszú garancia a termékre 

és a hatásfokra egy jelenős 

időtartamon keresztül

Kiterjesztett minőségi vizsgálat

a gyártás során és után, a Vaillant 

szabványokkal összhangban



Moduláris felépítésű telepítő 

rendszer számos elhelyezésre 

kevés cikkszámmal a könnyű 

tervezéshez, rendeléshez és 

telepítésre

1.2. Az auroPOWER rendszer jellemzői – a napelemek rögzítő rendszerei
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Lapos tetős rendszerek a 

déli, kelet/nyugati tájolásra

összhangban a ház tájolásával 

& a maximális hatásfokért

Leegyszerűsített tervezés és 

telepítés a limitált számú, de 

célirányosan összeállított al-

építmény és előre definiált 

készleteknek köszönhetően

A készletek tartalma és a sínek 

mérete a könnyű szállításra 

optimalizált

Opcionális tartozék kapható:

 Jelentősebb hóterhelésnél

 Nagyobb felületi kiterjedésű 

súlyozásra

Aerodinamikus lapos tetős 

rendszerek. Nem kell rögzíteni 

a födémen és csekély tömegű 

nehezékek szükségesek



A biztonságot számos védelem 

és figyelmeztetés garantálja hiba 

esetén: automatikus hibakeresés & 

működési ellenőrzés

Gyors és könnyű telepítés

 1 emberes telepítés: csekély tömeg, 

fali tartókonzollal ellátva.

 Szerszám-mentes DC bekötés, 

kívülről is hozzáférhető

 Az elindítás konfigurálása a kijelzőn 

végezhető el

1.2. Az auroPOWER rendszer jellemzői – 1-phase & 3-phase inverters
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Széles termékkínálat:

1-fázisú teljesítmény (2 – 4 kW)

3-fázisú teljesítmény (3 – 6 kW)

Megbízhatóság, Made in Germany and 

backed-up with long-term guarantee and 

robust with sturdy aluminium or plastic 

casing

Rugalmasság akár 20 db napelem 

sorba kötésével széles lehet a belépő 

feszültség tartománya.

Grafikus kijelző a napelemes 

rendszer energiahozamának, 

aktuális teljesítményszintjének és 

működési paramétereinek 

megjelenítésére.



1.2. Az auroPOWER rendszer jellemzői – monitoring portál
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Ingyenes, integrált 

felügyeleti menedzsment, 

online/offline.

Adatok megjelenítése:
 Termelt elektromosság (PV hozam)

 Teljes elektromos fogyasztás

(megfelelő mérőóra szükséges)

 A hálózatból felvett / betáplált 

elektromosság

 Energia-egyensúly

 Regisztrált adatok

Jövő-orientált a Vaillant 

folyamatos fejlesztésének 

köszönhetőenPV ready kezelőfelület 

hőszivattyúk számára



2. Technológia



2.2. Az auroPOWER rendszer alkotóelemei - napelemes modulok

auroPOWER VPV P 300/3 M SWF – Fókuszban az optimális ár/érték arány

 Monokristályos napelem modul

 300 Wp legmagasabb teljesítmény

 Ezüstszínű keret

 10 éves termékgarancia

 25 éves teljesítmény garancia

 Antireflexiós üveg a magasabb hozamokért

 Mezőgazdasági területen is telepíthető, mert ellenáll az 

ammónia-származékok korróziójának

 Magas só-koncentrációjú levegő (pl.: tengerpart) esetén is 

alkalmazható

 Kizárólag pozitív mérési tűrés

 Erős keret a jelentős szél- és hóterhelések ellen

 Multi kontakt MC4 dugós csatlakozó

 3 db bypass dióda a részleges árnyékolásból keletkező 

teljesítmény-csökkenés elkerülésére

 A közép-európai diffúz napsugárzáshoz optimalizált cellák



auroPOWER VPV P 305/3 M BBF - Teljesen fekete megjelenés az igényesség jegyében

2.2. Az auroPOWER rendszer alkotóelemei - napelemes modulok

 Monokristályos, prémium osztályú napelem modul

 Teljesen fekete külső megjelenés a legmagasabb 

esztétikai követelmények teljesítésére

 305 Wp legmagasabb teljesítmény

 10 éves termékgarancia

 25 éves teljesítmény garancia

 Antireflexiós üveg a magasabb hozamokért

 Mezőgazdasági területen is telepíthető, mert ellenáll az 

ammónia-származékok korróziójának

 Magas só-koncentrációjú levegő (pl.: tengerpart) esetén 

is alkalmazható

 Kizárólag pozitív mérési tűrés

 Erős keret a jelentős szél- és hóterhelések ellen

 Multi kontakt MC4 dugós csatlakozó

 3 db bypass dióda a részleges árnyékolásból keletkező 

teljesítmény-csökkenés elkerülésére

 A közép-európai diffúz napsugárzáshoz optimalizált 

cellák



auroPOWER VPV P 310/3 M BWF – Maximális teljesítmény

2.2. Az auroPOWER rendszer alkotóelemei - napelemes modulok

 Monokristályos, prémium osztályú napelem modul

 Fekete keret a magasabb esztétikai igények kielégítésére

 310 Wp legmagasabb teljesítmény

 10 éves termékgarancia

 25 éves teljesítmény garancia

 Antireflexiós üveg a magasabb hozamokért

 Mezőgazdasági területen is telepíthető, mert ellenáll az 

ammónia-származékok korróziójának

 Magas só-koncentrációjú levegő (pl.: tengerpart) esetén 

is alkalmazható

 Kizárólag pozitív mérési tűrés

 Erős keret a jelentős szél- és hóterhelések ellen

 Fehér EVA-fólia a maximális kimenő teljesítményért

 Multi kontakt MC4 dugós csatlakozó

 3 db bypass dióda a részleges árnyékolásból keletkező 

teljesítmény-csökkenés elkerülésére

 A közép-európai diffúz napsugárzáshoz optimalizált 

cellák



 Alkalmas a legelterjedtebb tetőfedésekhez

 Előre összeállított készletek ferde tetőkhöz

 Sínek az egy- és kétsoros rendszerekhez

 Ezüst és fekete színben kapható

 Alternatív rögzítési pontok:

 hódfarkú

 pala

 hullámlemez

 cserép tetőfedéshez

 Leegyszerűsített tervezés és telepítés

 Könnyű szállíthatóságra és raktározhatóságra 

optimalizálva

2.2. Az auroPOWER rendszer alkotóelemei

Moduláris felépítésű rögzítő rendszerek a ferde tetős telepítésekre



 Rendszerek a déli és kelet/nyugati tájolásra

 A rögzítés nincs kihatással a tető szigetelésére

 Az előre összeállított készleteknek köszönhetően csak kevés 

számú rendelési szám használata szükséges

 Opcionális kiegészítő elemek is rendelhetőek

 Jelentősebb hóterhelés esetén

 Nagyobb felületi kiterjedésű súlyozásra

 Leegyszerűsített tervezés és telepítés

 Könnyű szállíthatóságra optimalizálva

2.2. Az auroPOWER rendszer alkotóelemei

Moduláris felépítésű rögzítő rendszerek lapos tetős telepítésekre



2.2. Az auroPOWER rendszer alkotóelemei

1-fázisú inverter

 Teljesítmény: 2 kW, 2.5 kW, 3 kW, 4 kW

 Beállítás & monitoring:

 Beépített web-szerver a vizuális megjelenítésre (internet hozzáférés 

nélkül is működik)

 Integrált Vaillant online portál funkció a hozam-adatok megjelenítésére

 Könnyű és gyors telepítés

 PC nélkül is beüzemelhető a készülék kijelzőjén, hálózati és Internet 

hozzáférés nélkül

 Felépítés:

- Az inverter egy stabil alumíniumházban foglal helyet. 

- Alkalmas kültéri telepítésre (IP 65-ös védelmi osztály)

- A 4 kW-os inverter továbbá eltérő tájolású PV modul string bekötésére 

alkalmas (2 MPP tracker).

- A szállítási terjedelembe tartozó fali tartókonzol lehetővé teszi a könnyű és 

kényelmes telepítést. 

- Az összes csatlakozó és a DC terhelés-leválasztó kívülről is hozzáférhető.

- Az inverter grafikus kijelzővel rendelkezik, amit a napelemes rendszer 

energiahozamának, teljesítményszintjének és a működési paraméterek 

vizuális megjelenítésére használható.



 Teljesítmény : 3 kW, 4 kW, 5 kW, 6 kW

 Beállítás & monitoring:

 Beépített web-szerver a vizuális megjelenítésre (internet hozzáférés nélkül 

is működik)

 Integrált Vaillant online portál funkció a hozam-adatok megjelenítésére

 Könnyű és gyors telepítés

 PC nélkül is beüzemelhető a készülék kijelzőjén, hálózati és Internet 

hozzáférés nélkül

 Felépítés:

- Az inverter egy stabil műanyag házban foglal helyet. 

- A szállítási terjedelembe tartozó fali tartókonzol és bal- és jobbkezesek 

számára egyaránt praktikus beépítő fogantyúk az inverter egyszerű és 

kényelmes telepítéséről gondoskodnak. 

- Az összes csatlakozó és a DC terhelés-leválasztó kívülről is hozzáférhető.

- Az inverter grafikus kijelzővel rendelkezik, amit a napelemes rendszer 

energiahozamának, teljesítményszintjének és a működési paraméterek 

vizuális megjelenítésére használható.

2.2. Az auroPOWER rendszer alkotóelemei

3-fázisú inverter



 A betáplálás menedzsment vezetékközpont egy potenciál-

mentes sorkapocs által képes az intelligens csúcsterhelés 

eltolásra.

Ezt a sorkapcsot használjuk például a Vaillant hőszivattyúk

(flexoTHERM, flexoCOMPACT, aroTHERM és aroSTOR)

PV ready funkciójának vezérlésére. 

 Lehetőséget ad arra, hogy a betáplálás menedzsmentet 

napelemes rendszer használatával implementáljuk.

 Ezen kívül egy elektromos fogyasztó kapcsolható be vagy le 

a potenciál-mentes sorkapcson (R1+ R1-) keresztül. 

2.2. Az auroPOWER rendszer alkotóelemei

Betáplálás menedzsment vezetékközpont



 A napelemes rendszerek tulajdonosai kötelesek a villamos-

energia hálózatba betáplált PV energiát a napelemes rendszer 

teljesítményének 70%-ára korlátozni. Mivel a 70%-ot el kell 

érni a hálózati rákötésnél, így mielőtt ez problémás lenne, a 

megtermelt saját áram felhasználható a házon belül, ennek a 

pontnak az elérése előtt.

 A mérőórával történő kombinációban mérni lehet az épület 

fogyasztását és dinamikus betárolás menedzsment is 

végezhető.

 A napelemes rendszer teljesítménye csak akkor fojtott, ha a 

pillanatnyi fotovoltaikus teljesítmény, mínusz a házon belüli 

fogyasztás meghaladja a PV rendszer teljesítményének 70%-

át.

 Ezen kívül a ház teljes áramfogyasztása mért értékként 

szükséges, hogy a PV ready sorkapocs bekapcsolható legyen 

az egyszer már definiált betáplálási teljesítmény elérésekor.

 Ez a mérőóra a 3-fázisú teljesítmény közvetlen mérésére 

alkalmas, egészen 63 Amper nagyságú áramerősségig.

 A mérőórát úgy kell integrálni az elektromos hálózatba, hogy 

képes legyen mérni a teljes energiafogyasztást, beleértve a 

napelemes rendszert is.

2.2. Az auroPOWER rendszer alkotóelemei

3-fázisú mérőóra a dinamikus betáplálás menedzsment számára



 A fűtési teljesítmény modulációja 0.5–3.5 kW között van

1N PE ~ 230 V, 16 A

 A szállítási terjedelembe tartozó energiamenedzser túltermelés alapú működtetése

 Alkalmas a napelemes rendszer által megtermelt saját energia felhasználására, kombinációban az 

uniSTOR & auroSTOR VIH R 300-500/3, VIH S 300-500/3, VIH RW 300-500/3, VIH SW 400-500/3

melegvíz-tárolókkal

2.2. Az auroPOWER rendszer alkotóelemei

Elektromos fűtőpatron napelemes rendszerekhez



2.3. auroPOWER – Internetes monitoring portál

 Megosztott portál az auroPOWER, valamint az 

eloPACK akkumulátoros tároló-rendszer 

számára.

 Internet hozzáférés: auropower.vaillant.com.

 Az inverter/eloPACK közvetlenül kapcsolódik az 

RJ845-ös csatlakozón keresztül, LAN kábellel a 

helyi routerre. 

 Szükségtelen más beállításokat elvégezni az 

inverteren. 

 Automatikus adatküldés az auroPOWER 

portálra. 

 Regisztráció szükséges ahhoz, hogy 

olvashatóak legyenek az adatok. 



Komplett rendszer akkus tároló nélkül, 2 db napelemes mező, 1 db inverter
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2.1. auroPOWER – rendszeráttekintő



Komplett rendszer akkus tároló nélkül, 2 db napelem mező, 2 db inverter
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2.1. auroPOWER – rendszeráttekintő



Komplett rendszer akkus tárolóval, egyetlen napelem (PV generátor) mező

2.1. auroPOWER – rendszeráttekintő


