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   1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací. 
Předložený návod popisuje celý vyrovnávací zásobní-
kový systém a uvádí pokyny k montáži celého systému 
a  k jeho uvedení do provozu, údržbě a odstraňování 
poruch. Doplňuje stávající návody k instalaci jednotli-
vých komponent v rámci souvislosti systému.
Společně s tímto návodem k instalaci a údržbě systému 
platí také další podklady.
V souvislosti s tímto návodem dbejte proto také na 
návody k příslušným jednotlivým komponentům.
Pro zajištění všech předností a optimální funkce sys-
tému si před instalacím pozorně přečtěte tento návod. 
Obsahuje všechny potřebné informace o systému a 
informuje o možném příslušenství Vaillant, které uživa-
teli ještě více usnadní manipulaci se zařízením.

Za škody vzniklé nedodržením těchto návodů nepřebírá 
výrobce žádnou odpovědnost.

1.1 Související  dokumentace

Při instalaci a údržbě vyrovnávacího zásobníkového sys-
tému allSTOR bezpodmínečně dodržujte všechny pokyny 
k instalaci a údržbě dílů a komponentů systému rovněž 
i dalšího příslušenství použitého u zařízení. Tyto návody 
k instalaci a údržbě jsou přiloženy k příslušným dílům, 
komponentům a příslušenství.

1.2  Archivace podkladů

Tento návod k instalaci a údržbě systému i všechnu sou-
visející dokumentaci a případně potřebné pomůcky pře-
dejte provozovateli zařízení. Ten zajistí jejich uložení 
tak, aby návody i pomůcky byly v případě potřeby k dis-
pozici.

1.3 Použité symboly

Dále jsou vysvětleny symboly, které jsou v textu uvá-
děny:

a
Symbol ohrožení:

Bezprostřední ohrožení života
Nebezpečí těžkých poranění
Nebezpečí lehkých poranění

–
–
–

e
Symbol ohrožení:

Ohrožení života elektrickým proudem–

b
Symbol ohrožení:

Riziko věcných škod
Riziko ekologických škod

–
–

i Symbol užitečných pokynů a informací

 > Symbol potřebné činnosti

1.4  Platnost návodu

Tento návod k instalaci a údržbě je platný pro systém 
popsaný v kapitole 3 "Popis systému".

Informace k dokumentaci 1
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2 Bezpečnost

2.1  Bezpečnostní a výstražné pokyny

Při instalaci systémových komponent dodržujte obecné 
bezpečnostní a výstražné pokyny, které jsou určeny pro 
danou manipulaci.

2.1.1 Klasifikace výstražných pokynů

Výstražné pokyny jsou, co se týká stupně možného 
nebezpečí, odstupňovány výstražnými symboly a signál-
ními slovy následovně:

Výstražný 
symbol

 Signální 
slovo

Vysvětlení

a Nebezpečí!
Bezprostřední ohrožení 
života nebo nebezpečí 
těžkého poranění

e Nebezpečí!
Ohrožení života elektric-
kým proudem

a Varování!
Nebezpečí lehkých pora-
nění

b Pozor!
Riziko věcných škod nebo 
poškození životního pro-
středí

Tab. 2.1  Význam výstražných symbolů a signálních slov

2.1.2 Struktura výstražných pokynů

Výstražné pokyny poznáte podle horní a dolní oddělující 
čáry. Jsou strukturovány podle následujícího základního 
principu: 

a
 Signální slovo!
Druh a zdroj nebezpečí!
Vysvětlení ke druhu a zdroji nebezpečí

Opatření k odvrácení nebezpečí.>

2.2  Použití v souladu s určením

Komponenty vyrovnávacího zásobníkového systému 
 allSTOR Vaillant byly zkonstruovány na základě moderní 
techniky a uznávaných bezpečnostních pravidel.
Přesto mohou při nesprávném používání nebo používání 
ne v souladu s určením vznikat nebezpečí ohrožení 
zdraví a života uživatele nebo třetí osoby, příp. narušení 
zařízení a dalších věcných škod. Komponenty vyrovná-
vacího zásobníkového systému allSTOR nejsou určeny 
k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzic-
kými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo bez 
potřebných zkušeností a/nebo znalostí, pakliže na ně 
není dohlíženo osobou, která zabezpečí jejich bezpeč-
nost nebo od které získají pokyny pro používání součástí 
vyrovnávacího zásobníkového systému allSTOR.
Dozorem nad dětmi je třeba zaručit, aby si nehrály 
s komponentami vyrovnávacího zásobníkového systému 
allSTOR.
Vyrovnávací zásobníkový systém  allSTOR je dimenzován 
pro obnovitelné a fosilní energie nejrůznějšího druhu a 
technologií. Vyrovnávací zásobníkový systém allSTOR 
vyrovnává ty energie, které vznikají z časového posunu 
(nabídka a poptávka) a/nebo ze systémem podmíněných 
optimalizací doby běhu, a řídí celý tento proces.
Vyrovnávací zásobníkový systém allSTOR lze jako sys-
tém použít pro topná zařízení s přípravou teplé vody 
nebo samostatná topná zařízení, i pro teplovodní zaří-
zení, buď s nebo bez solární podpory.
Kromě toho platí použití v souladu s určením pro jednot-
livé komponenty systému, které je popsáno v návodech 
příslušných komponent systému.

Každé jiné nebo používání mimo daný rámec je považo-
váno za používání, které není v souladu s určením. Za 
takto vzniklé škody výrobce/dodavatel neručí. Riziko 
nese samotný uživatel.
Ke správnému použití v souladu s určením patří také 
dodržování návodu k obsluze a instalaci, dodržování dal-
ších platných předpisů a podkladů a dodržování podmí-
nek kontroly a údržby.

2 Bezpečnost
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2.3  Obecné bezpečnostní pokyny

Je bezpodmínečně nutné dodržovat následující bezpeč-
nostní pokyny a předpisy.

 Nebezpečí opaření horkou solární kapalinou! 
Horká solární kapalina může unikat pojistným ventilem 
v místnosti instalace.

Zajistěte, aby nikdo nebyl ohrožen vystupující horkou 
solární kapalinou.
Ke vhodné sběrné nádobě instalujte vyúsťovací 
potrubí pojistného ventilu odolné vůči teplu.
Vyúsťovací potrubí veďte se spádem ke sběrné 
nádobě.
Sběrnou nádobu postavte tak, aby se nemohla pře-
vrhnout.
Přesvědčte se, zda je izolace solárního okruhu odolná 
vůči teplotě asi do 140 °C.

 Nebezpečí otravy a  poleptání!
Neodborná manipulace s chemickými prostředky může 
vést k otravám a poleptání.

S chemickými prostředky zacházejte opatrně.
Dodržujte bezpečnostní pokyny přiložené ke kapali-
nám (např. solární kapalině, čisticímu prostředku).

Instalace a montáž
Instalaci, nastavení, údržbu a opravy vyrovnávacího 
zásobníkového systému allSTOR smí provádět pouze 
autorizovaný odborný servis. 

Nebezpečí mrazu
Zůstane-li vyrovnávací zásobník allSTOR s připojenými 
komponentami mimo provoz po delší dobu (např. zimní 
dovolená) v nevyhřívané místnosti, pak může voda ve 
vyrovnávacím zásobníku, komponentách a potrubí 
zamrznout.

Přesvědčte se, zda nejsou místnosti k instalaci 
ohroženy mrazem, a zda jsou potrubí dobře izolo-
vaná. 

 Věcné škody v důsledku neodborného používání 
a/nebo nevhodného nástroje
Neodborné použití nebo nevhodné nástroje mohou mít 
za následek věcné škody (např. únik vody)!

Při utahování nebo uvolňování šroubových spojů 
v zásadě používejte vhodné stranové klíče (otevřené 
klíče). 
Nepoužívejte hasáky, prodloužení atd.

 Netěsnosti
Abyste zabránili netěsnostem, dejte pozor, aby na při-
pojovacích vedeních nevzniklo mechanické napětí!
Na potrubí nezavěšujte žádné zátěže.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Změny v okolí vyrovnávacího zásobníku
Komponenty vyrovnávacího zásobníkového zásobníku 
allSTOR nesmí být měněny, pokud by tyto změny mohly 
ovlivnit provozní bezpečnost vyrovnávacího zásobníko-
vého systému allSTOR. Například tyto změny

na vyrovnávacím zásobníku,
na topných tělesech,
na potrubí stanice čerstvé vody, solární nabíjecí sta-
nici a k topnému tělesu,
na odtokovém potrubí a bezpečnostním ventilu horké 
vody a
podle místních konstrukčních podmínek.

 Tvrdost vody
Změkčete topnou vodu s tvrdostí nad 3,57 mmol/l CaO

3
 

(20ºdH). Můžete k tomu použít iontový výměník Vaillant 
(č. výr. 990349). 
Dodržujte přiložený návod k použití.
Změkčování topné vody je závislé na použitém topném 
systému.

–
–
–

–

–

Bezpečnost 2
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2.4  Směrnice,  zákony a  normy

Komponenty musí instalovat specializovaný servis, který 
odpovídá za dodržení stávajících norem a předpisů.
Za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto 
návodu, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

DIN EN 12975-1
Tepelná solární zařízení a jejích díly; 
kolektory, část 1: Všeobecné požadavky

DIN EN 12975-2
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Kolektory; 
část 2: Zkušební postupy

DIN  EN 12976-1
Tepelná solární zařízení a jejích díly;
Prefabrikované systémy, část 1: Všeobecné požadavky

DIN EN 12976-2
Tepelná solární zařízení a jejích díly;
Prefabrikovaná zařízení, část 2: Zkušební postupy

DIN V ENV 12977-1
Tepelná solární zařízení a jejích díly;
Zařízení zhotovená podle požadavku zákazníka, 
část 1: Všeobecné požadavky

DIN V ENV 12977-2
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Systémy zhotovené 
podle požadavku zákazníka, část 2: Zkušební postupy

ISO 9459-1: 1993
Solární ohřev – Domovní systémy pro ohřev vody – 
část 1: Postup pro hodnocení výkonu za použití vnitřních 
zkušebních metod

ISO/TR 10217
Solární energie - Systémy na ohřev vody - Návod 
k výběru materiálu s ohledem na vnitřní korozi

Zásobník a montáž zásobníku

DIN EN 1297 7-3
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Zařízení zhotovená 
podle požadavku zákazníka, část 3: Kontrola výkonu

Předpisy a směrnice
Při instalaci zásobníku teplé vody je třeba dodržovat 
zejména následující zákony, nařízení, technická pravidla, 
normy a opatření v právě platném znění:
•  ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače užitkové vody 

s vodním a parním ohřevem a kombinované s el. Ohře-
vem. Technické požadavky. Zkoušení

•  ČSN 06 320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava 
teplé vody - Navrhování a zkoušení

•   ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách -Zabezpe-
čovací zařízení

• ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody
•  Předpisy a nařízení týkající se elektroinstalací 

(při použití ve spojení s elektrickou topnou spirálou)
• Předpisy a nařízení místního vodárenského podniku

2 Bezpečnost
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3 Popis systému

Vyrovnávací zásobníkový systém  allSTOR  se skládá 
z jednoho vyrovnávacího zásobníku VPS/2 a minimálně 
jedné další komponenty. K dispozici jsou následující 
vyrovnávací zásobníky a komponenty:

Vyrovnávací zásobník:
VPS 300/2
VPS 500/2
VPS 800/2
VPS 1.000/2
VPS 1.500/2
VPS 2.000/2

Solární kolektory  auroTHERM (volitelně)
 Solární nabíjecí stanice:
VPM 20 S nebo VPM 60 S (volitelně)
 Stanice čerstvé vody
VPM 20/25 W nebo VPM 30/55 W (volitelně)
 Tepelné čerpadlo
Topný kotel na pelety
Topná tělesa
Silově tepelné spojení
 Regulátor solárního systému  VRS 620/3 (volitelně)

Vyrovnávací zásobníkový systém allSTOR je dimenzován 
pro obnovitelné a fosilní energie nejrůznějšího druhu a 
technologií. Vyrovnávací zásobníkový systém allSTOR 
vyrovnává ty energie, které vznikají z časového posunu 
(nabídka a poptávka) a/nebo ze systémem podmíněných 
optimalizací doby běhu, a řídí celý tento proces.

3.1 Funkce vyrovnávacího zásobníkového 
systému allSTOR

Vyrovnávací zásobníkový systém allSTOR lze použít pro 
provoz:

topných zařízení s přípravou teplé vody
samotných topných zařízení
samotných teplovodních zařízení

vždy s nebo bez solární podpory

Srdcem systému allSTOR je vyrovnávací zásobník 
VPS/2. Ve vyrovnávacím zásobníku VPS/2 se shromaž-
ďuje energetický výtěžek všech připojených tepelných 
zdrojů:

Tepelný přínos ze solárního zařízení.
U tepelných čerpadel, topných kotlů na pelety a silově 
tepelném spojení může být celkový tepelný přínos 
doby běhu vyrovnávacího zásobníku (potřebný pro 
efektivní provoz) ukládán, i když právě není zapotřebí 
žádné energie. 

Kromě toho může být u všech topných těles zvýšena 
efektivnost tím, že bude zabráněno častým cyklům, pro-
tože v dobách ohřevu je většinou účinnost nižší než 
v trvalém provozu. 

–
–
–
–
–
–
–

–
–

–

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–

Tepelné spotřebiče (topné okruhy, stanice čerstvé vody) 
zapojené do vyrovnávacího zásobníkového systému 
 allSTOR odebírají v případě potřeby potřebné teplo 
z vyrovnávacího zásobníku VPS/2. Čidlo nasazené ve 
vyrovnávacím zásobníku VPS/2 stanovuje spotřebu 
energie vyrovnávacího zásobníku. Tato spotřeba energie 
se nahlásí zdroji tepla zapojenému do vyrovnávacího 
zásobníkového systému allSTOR, aby byly vrstvy vyrov-
návacího zásobníku VPS/2 příslušně nabity. 

3.2 Popis komponent

 Vyrovnávací zásobník
Centrální komponentou vyrovnávacího zásobníkového 
systému allSTOR je vyrovnávací zásobník VPS/2. 
Vyrovnávací zásobník je vyroben z oceli a z vnějšku je 
opatřen lakem k ochraně proti korozi. 
Vyrovnávací zásobník má různé přípojky, např. pro 
potrubí topných okruhů, topné těleso, solární nabíjecí 
stanici a stanici čerstvé vody; podrobný seznam přípojek 
najdete na obr. 3.1.
Vyrovnávací zásobník je zásobován teplem jednoho 
nebo několika zdrojů tepla a event. ze solární nabíjecí 
stanice. 
Vyrovnávací zásobník má naváděcí zařízení, vestavby 
a trubky, které zajišťují optimální rozvrstvení shora 
(teplo) dolů (chladno).
Vyrovnávací zásobník slouží jako  dočasný zásobník 
topné vody k další přepravě do topných okruhů popř. 
stanice čerstvé vody k přípravě teplé vody.

Následovně popsané komponenty mohou být samo-
statně připojeny k vyrovnávacímu zásobníku nebo kom-
binovány ve vyrovnávacím zásobníkovém systému 
allSTOR. Vyrovnávací zásobníkový systém použitím růz-
ných regulačních komponent zajišťuje, aby mohly být 
komponenty efektivně provozovány, jak je tomu v samo-
statném provozu možné.

 Solární nabíjecí stanice VPM S
Solární nabíjecí stanice zajišťuje přepravu tepla z kolek-
torového pole do vyrovnávacího zásobníku. Solární nabí-
jecí stanice s integrovaným regulátorem je vybavena 
všemi potřebnými parametry.
Solární nabíjecí stanice VPM S obsahuje všechny sní-
mače, výkonové prvky potřebné pro provoz a elektro-
niku, i oplachovací zařízení, odlučovač vzduchu a bez-
pečnostní zařízení. 
Dodatečná instalace senzoru kolektoru nebo zásobníku 
odpadá. Solární nabíjecí stanice samočinně řídí potřebný 
objem průtoku (není potřeba provádět nastavení).

3 Popis systému
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Automaticky jsou plněny následující funkce:
Všechna nastavení
Úprava objemu průtoku
Odvzdušnění v provozu
Ochrana před mrazem
Optimalizace na maximální tepelný přínos ze solární 
energie a jeho zobrazení

Solární zařízení potřebuje vedle kolektorů a připojení 
potrubí i předřazenou nádobu a solární expanzní 
nádobu.

 Stanice čerstvé vody
Stanice čerstvé vody VPM W obsahuje všechny snímače, 
výkonové prvky a elektroniku potřebné pro provoz. Sta-
nice čerstvé vody VPM W poskytuje teplotu teplé vody 
50 °C. Je-li k dispozici regulátor solárního systému (voli-
telně), může být teplota teplé vody nastavena na hod-
noty mezi 40 °C a 60 °C.

Automaticky jsou plněny následující funkce:
Ochrana proti opaření (teplota vody < 60 °C)
Úprava objemu průtoku
Odvzdušnění v provozu
Ochrana před mrazem

 Cirkulační čerpadlo
Volitelně může být vestavěno a zapojeno cirkulační čer-
padlo.

–
–
–
–
–

–
–
–
–

3.2.1 Funkce vyrovnávacího zásobníku VPS/2

1 

2 
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10 
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12 

Obr 3.1  Schéma připojení vyrovnávacího zásobníku VPS/2

Legenda
1  Odvzdušňovací ventil
2  Vstup topné vody pro stanici čerstvé vody při nástěnné montáži
3  Trubka s čidlem 1
4 Vstup topného tělesa
5 Trubka s čidlem 2
6 Zpětný tok topného tělesa
7 Trubka s čidlem 3
8  Zpětný tok topného tělesa nebo vstup topných okruhů
9 Vstup topných okruhů
10 Trubka s čidlem 4
11 Zpětný tok topných okruhů
12 Zpětný tok topného tělesa nebo zpětný tok stanice čerstvé 

vody při nástěnné montáži
13 Zpětný tok topné vody pro stanici čerstvé vody
14 Vstup topné vody pro stanici čerstvé vody
15 Zpětný tok topné vody pro solární nabíjecí stanici
16 Vstup topné vody pro solární nabíjecí stanici

3 Popis systému
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 Rozvrstvení vyrovnávacího zásobníku při použití 
regulace vyrovnávacího zásobníku
Vyrovnávací zásobník má čtyři trubky s čidlem (viz 3, 5, 
7 a 10 na obr. 3.1, 3.2 a 3.3). Mohou být použita tři čidla 
zásobníku.

Čidlo 1 zaznamenává teplotu v komfortním rozsahu 
pro přípravu teplé vody (horních 10 % obsahu zásob-
níku), viz 3 na obr. 3.2 a 3.3.
Čidlo 2 zaznamenává teplotu v rozsahu pro obvyklou 
přípravu teplé vody (spodních 20 % popř. 40 %), viz 5 
popř. 7 na obr. 3.2 a 3.3.
Čidlo 3 (rozsah pro vytápění místností) je příslušné 
pro spodních 50 popř. 30 % zásobování topného sys-
tému, viz 10 na obr. 3.2 a 3.3.

 Tři čidla zásobníku postupně, počínajíc shora, při nedo-
sažení požadované hodnoty vydají požadavek tepla 
s parametry teploty a tepelného zdroje. Podle systémo-
vých komponentů a solárního záření je zde detekována 
solární nabíjecí stanice a přídavný ohřívač (topná 
tělesa).
Na základě rozdílné polohy čidla zásobníku 2 můžete 
vyrovnávací zásobník připravit pro různé spotřeby top-
ného systému a teplé vody:

pro obytnou budovu trubka s čidlem 5
pro sportoviště nebo provozovny (zvýšená spotřeba 
teplé vody): trubka s čidlem 7

VPM WVPM W

VPM S

16
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13
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1
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6

8
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12

10

7

5

3
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BA

Obr. 3.2  Vyrovnávací zásobník VPS/2: Příklad připojení  obytné 

oblasti

–

–

–

–
–
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Obr. 3.3  Vyrovnávací zásobník VPS/2: Příklad  využití pro sport 

Vyrovnávací zásobník může být použit k různým úče-
lům:

příprava teplé vody a topná zařízení v obytné oblasti 
(viz obr. 3.2)
příprava teplé vody a topná zařízení se zvýšenou spo-
třebou teplé vody (viz obr. 3.3) např. na sportovištích) 
pouhá příprava teplé vody (bez topení)
pouhá topná zařízení (bez přípravy teplé vody)

Možnosti použití závisí na potřebě a také použitém top-
ném tělese (viz schémata hydrauliky). 
Při použití topného kotle na pelety nebo tepelného čer-
padla je použití plánováno výhradně jen v obytné 
oblasti.

–

–

–
–

Popis systému 3
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VPM 20 S
VPM 60 S

VPM 20/25 W
VPM 30/35 W
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Obr. 3.4  Principiální skica hydraulického napojení solární 

nabíjecí stanice VPM 20 S/VPM 60 S v samostatném 

provozu

Legenda
1  Kolektorové pole
2  Bezpečnostní skupina
3  Manometr
4 Plnicí a vypouštěcí ventil
5  Sběrná nádoba
6  Předřazená nádoba
7 Expanzní nádoba s rychlospojkou
8 Plnicí a vypouštěcí ventil
9 Čerpadlo zásobníku
10 Snímač objemového proudu
11 Vyrovnávací zásobník VPS/2
12  Deskový výměník tepla
13 Solární čerpadlo
14  Uzavírací ventil, zpětný tok
 15 Zpětná klapka
16 Uzavírací ventil, vstup
17 Zpětná klapka
18 Solární nabíjecí stanice

3.2.2 Funkce  solární nabíjecí stanice

Solární nabíjecí stanice zajišťuje přepravu tepla z kolek-
torového pole do vyrovnávacího zásobníku. Solární nabí-
jecí stanice má integrovaný regulátor a je vybavena 
všemi potřebnými parametry.
U solární nabíjecí stanice jsou integrovány všechny hyd-
raulické a elektrické konstrukční skupiny.
Dodatečná instalace senzoru kolektoru nebo snímače 
zásobníku není potřebná. Solární nabíjecí stanice samo-
činně řídí potřebný objem průtoku (není potřeba prová-
dět nastavení).
V případě potřeby mohou být některé parametry nasta-
veny regulátorem solárního systému  VRS 620/3 nebo 
  vrDIALOG/vrnetDIALOG.

 Solární expanzní nádoba
Při určování rozměrů solární expanzní nádoby zohled-
něte vstupní tlak nádoby. 

Vaillant doporučuje vstupní tlak solární expanzní nádoby 
2 bar a plnicí tlak solárního zařízení 2,2 bar, aby byla 
zásoba kapaliny transportována do solární expanzní 
nádoby.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození solární expanzní 
nádoby!
Vysoké teploty solární kapaliny mohou poško-
dit membránu solární expanzní nádoby.

Nainstalujte solární předřazenou nádobu.

 

>

>

3 Popis systému



11Návod k instalaci a údržbě vyrovnávacího zásobníkového systému allSTOR 0020099506_00

3.2.3 Funkce  stanice čerstvé vody VPM W

Stanice čerstvé vody v případě potřeby připraví teplou 
vodu. Teplá voda je ohřívána na principu průtoku. Teplo 
topné vody ve vyrovnávacím zásobníku je deskovým 
výměníkem tepla na principu protiproudu přenášeno na 
teplou vodu.

eBUS~ 230 V ~ 230 V
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6

7891011
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2

4

1

12

13

14

15

16

Obr. 3.5  Hydraulické napojení stanice čerstvé vody, 

montáž na vyrovnávací zásobník VPS/2

Legenda
1 Vyrovnávací zásobník
2 Regulace
3 Stanice čerstvé vody
4  Míchadlo
5 Vstup, vyrovnávací okruh
6 Zpětný tok, vyrovnávací okruh
7 Cirkulační čerpadlo, vyrovnávací okruh
8 Snímač přívodní teploty, vyrovnávací okruh
9 Snímač výstupní teploty, vyrovnávací okruh
10  Deskový výměník tepla
11 Snímač teploty teplé vody

12 Potrubí na studenou vodu
13  Přídavný topný prvek (volitelně) - příslušenství Vaillant
14 Cirkulační čerpadlo (volitelně) - příslušenství Vaillant
15  Průtokový senzor
16 Teplovodní potrubí

Popis systému 3
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Samostatný provoz stanice čerstvé vody
Stanice čerstvé vody je připravena k provozu s nastave-
ním z výroby, další nastavení nejsou potřebná. Teplota 
teplé vody je z výroby přednastavena na 50 °C. Je 
aktivní i jako funkce spuštění cirkulace tak i funkce 
ochrany před mrazem. K výběru funkce spuštění cirku-
lace musí být ke stanici čerstvé vody připojeno cirku-
lační čerpadlo. Má-li být cirkulační čerpadlo provozo-
váno podle časového programu, musí být cirkulační čer-
padlo řízeno regulátorem solárního systému VRS 620/3 
nebo spínacími hodinami. 

Připojení cirkulačního čerpadla
Cirkulační čerpadlo může být elektricky připojeno 
k následujícím komponentám:

regulátor solárního systému VRS 620/3
stanice čerstvé vody VPM W

Je-li cirkulační čerpadlo elektricky připojeno k regulá-
toru solárního systému  VRS 620/3, pak může být 
tímto regulátorem nastaven časový program pro provoz 
cirkulačního čerpadla.

Je-li cirkulační čerpadlo elektricky připojeno ke stanici 
čerstvé vody VPM W, pak je aktivní funkce spuštění cir-
kulace. 

3.2.4 Funkce topných těles

Vyrovnávací zásobníkový systém allSTOR můžete dopl-
nit různými topnými tělesy. 
Je možno mnoho druhů energie a technologií:

olejové kondenzační zařízení/olejový topný kotel
plynové kondenzační zařízení/plynová topná tělesa
tepelná čerpadla (vzduch, voda, solanka)
topný kotel na pelety
silově tepelné spojení

Výkon topného tělesa/topných těles může činit až 
160 kW.
Počet topných těles, které mohou být provozovány 
v kaskádě, je závislý na použitém regulátoru.

3.2.5 Napojení bazénu

Napojení bazénu je možné prostřednictvím solární nabí-
jecí stanice VPM S s přepínacím ventilem LP/UV4 nebo 
jako topný okruh na vyrovnávacím zásobníku. 

S přepínacím ventilem:
Nejdříve se vyrovnávací zásobník nabije solární energií. 
Je-li vyrovnávací zásobník nabitý a ještě je k dispozici 
solární energie, je tato energie použita pro ohřev 
bazénu, tak může být bazén ohříván bez dodatečných 
nákladů. 

–
–

–
–
–
–
–

Jako topný okruh:
Je-li ohřev bazénu jako topný okruh připojen k vyrovná-
vacímu zásobníku, pak se použije ta energie, kterou byl 
nabíjen vyrovnávací zásobník; toto může být solární 
energie nebo energie jiných připojených komponent.

3.2.6 Funkce příslušenství

 Cirkulační čerpadlo
Aby u větších vzdáleností od centrálního zdroje teplé 
vody byla rychle k dispozici teplá voda s požadovanou 
teplotou, může voda zahřátá ve stanici čerstvé vody cir-
kulovat v cirkulačním potrubí zásobníku teplé vody. Cir-
kulační potrubí běží paralelně k teplovodnímu potrubí. 
Teplá voda v tomto okružním potrubí cirkuluje díky cir-
kulačnímu čerpadlu (funkce spuštění cirkulace) je řízena 
potřebou nebo časově (viz časovou funkci).

 Funkce spuštění cirkulace
Je-li cirkulační čerpadlo připojeno ke stanici čerstvé 
vody, pak je cirkulační čerpadlo impulzově řízeno stanicí 
čerstvé vody. Cirkulační čerpadlo je v tomto případě spí-
náno podle potřeby u skutečných odběrů. Jakmile je na 
odběrném místě požadována teplá voda, je spuštěno cir-
kulační čerpadlo a rychle dopraví teplou vodu k odběr-
nému místu. Dále je celé teplovodní potrubí ohříváno, 
aby byla na odběrných místech rychleji k dispozici teplá 
voda. Funkce spuštění cirkulace je z výroby aktivována 
ve stanici čerstvé vody. Cirkulační čerpadlo se automa-
ticky vypne, jakmile je na odběrných místech k dispozici 
požadovaná teplota, tak nebude zbytečně spotřebová-
vána tepelná a elektrická energie. 

 Časová funkce
Je-li cirkulační čerpadlo připojeno k regulátoru solárního 
systému VRS 620/3, pak může provozovatel nastavit 
časové programy pro cirkulační provoz. Podrobnosti 
k časovým programům najdete v návodu k regulátoru 
VRS 620/3.

 Ochrana proti legionelám
Stanice čerstvé vody poskytuje možnost usmrcení 
zárodků v teplovodním potrubí. Podle časového okna, 
které bylo nastaveno na regulátoru solárního systému 
VRS 620/3, stanice čerstvé vody dle požadavku spustí 
funkci ochrany proti legionelám. Cirkulační čerpadlo se 
spustí a stanice čerstvé vody reguluje teplou vodu na 
70 °C. Funkce je aktivní po nějakou dobu, aby bylo 
umožněno prohřívání celého teplovodního potrubí. Sou-
časně je kontrolován průtok a teplota. Postup trvá tak 
dlouho, dokud není dosaženo zadané úrovně teploty. 

Nemůže-li být, což je podmíněno systémem, dosaženo 
zadané úrovně teploty, např. při použití tepelného čer-
padla (max. teplota 60 °C), pak existuje možnost doda-
tečného ohřevu posledních 10 K (z 60 °C na 70 °C) 
pomocí volitelného přídavného topného prvku v cirku-
lačním potrubí. Stanice čerstvé vody aktivuje tento pří-
davný topný prvek a postup je dále kontrolován.

3 Popis systému
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3.2.7 Funkce topných okruhů

K vyrovnávacímu zásobníku může být připojen jeden 
nebo několik topných okruhů. Topné okruhy jsou připo-
jeny k vyrovnávacímu zásobníku a ne k topnému tělesu. 
Je možný libovolný počet topných okruhů (v závislosti 
na regulátoru).

Mohou být připojeny následující topné okruhy:
statické topné plochy
podlahové vytápění
stanice v bytech

Součet výkonů topných okruhů činí 
160 kW 
popř.
4.300 l/h topné vody při použití VPS 300/2, 
VPS 500/2 nebo VPS 800/2
10.000 l/h topné vody při použití VPS 1.000/2, 
VPS 1.500/2 nebo VPS 2000/2

Protože má být při používání solární energie využito 
max. množství energie, může být vyrovnávací zásobník 
zahříván až na 95 °C.

i
 Vaillant doporučuje, aby byly k VPS/2 připojo-

vány výhradně jen regulované topné okruhy.

Regulovaný topný okruh
Při použití solární nabíjecí stanice VPM S může být 
vyrovnávací zásobník zahříván maximálně na 95 °C, 
aby mohla být maximálně využita solární energie. 

Ve spojení se solární nabíjecí stanicí vždy instalujte 
jen regulované topné okruhy.

b
 Pozor!
Věcné poškození kvůli vysoké teplotě na 
vstupu u podlahového vytápění!
Teploty na vstupu nad 40 °C mohou u podla-
hového vytápění vést k věcným škodám.

U podlahového vytápění nenastavujte tep-
lotu na vstupu na více než 40 °C.

–
–
–

–

–

–

>

>

3.2.8 Funkce  regulátoru solárního systému 
 VRS 620/3

Vyrovnávací zásobníkový systém allSTOR může být 
doplněn regulátorem solárního systému VRS 620/3 
včetně manageru zásobníku.

Funkce:
základní funkce VRS 620/3 (viz návod regulátoru 
solárního systému VRS 620/3)
tři čidla pro vyrovnávací zásobník VPS/2
manager zásobníku (viz návod regulátoru solárního 
systému VRS 620/3)
časový signál prostřednictvím rozvodu sběrnice eBUS 
na VPM (S/W)

Regulátor solárního systému VRS 620/3 se dodává se 
čtyřmi čidly VR 10 a jedním čidlem VR 11. Z toho tři 
čidla VR 10 potřebujete pro manager zásobníku a jedno 
čidlo VR 10 pro topný okruh. Čidlo VR 11 není v tomto 
systému potřebné.
Další čidla pro topné okruhy nebo vstupní čidlo můžete 
objednat jako příslušenství Vaillant.

i
 Regulátor solárního systému VRS 620/3 se 

nepoužívá k regulaci solárních funkcí, jsou 
připojena jen vyrovnávací čidla a vyrovnáva-
cím managerem regulována v rámci tohoto 
regulátoru.

–

–
–

–

Popis systému 3
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Zdroj tepla Zásobník Jímač tepla Regulátor Volitelné vlastnosti v kombinaci
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< 20\
< 60 m2 < 160 kW

300 ... 
2000 l

25 \ 35  
l/min

< 160 kW /

s geoTHERM X X X X X X integrován ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅

bez geoTHERM X X X X X X integrován - - - - - ∅ ∅

bez geoTHERM X X X X X X integrován - - - - - ∅ ∅

s renerVIT ∅ X X X X X integrován ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅

s ecoCRAFT ∅ X X X X X
 VRS 
620/3

s iroVIT
icoVIT
ecoVIT

∅ X X X X X
VRS 
620/3

s ecoTEC/
turboTEC/
atmoTEC

∅ X X X X X
VRS 
620/3

Tab. 3.1  Systémové vlastnosti podle kombinace vyrovnávacího 

zásobníku s připojenými zařízeními

Legenda
∅ vlastnost není k dispozici
- bez solární vlastnosti, protože není k dispozici solární zařízení

 vlastnost je k dispozici

3 Popis systému
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3.3 Základní hydrauliky

3.3.1  Tepelné čerpadlo
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Obr. 3.6  Schéma připojení tepelného čerpadla

Popis systému 3



Návod k instalaci a údržbě vyrovnávacího zásobníkového systému allSTOR 0020099506_0016

Hydraulická zapojení
- topný systém s tepelným čerpadlem

Popis zařízení
Tepelné čerpadlo geoTHERM
Může být naplánován jeden nebo několik topných 
okruhů (dodržujte dokumentaci tepelného čerpadla 
geoTHERM)
Vyrovnávací zásobník
allSTOR VPS 300/2 ... VPS 2000/2
Stanice čerstvé vody VPM 20/25 W nebo 
VPM 30/35 W
Solární nabíjecí stanice VPM 20 S nebo VPM 60 S

Poz. Název Počet Obj. číslo/pokyny

3 Tepelné čerpadlo geoTHERM 1 volitelně

4 Vyrovnávací zásobník allSTOR VPS/2 1 volitelně

13 Regulátor solárního systému, podle venkovní teploty
 auroMATIC 620/3

1
0020080463

13a Dálkové ovládání VR 90/2 2 0020040079

13b Směšovací modul VR 60 1 306 782

16 Venkovní čidlo/přijímač DCF 1 obsaženo v rozsahu dodávky tepelného čerpadla

17 Stanice čerstvé vody VPM 20/25 W
Stanice čerstvé vody VPM 30/35 W

1 nebo
1

0010007267
0010007268

19 Termostat maximální teploty X1) 009642

25 Solární nabíjecí stanice VPM 20 S
Solární nabíjecí stanice VPM 60 S

1 nebo
1

0020071488
0020079950

30 Samotížná zpětná klapka X1) na místě stavby

31 Regulační ventil, volitelně (topný okruh) X1) na místě stavby

32 Ventil s krytkou, volitelně (okruh zásobníku) X1) na místě stavby

36 Teploměr (solankový okruh) 2 na místě stavby

37 Odlučovač vzduchu (solankový okruh) 1 na místě stavby

42a Pojistný ventil (topení, solankový okruh)
Pojistný ventil (solární zařízení)
Pojistný ventil (pitná voda)

2 
1
1

0020060828 
obsaženo v pol. 25
obsaženo v pol. 43

42b Membrána expanzní nádoby (solární zařízení) X1) na místě stavby

42c Membrána expanzní nádoby, pitná voda (volitelně) 1 na místě stavby

43 Bezpečnostní skupina, vodní přípojka 1 max. přípustný tlak vody: 10 bar

48 Indikace tlaku (solankový okruh)
Indikace tlaku (solární zařízení)

1
1

na místě stavby
obsaženo v solární nabíjecí stanici

52 Ventil pro regulaci jednotlivých místností X1) na místě stavby

57 Vyrovnávací nádrž solanky 1 na místě stavby

58 Plnicí a vypouštěcí ventil X1) na místě stavby

63 Solární kolektor X1) volitelně

64 Solární předřazená nádoba 1 volitelně

65 Sběrná nádoba 2 použitelná nádoba kapalného teplonosného 
média

Tab. 3.2  Legenda k obr. 3.6 Schéma připojení tepelného 

čerpadla (pokračování na další straně)

1) Počet popř. dimenze podle zařízení

–
–

–

–

–

i
 Následující schémata zařízení představují 

základní zobrazení. Nenahrazují odborné 
plány! Schémata zařízení neobsahují uzavírací 
a bezpečnostní zařízení nutná pro odbornou 
montáž.
Je třeba dodržovat příslušné normy a směr-
nice.

3 Popis systému



17Návod k instalaci a údržbě vyrovnávacího zásobníkového systému allSTOR 0020099506_00

Poz. Název Počet Obj. číslo/pokyny

HK2-P Topné cirkulační čerpadlo nebo
skupina trubek s míchadlem
R 3/4, vysoce efektivní čerpadlo
R 1, vysoce efektivní čerpadlo
R 1/2, otáčkově řízené čerpadlo
R 3/4, otáčkově řízené čerpadlo
R 1, otáčkově řízené čerpadlo

3 na místě stavby
volitelně
0020060568
0020060569
0020060566
0020060567
307565

HK2 Míchadlo topného okruhu
(3cestné míchadlo; jen u čerpadla ze strany stavby)
VRM 3-1/2, připojení Rp 1/2
VRM 3-3/4, připojení Rp 3/4
VRM 3-1, připojení Rp 1
VRM 3-11/4, připojení 11/4
Regulační motor míchadla VRM s nástavbovou soupravou

3

3

obsaženo ve skupině trubek s míchadlem nebo

009232
009233
009234
009237
300870

SP Snímač teploty zásobníku 1 obsaženo v rozsahu dodávky tepelného čerpadla

LP/UV1 Přepínací ventil (plnění teplé vody) 1 na místě stavby

VF1 Snímač přívodní teploty 1 obsaženo v rozsahu dodávky tepelného čerpadla

VF2 Snímač přívodní teploty 1 obsaženo v rozsahu dodávky tepelného čerpadla

RF1 Čidlo teploty zpětného toku 1 obsaženo v rozsahu dodávky tepelného čerpadla

ZP Cirkulační čerpadlo 1 na místě stavby

Tab. 3.2  Legenda k obr. 3.6 Schéma připojení tepelného 

čerpadla (pokračování)

Popis systému 3



Návod k instalaci a údržbě vyrovnávacího zásobníkového systému allSTOR 0020099506_0018

3.3.2  Topný kotel

Hydraulická zapojení - topný systém s plynovým 
kondenzačním kotlem ecoVIT
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Obr. 3.7  Schéma připojení plynového kondenzačního kotle 

ecoVIT 

3 Popis systému



19Návod k instalaci a údržbě vyrovnávacího zásobníkového systému allSTOR 0020099506_00

Popis zařízení
Plynový kondenzační kotel ecoVIT
Může být naplánován jeden nebo několik topných 
okruhů (dodržujte dokumentaci regulátoru solárního 
systému)
Vyrovnávací zásobník
allSTOR VPS 300/2 ... VPS 2000/2
Stanice čerstvé vody VPM 20/25 W nebo 
VPM 30/35 W
Solární nabíjecí stanice VPM 20 S nebo VPM 60 S

Poz. Název Počet Obj. číslo/pokyny

1 Plynový kondenzační kotel ecoVIT 1 volitelně

2 Čerpadlo kotle 1 volitelně

4 Vyrovnávací zásobník allSTOR VPS/2 1 volitelně

13 Regulátor solárního systému, podle venkovní teploty
 auroMATIC 620/3

1
0020080463

13a Dálkové ovládání VR 90/2 2 0020040079

13b Směšovací modul VR 60 
(doplňkový modul pro auroMATIC 620/3)

1 306782

16 Venkovní čidlo/přijímač DCF 1 obsaženo v auroMATIC 620/3

17 Stanice čerstvé vody VPM 20/25 W
Stanice čerstvé vody VPM 30/35 W

1 nebo
1

0010007267
0010007268

19 Termostat maximální teploty X1) 009642

25 Solární nabíjecí stanice VPM 20 S
Solární nabíjecí stanice VPM 60 S

1 nebo
1

0020071488
0020079950

30 Samotížná zpětná klapka X1) na místě stavby

31 Regulační ventil (topný okruh) X1) na místě stavby

32 Ventil s krytkou, volitelně (okruh zásobníku) X1) na místě stavby

33 Lapač nečistot (topný okruh) X1) na místě stavby

42a Pojistný ventil (topení)
Pojistný ventil (solární zařízení)
Pojistný ventil (pitná voda)

1 
1
1

0020060828
obsaženo v pol. 25
obsaženo v pol. 43

42b Membrána expanzní nádoby X1) na místě stavby

42c Membrána expanzní nádoby, pitná voda (volitelně) 1 na místě stavby

43 Bezpečnostní skupina, vodní přípojka 1 max. přípustný tlak vody: 10 bar

48 Ukazatel tlaku 1 obsaženo v solární nabíjecí stanici

52 Ventil pro regulaci jednotlivých místností X1) na místě stavby

58 Plnicí a vypouštěcí ventil X1) na místě stavby

63 Solární kolektor X1) volitelně

64 Solární předřazená nádoba 1 volitelně

65 Sběrná nádrž 1 použitelná nádoba kapalného teplonosného média

HK2-P Topné cirkulační čerpadlo nebo
skupina trubek s míchadlem
R 3/4, vysoce efektivní čerpadlo
R 1, vysoce efektivní čerpadlo
R 1/2, otáčkově řízené čerpadlo
R 3/4, otáčkově řízené čerpadlo
R 1, otáčkově řízené čerpadlo

3 na místě stavby
volitelně
0020060568
0020060569
0020060566
0020060567
307565

Tab. 3.3  Legenda k obr. 3.7 Schéma připojení plynového 

kondenzačního kotle ecoVIT (pokračování na další 

straně)

1) Počet popř. dimenze podle zařízení

–
–

–

–

–

i
 Následující schémata zařízení představují 

základní zobrazení. Nenahrazují odborné 
plány! Schémata zařízení neobsahují uzavírací 
a bezpečnostní zařízení nutná pro odbornou 
montáž.
Je třeba dodržovat příslušné normy a směr-
nice.

Popis systému 3
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Poz. Název Počet Obj. číslo/pokyny

HK2-P Topné cirkulační čerpadlo nebo
skupina trubek s míchadlem
R 3/4, vysoce efektivní čerpadlo
R 1, vysoce efektivní čerpadlo
R 1/2, otáčkově řízené čerpadlo
R 3/4, otáčkově řízené čerpadlo
R 1, otáčkově řízené čerpadlo

3 na místě stavby
volitelně
0020060568
0020060569
0020060566
0020060567
307 565

HK2 Míchadlo topného okruhu
(3cestné míchadlo; jen u čerpadla ze strany stavby)
VRM 3-1/2, připojení Rp 1/2
VRM 3-3/4, připojení Rp 3/4
VRM 3-1, připojení Rp 1
VRM 3-11/4, připojení 11/4
Regulační motor míchadla VRM s nástavbovou soupravou

3

3

obsaženo ve skupině trubek s míchadlem nebo

009232
009233
009234
009237
300870

SP1/SP2 
TD2

Snímač teploty zásobníku 3 obsaženo v  auroMATIC 620/3

VF1 Snímač přívodní teploty (volitelně) 1 na místě stavby

VF2 Snímač přívodní teploty 1 obsaženo v auroMATIC 620/3

Sp3 Teplotní čidlo aplikace pro bazén (volitelně) 1 na místě stavby

LP/UV1 Přepínací ventil (plnění teplé vody) 1 na místě stavby

LP/UV3 Čerpadlo (ohřev bazénu) 1 na místě stavby

UV4 Přepínací ventil (ohřev bazénu) 1 na místě stavby

ZP Cirkulační čerpadlo 1 na místě stavby

Re Relé na místě stavby

SR Regulátor bazénu na místě stavby

Tab. 3.3  Legenda k obr. 3.7 Schéma připojení plynového 

kondenzačního kotle ecoVIT (pokračování)

3 Popis systému
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Hydraulická zapojení - topný systém s plynovým 
kondenzačním kotlem ecoCRAFT exclusiv
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Obr. 3.8  Schéma připojení plynového kondenzačního kotle 

ecoCRAFT

Popis systému 3



Návod k instalaci a údržbě vyrovnávacího zásobníkového systému allSTOR 0020099506_0022

Popis zařízení
–  Plynový kondenzační kotel ecoCRAFT exclusiv
–  Může být naplánován jeden nebo několik topných 

okruhů (dodržujte dokumentaci regulátoru solárního 
systému)

–  Vyrovnávací zásobník
allSTOR VPS 800/2 ... VPS 2000/2

–  Stanice čerstvé vody VPM 30/35 W
–  Solární nabíjecí stanice VPM 20 S nebo VPM 60 S

Poz. Název Počet Obj. číslo/pokyny

1 Plynový kondenzační kotel ecoCRAFT exclusiv 1 volitelně

2 Čerpadlo kotle 1 volitelně

4 Vyrovnávací zásobník allSTOR VPS/2 1 volitelně

13 Regulátor solárního systému, podle venkovní teploty
 auroMATIC 620/3

1
0020080463

13a Dálkové ovládání VR 90/2 2 0020040079

13b Směšovací modul VR 60 
(doplňkový modul pro auroMATIC 620/3)

1 306 782

16 Venkovní čidlo/přijímač DCF 1 obsaženo v auroMATIC 620/3

17 Stanice čerstvé vody VPM 30/35 W 1 0010007268

19 Termostat maximální teploty X1) 009 642

25 Solární nabíjecí stanice VPM 20 S
Solární nabíjecí stanice VPM 60 S

1 nebo
1

0020071488
0020079950

30 Samotížná zpětná klapka X1) na místě stavby

31 Regulační ventil (topný okruh) X1) na místě stavby

32 Ventil s krytkou, volitelně (okruh zásobníku) X1) na místě stavby

42a Pojistný ventil (topení)

Pojistný ventil (solární zařízení)
Pojistný ventil (pitná voda)

1 

1
1

0020060828 (výkon kotle ≤ 80 kW)
0020060829 (výkon kotle ≤ 200 kW)
obsaženo v pol. 25
obsaženo v pol. 43

42b Membrána expanzní nádoby X1) na místě stavby

42c Membrána expanzní nádoby, pitná voda (volitelně) 1 na místě stavby

43 Bezpečnostní skupina, vodní přípojka 1 max. přípustný tlak vody: 10 bar

48 Ukazatel tlaku 1 obsaženo v solární nabíjecí stanici

52 Ventil pro regulaci jednotlivých místností X1) na místě stavby

58 Plnicí a vypouštěcí ventil X1) na místě stavby

63 Solární kolektor X1) volitelně

64 Solární předřazená nádoba 1 volitelně

65 Sběrná nádrž 1 použitelná nádoba kapalného teplonosného média

Tab. 3.4  Legenda k obr. 3.8 Schéma připojení plynového 

kondenzačního kotle ecoCRAFT (pokračování na další 

straně)

1) Počet popř. dimenze podle zařízení

i
 Následující schémata zařízení představují 

základní zobrazení. Nenahrazují odborné 
plány! Schémata zařízení neobsahují uzavírací 
a bezpečnostní zařízení nutná pro odbornou 
montáž.
Je třeba dodržovat příslušné normy a směr-
nice.

3 Popis systému
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Poz. Název Počet Obj. číslo/pokyny

HK2-P Topné cirkulační čerpadlo nebo
skupina trubek s míchadlem
R 3/4, vysoce efektivní čerpadlo
R 1, vysoce efektivní čerpadlo
R 1/2, otáčkově řízené čerpadlo
R 3/4, otáčkově řízené čerpadlo
R 1, otáčkově řízené čerpadlo

3 na místě stavby
volitelně
0020060568
0020060569
0020060566
0020060567
307565

HK2 Míchadlo topného okruhu
(3cestné míchadlo; jen u čerpadla ze strany stavby)
VRM 3-1/2, připojení Rp 1/2
VRM 3-3/4, připojení Rp 3/4
VRM 3-1, připojení Rp 1
VRM 3-11/4, připojení 11/4
Regulační motor míchadla VRM s nástavbovou soupravou

3

3

obsaženo ve skupině trubek s míchadlem nebo

009232
009233
009234
009237
300870

SP1/SP2 
TD2

Snímač teploty zásobníku 3 obsaženo v  auroMATIC 620/3

VF1 Snímač přívodní teploty (volitelně) 1 na místě stavby

VF2 Snímač přívodní teploty 1 obsaženo v auroMATIC 620/3

Sp3 Teplotní čidlo aplikace pro bazén (volitelně) 1 na místě stavby

LP/UV1 Přepínací ventil (plnění teplé vody) 1 na místě stavby

LP/UV3 Čerpadlo (ohřev bazénu) 1 na místě stavby

UV4 Přepínací ventil (ohřev bazénu) 1 na místě stavby

ZP Cirkulační čerpadlo 1 na místě stavby

Re Relé na místě stavby

SR Regulátor bazénu na místě stavby

Tab. 3.4  Legenda k obr. 3.8 Schéma připojení plynového 

kondenzačního kotle ecoCRAFT (pokračování)

Popis systému 3
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3.3.3 Hydraulická zapojení - topný systém 
s nástěnnými plynovými topnými zařízeními
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Obr. 3.9  Schéma připojení nástěnných plynových topných 

zařízení

3 Popis systému
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Popis zařízení
Nástěnné plynové topné zařízení nebo
kaskáda až čtyř nástěnných plynových topných zaří-
zení

Může být naplánován jeden nebo několik topných 
okruhů (dodržujte dokumentaci regulátoru solárního 
systému)
Vyrovnávací zásobník
allSTOR VPS 300/2 ... VPS 2000/2
Stanice čerstvé vody VPM 20/25 W nebo 
VPM 30/35 W
Solární nabíjecí stanice VPM 20 S nebo VPM 60 S

Poz. Název Počet Obj. číslo/pokyny

1 Nástěnné plynové topné zařízení ...TEC 1 až 4 volitelně

4 Vyrovnávací zásobník allSTOR VPS/2 1 volitelně

13 Regulátor solárního systému, podle venkovní teploty
 auroMATIC 620/3

1
0020080463

13a Dálkové ovládání VR 90/2 2 0020040079

13b Směšovací modul VR 60 
(doplňkový modul pro auroMATIC 620/3)

1 306 782

16 Venkovní čidlo/přijímač DCF 1 obsaženo v auroMATIC 620/3

17 Stanice čerstvé vody VPM 20/25 W
Stanice čerstvé vody VPM 30/35 W

1 nebo
1

0010007267
0010007268

19 Termostat maximální teploty X1) 009 642

25 Solární nabíjecí stanice VPM 20 S
Solární nabíjecí stanice VPM 60 S

1 nebo
1

0020071488
0020079950

30 Samotížná zpětná klapka X1) na místě stavby

31 Regulační ventil (topný okruh) X1) na místě stavby

32 Ventil s krytkou (volitelně) X1) na místě stavby

42a Pojistný ventil (topení)

Pojistný ventil (solární zařízení)
Pojistný ventil (pitná voda)

2 

1
1

0020060828 (výkon kotle ≤ 80 kW)
0020060829 (výkon kotle ≤ 200 kW)
obsaženo v pol. 25
obsaženo v pol. 43

42b Membrána expanzní nádoby X1) na místě stavby

42c Membrána expanzní nádoby, pitná voda (volitelně) 1 na místě stavby

43 Bezpečnostní skupina, vodní přípojka 1 max. přípustný tlak vody: 10 bar

48 Ukazatel tlaku 2 na místě stavby

52 Ventil pro regulaci jednotlivých místností X1) na místě stavby

58 Plnicí a vypouštěcí ventil X1) na místě stavby

63 Solární kolektor X1) volitelně

64 Solární předřazená nádoba 1 volitelně

65 Sběrná nádrž 2 použitelná nádoba kapalného teplonosného 
média

Tab. 3.5  Legenda k obr. 3.9 Schéma připojení nástěnného 

plynového topného zařízení (pokračování na další 

straně)

 1) Počet popř. dimenze podle zařízení

–
–

–

–

–

–

Prvky znázorněné ve schématu šedě (např. stanice čers-
tvé vody a solární nabíjecí stanice jako montáž na stěnu) 
jsou podrobně popsány ve zvláštních schématech 
(viz kapitolu 3.4 Podrobnosti hydrauliky).
Tam jsou znázorněna použití vyrovnávacího zásobníku 
pro

byty
sportoviště
jen teplou vodu
jen topení

–
–
–
–

Popis systému 3
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Poz. Název Počet Obj. číslo/pokyny

HK2-P Topné cirkulační čerpadlo nebo
skupina trubek s míchadlem
R 3/4, vysoce efektivní čerpadlo
R 1, vysoce efektivní čerpadlo
R 1/2, otáčkově řízené čerpadlo
R 3/4, otáčkově řízené čerpadlo
R 1, otáčkově řízené čerpadlo

3 na místě stavby
volitelně
0020060568
0020060569
0020060566
0020060567
307 565

HK2 Míchadlo topného okruhu
(3cestné míchadlo; jen u čerpadla ze strany stavby)
VRM 3-1/2, připojení Rp 1/2
VRM 3-3/4, připojení Rp 3/4
VRM 3-1, připojení Rp 1
VRM 3-11/4, připojení 11/4
Regulační motor míchadla VRM s nástavbovou soupravou

3

3

obsaženo ve skupině trubek s míchadlem nebo

009 232
009 233
009 234
009 237
300 870

SP1/SP2 
TD2

Snímač teploty zásobníku 3 obsaženo v  auroMATIC 620/3

VF1 Snímač přívodní teploty (volitelně) 1 na místě stavby

VF2 Snímač přívodní teploty 1 obsaženo v auroMATIC 620/3

Sp3 Teplotní čidlo aplikace pro bazén (volitelně) 1 na místě stavby

LP/UV1 Přepínací ventil (plnění teplé vody) 1 na místě stavby

LP/UV3 Čerpadlo (ohřev bazénu) 1 na místě stavby

UV4 Přepínací ventil (ohřev bazénu) 1 na místě stavby

ZP Cirkulační čerpadlo 1 na místě stavby

Re Relé na místě stavby

SR Regulátor bazénu na místě stavby

Tab. 3.5  Legenda k obr. 3.9 Schéma připojení nástěnného 

plynového topného zařízení (pokračování)

3 Popis systému
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3.3.4  Topný kotel na pelety

Hydraulická zapojení - topný systém s topným 
kotlem na pelety
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Obr. 3.10  Schéma připojení topného kotle na pelety

i
 Následující schémata zařízení představují 

základní zobrazení. Nenahrazují odborné 
plány! Schémata zařízení neobsahují uzavírací 
a bezpečnostní zařízení nutná pro odbornou 
montáž.
Je třeba dodržovat příslušné normy a směr-
nice.

Popis zařízení:
Topný kotel na pelety  renerVIT
Může být naplánován jeden nebo několik topných 
okruhů (dodržujte dokumentaci tepelného topných 
kotlů na pelety)
Vyrovnávací zásobník
allSTOR VPS 300/2 ... VPS 2000/2
Stanice čerstvé vody VPM 20/25 W nebo 
VPM 30/35 W
Solární nabíjecí stanice VPM 20 S nebo VPM 60 S

Prvky znázorněné ve schématu šedě (např. stanice čers-
tvé vody a solární nabíjecí stanice jako montáž na stěnu) 
jsou podrobně popsány ve zvláštních schématech (viz 
kapitolu 3.4 Podrobnosti hydrauliky).
Tam jsou znázorněna použití vyrovnávacího zásobníku 
pro

byty
jen teplou vodu
jen topení

–
–

–

–

–

–
–
–

Popis systému 3
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Poz. Název Počet Obj. číslo/pokyny

1 Topný kotel na pelety renerVIT 1 volitelně

2 Čerpadlo kotle 1 volitelně

4 Vyrovnávací zásobník allSTOR VPS/2 1 volitelně

16 Venkovní čidlo 1 obsaženo v rozsahu dodávky renerVIT

17 Stanice čerstvé vody VPM 20/25 W
Stanice čerstvé vody VPM 30/35 W

1 nebo
1

0010007267
0010007268

19 Termostat maximální teploty X1) 009642

25 Solární nabíjecí stanice VPM 20 S
Solární nabíjecí stanice VPM 60 S

1 nebo
1

0020071488
0020079950

30 Samotížná zpětná klapka X1) na místě stavby

31 Regulační ventil X1) na místě stavby

32 Ventil s krytkou X1) na místě stavby

42a Pojistný ventil (topení)
Pojistný ventil (solární zařízení)
Pojistný ventil (pitná voda)

1 
1
1

0020060828 
obsaženo v pol. 25
obsaženo v pol. 43

42b Membrána expanzní nádoby 2 na místě stavby

42c Membránová expanzní nádoba, pitná voda 1 na místě stavby

43 Bezpečnostní skupina, vodní přípojka 1 max. přípustný tlak vody: 10 bar

48 Ukazatel tlaku 1 na místě stavby

52 Ventil pro regulaci jednotlivých místností X1) na místě stavby

58 Plnicí a vypouštěcí ventil X1) na místě stavby

63 Solární kolektor X1) volitelně

64 Solární předřazená nádoba 1 volitelně

65 Sběrná nádrž 1 302 498

HK1-P Topné cirkulační čerpadlo nebo
skupina trubek bez míchadla
Rp 1, vysoce efektivní čerpadlo
Rp 1, otáčkově řízené čerpadlo

1 na místě stavby
volitelně
0020057686
307564

HK2-P Topné cirkulační čerpadlo nebo
skupina trubek s míchadlem
R 3/4, vysoce efektivní čerpadlo
R 1, vysoce efektivní čerpadlo
R 1/2, otáčkově řízené čerpadlo
R 3/4, otáčkově řízené čerpadlo
R 1, otáčkově řízené čerpadlo

3 na místě stavby
volitelně
0020060568
0020060569
0020060566
0020060567
307 565

HK1
HK2 

Míchadlo topného okruhu
(3cestné míchadlo; jen u čerpadla ze strany stavby)
VRM 3-1/2, připojení Rp 1/2
VRM 3-3/4, připojení Rp 3/4
VRM 3-1, připojení Rp 1
VRM 3-11/4, připojení 11/4
Regulační motor míchadla VRM s nástavbovou soupravou

3

3

obsaženo ve skupině trubek s míchadlem 
nebo
009232
009233
009234
009237
300870

Sp1
SPo/SPu

Snímač teploty zásobníku 3 obsaženo v rozsahu dodávky renerVIT

VF1
VF2

Snímač přívodní teploty X1) obsaženo v rozsahu dodávky renerVIT

RF1
RF2

Čidlo teploty zpětného toku X1) obsaženo v rozsahu dodávky renerVIT

RF0 Čidlo zvýšení teploty zpětného toku 1 obsaženo v rozsahu dodávky renerVIT

ZP Cirkulační čerpadlo 1 na místě stavby

Tab. 3.6  Legenda k obr. 3.10 Schéma připojení topného kotle 

na pelety

 1) Počet popř. dimenze podle zařízení

3 Popis systému
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3.4 Podrobnosti  hydrauliky
Použití je také znázorněno v podrobných schématech 
hydrauliky, obr. 3.6 až 3.10.

3.4.1 Vyrovnávací zásobník pro byty nebo 
sportoviště

B

AB
A

B

AB
A

B

AB
A

B

AB

A

A Použití v obytné oblasti B Použití u zvýšené spotřeby teplé vody
(např. sportoviště)

C 100 % příprava teplé vody D 100 % topení
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Obr. 3.11  Příklad použití s regulátorem solárního systému 

VRS 620/3

Legenda
HG  Topné těleso
HK  Topný okruh
SP1, SP2 Teplotní čidlo zásobníku
TD2 Teplotní čidlo zásobníku
SO  Solární zařízení
WW Teplá voda 

Podrobné schéma ukazuje příslušné připojovací polohy 
pro topné těleso, topného okruhy, solární okruh, teplo-
vodní okruh a čidlo, vhodné k odpovídajícímu případu 
použití. 
Všechny přípojky označené písmenem "X" nejsou 
v daném případě potřebné.

Uzavřete označené přípojky.
Izolujte uzavřené přípojky.

>

>

Popis systému 3
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3.4.2 Podrobné schéma  aplikací renerVIT

A Použití v obytné oblasti 

B 100 % příprava teplé vody C 100 % topení
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Obr. 3.12  Příklad použití renerVIT

Legenda
HK  Topný okruh
SP1 Teplotní čidlo zásobníku
SPo Teplotní čidlo zásobníku
SPu Teplotní čidlo zásobníku
SO  Solární zařízení
WW Teplá voda 

Podrobné schéma ukazuje příslušné připojovací polohy 
pro topné těleso, topného okruhy, solární okruh, teplo-
vodní okruh a čidlo, vhodné k odpovídajícímu případu 
použití. 
Všechny přípojky označené písmenem "X" nejsou 
v daném případě potřebné.

Uzavřete označené přípojky.
Izolujte uzavřené přípojky.

>

>

3 Popis systému
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3.4.3 Podrobné schéma  aplikací geoTHERM

B

AB
A

B

AB

A

B

AB

A

B

AB
A

A Použití v obytné oblasti

B 100 % příprava teplé vody C 100 % topení
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Obr. 3.13  Příklady použití geoTHERM

Legenda
HK  Topný okruh
WP Tepelné čerpadlo
SP  Snímač teploty zásobníku
VF1 Snímač přívodní teploty
RF1 Čidlo teploty zpětného toku
SO  Solární zařízení
WW Teplá voda 

Podrobné schéma ukazuje příslušné připojovací polohy 
pro topné těleso, topného okruhy, solární okruh, teplo-
vodní okruh a čidlo, vhodné k odpovídajícímu případu 
použití. 
Všechny přípojky označené písmenem "X" nejsou 
v daném případě potřebné.

Uzavřete označené přípojky.
Izolujte uzavřené přípojky.

>

>

Popis systému 3
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3.4.4  Ohřev bazénu

Podrobný plán s připojením bazénu.
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Obr. 3.14  Podrobný plán ohřevu bazénu

Legenda
HG  Topné těleso
HK  Topný okruh
LP/UV3 Čerpadlo (ohřev bazénu)
Re  Relé
SP1 Snímač teploty zásobníku
SP2 Snímač teploty zásobníku
SP3 Snímač teploty zásobníku
SR  Regulátor bazénu
TD2 Teplotní čidlo zásobníku
UV4 Přepínací ventil
SO  Solární zařízení
WW Teplá voda 

Podrobné schéma ukazuje příslušná hydraulická připo-
jení bazénu k solární nabíjecí stanici a/nebo vyrovnáva-
címu zásobníku.

Všechny přípojky označené písmenem "X" nejsou v pří-
slušném případě potřebné a musí být uzavřeny, měly by 
být izolovány. 

3 Popis systému
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3.4.5 Vyrovnávací zásobník nebo montáž stanic na 
stěnu

B

AB
A

So

HG WW

HK

SP2

SP1

TD2 2

2

2

Obr. 3.15  Podrobný montáže na stěnu

Legenda 
HG  Topné těleso
HK  Topný okruh
SP1 Snímač teploty zásobníku
SP2 Snímač teploty zásobníku
TD2 Teplotní čidlo zásobníku
SO  Solární zařízení
WW Teplá voda 

Podrobné schéma ukazuje odpovídající připojovací 
polohy hydraulického zapojení vyrovnávacího okruhu 
stanice čerstvé vody a solární nabíjecí stanice při mon-
táži na stěnu místo na vyrovnávací zásobník.

Všechny přípojky označené písmenem "X" nejsou v pří-
slušném případě potřebné a musí být uzavřeny, měly by 
být izolovány.

i
 Při montáži na stěnu položte přípojky zásob-

níku nejdříve svisle, tedy dolů a pak nahoru 
k modulům, aby bylo zabráněno nežádoucí 
cirkulaci v trubkách.

Popis systému 3
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3.5  Pokyny k dimenzování

Zajistěte, aby byl systém naplánován podle pravidel 
techniky a platných norem plánování.
Pro různé konfigurace systému najdete v plánovacích 
informacích allSTOR nebo plánovacích informacích při-
pojovaných zařízení okrajové podmínky a pokyny 
k dimenzování.
Efektivnost a funkce systému závisí na správném  dimen-
zování. Při dimenzování odpovídajícím spotřebě 
dodržujte následující body: 

Vyrovnávací zásobník VPS /2
 spotřeba teplé vody
přizpůsobená stanici čerstvé vody VPM W
potřeba vytápění
topná tělesa, druh (doba chodu, doba přemostění)
doba předzásobení, solární zařízení

Další informace k vyrovnávacímu zásobníku VPS /2 
najdete v plánovacích informacích k systému allSTOR.

Expanzní nádoba topení
objem zařízení včetně vyrovnávacího zásobníku
výška zařízení popř. vstupní tlak expanzní nádoby
vodní předloha

Solární nabíjecí stanice VPM S
plocha kolektoru
druh kolektoru
vyrovnání kolektoru

Solární expanzní nádoba (< 20 m2, < 60 m2)
objem solárního zařízení
výška zařízení popř. vstupní tlak expanzní nádoby

Stanice čerstvé vody VPM W
spotřeba teplé vody se řídí podle:

počtu osob
způsobu použití
současnosti
objemu vyrovnávacího zásobníku

Cirkulační čerpadlo
regulace
čerpací výška
objem průtoku

Topná tělesa
podle spotřeby tepla v budově při zohlednění tepel-
ného přínosu ze solární energie

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

–
–
–
–
–

–
–
–

–

 Spojení sběrnice eBUS
Rozvody sběrnice eBUS musí mít průřez vodičů mini-
málně 0,75 mm. Další informace najdete v návodu 
k regulátoru solárního systému  VRS 620/3.

i
 Informace k signálním a elektrickým vedením 

najdete v návodech k instalaci příslušných 
zařízení.

 Potrubí solárního okruhu
Respektujte průměr potrubí (viz obr. 3.16 až 
obr. 3.22).

Průměry potrubí nesmí být dimenzovány příliš velké, 
jinak bude zařízení těžkopádné a tím se sníží účinnost 
systému.

Dimenzujte veškeré součásti zařízení tak, aby byl 
zaručen objem průtoku rovnoměrný s požadovaným 
jmenovitým průtokem. 

Vzduch v systému podstatně ovlivňuje účinnost solární 
nabíjecí stanice.

Zajistěte dostatečnou izolaci potrubí, aby nedochá-
zelo k nadměrné ztrátě tepelné energie. 
Přesvědčte se, zda je izolace odolná vůči teplotě asi 
do 140 °C.
Zajistěte, aby byla izolace ve venkovní oblasti odolná 
vůči záření UV a "klovnutí ptáky". 
Měděná potrubí musíte spájet na tvrdo nebo spojit 
s tlakovými fitinky/těsněními vhodnými pro solární 
zařízení.
V solárním zařízení nepoužívejte plastové trubky.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření unikající horkou solární 
kapalinou!
Vysoké teploty solární kapaliny mohou poško-
dit plastové trubky a tak může unikat horká 
solární kapalina, což může vést k opaření.

Používejte předběžně izolované flexní 
trubky z nerezové oceli (viz program pří-
slušenství Vaillant) nebo měděné trubky.

i
 Aby byly zohledněny ohyby trubek, bylo 

dimenzování trubek provedeno s bezpeč-
ností 50 %. 

–

>

>

>

>

>

>

>

>

3 Popis systému
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S následujícími  grafy můžete v závislosti na celkové 
délce potrubí stanovit potřebné  rozměry trubek, jsou-li 
moduly (solární nabíjecí stanice a stanice čerstvé vody) 
namontovány na stěnu.
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Obr. 3.17  Stanovení jmenovitého průměru DN - VPM 60 S 

strana vyrovnávacího zásobníku
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VPM 20 S - Solární strana s trubkovým kolektorem
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Obr. 3.18  Stanovení jmenovitého průměru DN - VPM 20 S 

solární strana s trubkovými kolektory

VPM 60 S - Solární strana s trubkovým kolektorem
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Obr. 3.19  Stanovení jmenovitého průměru DN - VPM 60 S 

solární strana s trubkovými kolektory
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VPM 20 S - Solární strana s plochým kolektorem
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Obr. 3.20  Stanovení jmenovitého průměru DN - VPM 20 S 

solární strana s plochými kolektory

VPM 60 S - Solární strana s plochým kolektorem
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Obr. 3.21  Stanovení jmenovitého průměru DN - VPM 60 S 

solární strana s plochými kolektory
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Vodovody: dimenzování

Diagram délky potrubí VPM ... W strana zásobníku
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Obr. 3.22  Graf potrubí stanice čerstvé vody

Legenda
DN  Jmenovitý průměr/rozměr trubky
N

L
  Charakteristika výkonu

3 Popis systému
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Vlastnosti  solární kapaliny

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození solárního zařízení!
U solární kapaliny smíchané s vodou není 
možná funkce k ochraně proti zamrznutí 
a korozi.

Solární kapaliny nesmíchejte s vodou nebo 
jinými kapalinami.

Předkládané údaje se vztahují k solární kapalině Vaillant 
(kanystr 20 l: obj. č. 302 498). Solární kapalina Vaillant 
je hotový nemrznoucí a antikorozní prostředek, skláda-
jící se asi z 45 % propylenglykolu s antikorozními inhibi-
tory a 55 % vody. Solární kapalina má velmi vysokou 
tepelnou odolnost, a lze ji použít jak ve spojení s trubko-
vými kolektory Vaillant, tak i plochými kolektory Vail-
lant. Solární kapalina navíc vykazuje vysokou tepelnou 
roztažnost. Inhibitory zaručují při použití různých kovů 
(smíšené instalace) spolehlivou ochranu proti korozi.

Ve vzduchotěsné uzavřené nádobě má solární kapalina 
Vaillant neomezenou trvanlivost. Kontakt se solární 
kapalinou není obvykle nebezpečný.

Při kontaktu s očima proveďte jejich okamžitý 
výplach. 

Ochrana solárního okruhu před mrazem a korozí
Aby byla v zimě zaručena spolehlivá ochrana solár-
ního zařízení proti mrazu, musí se celé zařízení napl-
nit solární kapalinou Vaillant (obj. č. 302498).

Naplníte-li systém solární kapalinou Vaillant, dosáhnete 
odolnosti proti mrazu do přibližně -28 °C. I u venkovních 
teplot nižších než -28 °C však nedochází k okamžitému 
poškození mrazem, neboť je snížen trhavý účinek vody. 

Po naplnění, a pak jednou ročně, vyzkoušejte 
ochranný účinek proti mrazu.

Ke kontrole solární kapaliny doporučujeme tester mra-
zuvzdornosti Vaillant (obj. č. 0020015295).

>

>

>

>

Montáž a hydraulika
Zařízení systému namontujte pomocí příslušných 
návodů k instalaci.

Zvláště dodržujte následující:
Používejte jen přípojky k vyrovnávacímu zásobníku 
příslušně označené pro dané použití.

i
 Na přípojkách zásobníku k topnému tělesu 

a topným okruhům používejte samotížné 
zpětné klapky, aby bylo zabráněno ohřevu 
trubek při zastavení a tím ochlazení zásob-
níku.

Instalujte co nejkratší potrubí vedoucí teplo.
Potrubí vedoucí teplo izolujte podle platných norem 
a předpisů, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným 
ztrátám.
Pro solární vedení používejte výhradně jen vhodné 
potrubní izolace a těsnění odolná vůči vysokým teplo-
tám (až 140 °C).

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození solární expanzní 
nádoby!
Vysoké teploty solární kapaliny mohou poško-
dit membránu solární expanzní nádoby.

Neprovádějte izolaci potrubí mezi bezpeč-
nostní armaturou, solární předřazenou 
nádobou a expanzní nádobou.

Zejména u topných kotlů na pelety, podlahového 
vytápění a solárních aplikací používejte jen řízené 
topné okruhy.
Vaillant doporučuje, aby byly k vyrovnávacímu zásob-
níku VPS/2 připojovány vždy jen regulované topné 
okruhy.
Při dimenzování expanzních nádob pozor na zvětšený 
objem solární kapaliny a topné vody způsobené tepel-
nou roztažností.
Nainstalujte solární expanzní nádobu se solární před-
řazenou nádobou.
Vstupní tlak snižte na 2,0 bar (do výšky budovy 15 m).
Solární zařízení naplňte až na tlak 2,2 bar.

Expanzní nádoba vytápění
Zohledněte dodatečné objemy vyrovnávacího zásob-
níku a možnou teplotu vyrovnávacího zásobníku do 
95 °C, i výšku budovy.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Popis systému 3
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4 Instalace systému

4  Instalace systému

Instalace systému je vysvětlena na příkladu schématu 
připojení s nástěnným topným zařízením (viz kap. 3, 
obr. 3.9). Nutné úpravy pro další konstelace najdete 
v kap. 4.1.

Struktura systému
Struktura systému s

nástěnné topné zařízení
regulátor solárního systému  VRS 620/3
aplikace do bytu
solární nabíjecí stanice
stanice čerstvé vody

Solární nabíjecí stanice a stanice čerstvé vody namonto-
vány na vyrovnávací zásobník.

AB

A
B

VF2

HK2-P

HK2

3 30

19

52

4

3

2

31 31

30

19

52

4

3
2

42b

32

58

48

64

65

42a

43
42c

ZP
30 42a

1

2

230 V~ 
3

11

2 2

VR32

VR32

230 V~ 
3

230 V~ 
3

 2  
BUS

2  BUS

Re

230 V~ 3
230 V~ 

230 V~ 

3

230 V~ 

3

3

LP/UV3

63
13

33

16

42a

3

42b

32

58

2 BUS

LP/UV3
UV4 SP3

UV4

SP3

BUS

2

13a 13a

2  BUS 2 BUS

2  BUS

3

13b

SP1

4

TD2
VF1

2

2

25

17

2

SP2

2  BUS

2  BUS

SR
230 V~

2
3

Obr. 4.1  Schéma připojení s nástěnným topným zařízením
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Přípojky na vyrovnávacím zásobníku
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Obr. 4.2  Schéma připojení   aplikace do bytu

Legenda
1 Odvzdušňovací ventil
2 Vstup topné vody pro stanici čerstvé vody při nástěnné montáži 

nebo pro kaskádu
3 Trubka s čidlem 1
4 Vstup topného tělesa
5 Trubka s čidlem 2
6 Zpětný tok topného tělesa
7 Trubka s čidlem 3
8 Zpětný tok topného tělesa nebo vstup topných okruhů
9 Vstup topných okruhů
10 Trubka s čidlem 4
11 Zpětný tok topných okruhů
12 Zpětný tok topného tělesa nebo zpětný tok stanice čerstvé 

vody při nástěnné montáži pro kaskádu
13 Zpětný tok topné vody pro stanici čerstvé vody
14 Vstup topné vody pro stanici čerstvé vody
15 Zpětný tok topné vody pro solární nabíjecí stanici
16 Vstup topné vody pro solární nabíjecí stanici

Namontujte vyrovnávací zásobník (viz návod k insta-
laci vyrovnávacího zásobníku) a izolaci vyrovnávacího 
zásobníku před montáží solární nabíjecí stanice a sta-
nice čerstvé vody.
Namontujte nástěnné topné zařízení (viz návod 
k instalaci nástěnného topného zařízení).
K vyrovnávacímu zásobníku připojte vstup topného 
tělesa (4).

>

>

>
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Instalace systému 4

Zpětné potrubí k vyrovnávacímu zásobníku namon-
tujte na prioritní přepínací ventil topného tělesa tak, 
aby byla pro plnění pro vytápění (12) otevřena přípoj-
ka B na přepínacím ventilu a pro přípravu teplé vody 
přípojka A.
Přípojku vyrovnávacího zásobníku (8) použijte jako 
vstup topení, (11) jako zpětný tok.
Připojte libovolný počet regulovaných topných 
okruhů.
Nepotřebné přípojky vodotěsně uzavřete (2), (9).
Nepotřebné přípojky izolujte (2), (9).

Montáž stanice čerstvé vody
Stanici čerstvé vody namontujte na vstup a výstup 
(viz obr. 4.2, 13/14).
Položte připojovací potrubí (viz návod k instalaci sta-
nice čerstvé vody).
Do stanice čerstvé vody můžete vestavět cirkulační 
čerpadlo.
Položte připojovací potrubí cirkulačního čerpadla 
(viz návod k instalaci stanice čerstvé vody).

i
 Má-li být připojena jedna solární nabíjecí sta-

nice a jedna stanice čerstvé vody, musí být 
nejdříve namontována stanice čerstvé vody.

Montáž solární nabíjecí stanice
Solární nabíjecí stanici namontujte na vstup a výstup 
(viz obr. 4.2, 15/16).
Položte připojovací potrubí (viz návod k instalaci 
solární nabíjecí stanice).

TD2 TD1 

Obr. 4.3   Zapojení regulátoru solárního systému

Poloha na 
vyrovnávacím 
zásobníku

Poloha na regu-
látoru solárního 
systému

Funkce

3 SP 1 Teplá voda komfortní oblast

5 TD 2 Teplá voda, bytová oblast

10 SP 2 Oblast vytápění

Tab. 4.1  Přípojky čidel

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Respektujte, že není připojen žádný senzor kolektoru.

Připojení regulátoru solárního systému
Svorky sběrnice eBUS regulátoru solárního systému 
VRS 620/3 spojte se svorkami topného tělesa a vnější 
svorky sběrnice eBUS solární nabíjecí stanice VPM S.
Svorky sběrnice eBUS solární nabíjecí stanice VPM S 
spojte se svorkami sběrnice eBUS stanice čerstvé 
vody VPM W (spojovací kabely jsou obsaženy v roz-
sahu dodávky solární nabíjecí stanice).
Tři teplotní čidla VR 10 z rozsahu dodávky regulátoru 
solárního systému VRS 620/3 namontujte do trubek 
s čidly (viz obr. 4.2, pol. 3, 5 a 10) vyrovnávacího 
zásobníku.
Čidla připojte k regulátoru solárního systému 
VRS 620/3.
U regulátoru solárního systému VRS 620/3 vyberte 
schéma hydrauliky 9.

Elektrické přípojky
Volitelné cirkulační čerpadlo elektricky připojte 
k ovládací skříňce stanice čerstvé vody (funkce spuš-
tění) nebo k regulátoru solárního systému VRS 620/3 
(časová funkce).
Elektricky připojte topné těleso a regulátor solárního 
systému (viz návody k instalaci).

4.1 Přizpůsobení/odchylky

Pro různá topná tělesa a aplikace se instalace a funkce 
nepatrně odlišuje od příkladu. Následovně budou vysvět-
leny rozdíly:

Topná tělesa:

Nástěnné plynové topné zařízení bez interního prio-
ritního přepínacího ventilu

Ve výstupu mezi multifunkčním zásobníkem a topným 
tělesem namontujte dostatečně dimenzovaný, externí 
3 cestný ventil. Tím je zajištěno, že v závislosti na 
teplotních poměrech v zásobníku mohou být doda-
tečně ohřívány různé oblasti.

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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Nástěnná zařízení s  prioritním přepínacím ventilem 
na vstupu

ecoTEC
turboTEC
atmoTEC
Podle obrázku 3.9 namontujte 3cestný ventil a tento 
ventil nastavujte paralelně k prioritnímu přepínacímu 
ventilu, slouží k přepínání mezi plněním pro topení 
a teplou vodu.

Topný kotel
Plynový topný kotel s vestavěným zásobníkem 
TUV ecoCRAFT
Maximální teplotu na vstupu pro teplou vodu na kotli 
nastavte na teplotu požadované hodnoty teplé vody 
+ 18 K (např.: požadovaná teplota teplé vody: 50 °C 
+ 18 K = 68 °C). 
Dobu doběhu čerpadla snižte na 2 minuty.

Tepelné čerpadlo
Pokud sběrnici eBUS solární nabíjecí stanice spojíte 
s tepelným čerpadlem, pak solární nabíjecí stanice auto-
maticky obdrží přesný čas a sluneční kalendář je aktivní. 
Tím během noci nedojde ke ‚spuštění čerpadla’ 
(viz návod k instalaci solární nabíjecí stanice VPM S).
Pokud neproběhne další komunikace, solární nabíjecí 
stanice a stanice čerstvé vody pracují samostatně.

Topný kotel na pelety
Pokud neproběhne další komunikace eBUS, solární nabí-
jecí stanice a stanice čerstvé vody pracují samostatně. 

Zde nedosazujte přepínací ventil.
Systém nepoužívejte pro sportovní aplikace s vyso-
kou spotřebou teplé vody (viz schéma hydrauliky). 

Přizpůsobení spotřebě teplé vody je zde možné jen pro-
střednictvím velikosti zásobníku, ne jinými polohami 
čidla.

Zapojení expanzní nádoby
Zohledněte obsah vyrovnávacího zásobníku při určo-
vání velikosti expanzní nádoby topného systému.
Do topného okruhu zapojte expanzní nádobu topení. 
Přitom sledujte vstupní tlak expanzní nádoby.

–
–
–
>

–

>

>

>

>

>

>

>

Regulátor solárního systému VRS 620/3
Při použití regulátoru solárního systému VRS 620/3 by 
měla být na regulátoru solárního systému nastavena 
max. přípustná teplota vyrovnávacího zásobníku.

i
 Pro vyrovnávací zásobník VPS /2 byste měli 

nastavit maximální teplotu 95 °C, aby mohlo 
být ušetřeno co nejvíce energie.

i
 Je-li solární nabíjecí stanice provozována spo-

lečně s auroMATIC 620/3, potom v instalač-
ním asistentovi vyberte zemi, ve které je sys-
tém nainstalovaný. 
Tak může sluneční kalendář v solární nabíjecí 
stanici řádně pracovat, přesný čas a datum 
jsou automaticky zasílány (viz návod 
k obsluze auroMATIC 620/3).

Postup funkce plnění vyrovnávacího zásobníku
Je-li podle schématu hydrauliky potřebný motorem 
poháněný přepínací ventil k přepínání mezi pohotovostní 
částí pro teplou vodu a pohotovostní částí pro topení, 
pak platí následující montážní situace (viz obr. 4.2):

Připojení vyrovnávacího zásobníku (6/8) - pohoto-
vostní část pro teplou vodu se plní – A-AB (přípojka 
vody)
Připojení (12) - pohotovostní část pro topení se plní - 
B-AB (připojení topení)

Nepotřebné přípojky uzavřete neprodyšnými krytkami 
poskytnutými investorem. 

Topné okruhy
Topné okruhy jsou připojeny k vyrovnávacímu zásobníku 
a ne k topnému tělesu. K tomu použijte vstupní (8) 
a výstupní přípojku (11) (viz obr. 3.2) popř. přípojky (9) 
a (11) (viz obr. 3.3.).

Dodržujte následující:
Všechny topné okruhu připojte ke vstupní/výstupní 
přípojce na vyrovnávacím zásobníku.
Event. naplánujte rozvody a/nebo T kusy.

–

–

>

>

4 Instalace systému
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5 Uvedení systému do provozu a 
nastavení

Vyrovnávací zásobníkový systém allSTOR je koncipován 
tak, aby nebyla pokud možno potřebná žádná dodatečná 
nastavení.

5.1 Naplnění  a odvzdušnění  systému

Dodržujte příslušné návody k instalaci zařízení.
Před plněním vyrovnávacího zásobníku musí být, je-li 
k dispozici, solární nabíjecí stanici VPM S a stanici čers-
tvé vody VPM W, namontovány na zásobníku a ventily 
ke stanicím musí být otevřené. Tím jsou současně 
plněny zásobník a moduly (solární nabíjecí stanice a sta-
nice čerstvé vody) a vzduch může z modulů unikat přes 
zásobník.

K zajištění pohotovostního stavu nejdříve naplňte a 
odvzdušněte topným systém, pak přípravu teplé vody.

Tím může být po naplnění a odvzdušnění solárního sys-
tému okamžitě uveden do provozu solární systém a 
zachycováno solární teplo vyrovnávacího zásobníku.

5.2 Nastavení 
(viz návod k instalaci zařízení)

U dole uvedených systémových kombinací platí následu-
jící nastavení:

Systémy s regulátorem solárního systému 
VRS 620/3

Proveďte následující nastavení: 
Plán hydrauliky 9

Dodatečně můžete provést následující nastavení:
maximální teplota zásobníku maximálně 95 °C
teplota teplé vody 40 … 60 °C 
(nastavení z výroby 50 °C)
provozní doby topného režimu
(nastavení z výroby: 6 - 22 hod. denní provoz, 
22 - 6 hod. noční pokles)
provozní doby dodatečného plnění teplé vody
(nastavení z výroby: 0 - 24 hod.)
provoz cirkulačního čerpadla
(nastavení z výroby: 0 - 24 hod.)
tepelná dezinfekce
(nastavení z výroby: není aktivní)

Systémy s topným kotlem na pelety
Zákaznické služby Vaillant uvedou systém do provozu.

Systémy s tepelným čerpadlem
Proveďte následující nastavení: 
Plán hydrauliky 4

>

>

–

–
–

–

–

–

–

>

–

Při použití trubek těsných proti difúzi pro podlahová 
vytápění doporučuje Vaillant použít  inhibitory, které 
Vaillant schválil jako  ochranu proti korozi.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození systému!
Při používání inhibitorů s obchodním názvem 
SENTINEL a FERNOX nejsou dosud známé 
žádné inkompatibility s našimi zařízeními. 
Za slučitelnost inhibitorů ve zbývajícím top-
ném systému a za jejich účinnost nepřebírá 
výrobce žádnou odpovědnost.
Za škody a jejich případné následky, které 
způsobí nemrznoucí směsi a prostředky na 
ochranu proti korozi, nepřebírá Vaillant žád-
nou odpovědnost.

Změkčete topnou vodu od tvrdosti asi 
16  °dH (k tomu viz také VDI 2035, list 1)! 
Ke změkčení lze použít iontový měnič s čís-
lem náhradního dílu Vaillant 990349.
Dodržujte přiložený návod k obsluze.
Informujte uživatele o opatřeních na 
ochranu proti mrazu.

>

>

>

>

Uvedení systému do provozu a nastavení 5
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6 Předání systému  provozovateli/
 úspora energie 

6.1 Předání provozovateli

Provozovatel systému musí být poučen o zacházení se 
vyrovnávacím zásobníkovým systémem allSTOR a jejich 
funkci. 

Upozorněte provozovatele na souvislosti týkající se 
účinnosti systému a zvláštnosti v provozu.
Uživateli předejte všechny návody a doklady zařízení, 
které jsou určeny pro něj, aby si je uschoval.
Návod k obsluze projděte s provozovatelem.
Eventuálně mu odpovězte na jeho otázky.
Upozorněte provozovatele zejména na bezpečnostní 
pokyny, které musí dodržovat.
Upozorněte provozovatele na nutnost pravidelné kon-
troly a údržby zařízení (smlouva o kontrole a údržbě).
Upozorněte provozovatele na to, že návody musí 
zůstat v blízkosti vyrovnávacího zásobníkového sys-
tému allSTOR.
Poučte provozovatele o kontrole potřebného stavu 
vody/plnicího tlaku zařízení a o opatřeních při případ-
ném  doplňování a  odvzdušňování topného systému 
v případě potřeby.
Upozorněte provozovatele na správné (ekonomické) 
nastavení teplot, regulátorů a termostatických ven-
tilů.
Upozorněte provozovatele, že při plnění topného sys-
tému musí být zohledněna kvalita vody v místě.

6.2 Úspora energie

Upozorněte provozovatele na možnosti nastavení, které 
mu umožňují efektivní využívání systému a úsporu ener-
gie.

Přiměřená teplota teplé vody
Teplá voda by měla být ohřátá jen natolik, kolik je třeba 
při její spotřebě. Každé další ohřívání způsobuje zbyteč-
nou spotřebu energie, teploty užitkové vody nad 60 °C 
navíc způsobují intenzivnější usazování vodního kamene.

Šetrné zacházení s vodou
Uvědomělé zacházení s vodou může podstatně snížit 
náklady za její spotřebu. Například sprchování namísto 
napouštění vany:
při napouštění vany je potřeba zhruba 150 litrů vody, 
zatímco s využitím moderních úsporných baterií se při 
sprchování spotřebuje jen asi třetina tohoto množství 
vody.
Mimochodem: Kapající vodovodní kohoutek spotřebuje 
až 2000 litrů vody za rok, netěsné splachování toalety 
až 4000 litrů vody za rok. Nové těsnění naproti tomu 
stojí jen několik málo korun.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Oběhová čerpadla by měla běžet pouze v případě 
skutečné potřeby
Cirkulační čerpadla nepochybně zvyšují komfort pří-
pravy teplé vody. Mají ovšem jistou spotřebu energie.
Nepoužitá cirkulující teplá voda se při svém oběhu 
potrubím ochlazuje a musí být znovu zahřívána.
Oběhová čerpadla je proto vhodné používat jen v době, 
kdy je v domácnosti skutečně zapotřebí teplé užitkové 
vody (viz funkci spuštění cirkulace, kap. 3.2.6).

6 Předání systému provozovateli/úspora energie
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7 Údržba systému 

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí poranění a věcných škod při 
neodborné údržbě a opravě!
Zanedbaná nebo neodborná údržba může 
negativně ovlivnit provozní bezpečnost vyrov-
návacího zásobníkového systému a způsobit 
poranění osob či věcné škody.

Upozorněte provozovatele na to, že údržbu 
a opravy může provádět jen kvalifikovaný 
servisní technik.

Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehli-
vosti a vysoké životnosti je pravidelná kontrola / údržba 
systému provedená servisním technikem.

Informace k údržbě a intervalům údržby najdete v návo-
dech k instalaci systémových komponent.

Náhradní díly
Přehled originálních náhradních dílů Vaillant obdržíte: 

u vašeho velkoobchodníka (katalog náhradních dílů, 
vytištěný nebo na CD-ROMu)
ve Vaillant FachpartnerNET (servis s náhradními díly) 
na adrese http://www.vaillant.com/.

>

–

–

8 Rozpoznání a odstranění poruch

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí poranění a věcných škod při 
neodborné údržbě a opravě!
Zanedbaná nebo neodborná údržba může 
negativně ovlivnit provozní bezpečnost vyrov-
návacího zásobníkového systému a způsobit 
poranění osob či věcné škody.

Upozorněte provozovatele na to, že údržbu 
a opravy může provádět jen kvalifikovaný 
servisní technik.

O možných poruchách při provozu vyrovnávacího zásob-
níkového systému allSTOR, jejich příčinách a odstranění 
se informujte v návodech k instalaci systémových kom-
ponent.
Veškeré práce na vyrovnávacím zásobníkovém systému 
allSTOR (montáž, údržbu, opravy atd.)smí provádět 
pouze kvalifikovaní servisní pracovníci.

>

Údržba systému 7
Rozpoznání a odstranění poruch 8
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9  Odstavení z provozu, recyklace 
a likvidace

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození systému!
Neodborné vyřazení z provozu může vést 
k poškození systému.

Odstavení z provozu smí provádět 
výhradně jen servisní firma.

Jak vyrovnávací zásobníkový systém allSTOR odstavíte 
z provozu, to je uvedeno v návodech k instalaci systé-
mových komponent.
Veškeré práce na vyrovnávacím zásobníkovém systému 
allSTOR (montáž, údržbu, opravy, odstavení z provozu 
atd.)smí provádět pouze kvalifikovaní servisní pracov-
níci.

U solárních zařízení respektujte, že odstavení z pro-
vozu je možné jen tehdy, budou-li kolektory nepro-
dleně demontovány nebo vhodně chráněny před slu-
nečním zářením.

9.1 Vypuštění  vyrovnávacího zásobníku

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života kvůli vodivým 
přípojkám!
Při práci s elektrikou systému a v ovládací 
skříňce topného tělesa hrozí nebezpečí 
zasažení elektrickým proudem.

Před zahájením prací na systému odpojte 
přívod proudu na komponentách.
Přívod proudu zajistěte proti opětovnému 
zapnutí.

Nechcete-li připojené topné okruhy vypustit, pak 
topné okruhy připojte k uzavíracím zařízením.
Připojte odvodní hadici k nejhlouběji položenému 
vypouštěcímu kohoutu vyrovnávacího zásobníkového 
systému.
Odvodní hadici zaveďte do vhodného odvodu (drenáž, 
umyvadlo).
Otevřete vypouštěcí kohout.
Sejměte kryt vyrovnávacího zásobníku.
Event. položte stranou připojovací kabel připojené 
stanice čerstvé vody a/nebo solární nabíjecí stanice.
Odstraňte horní instalaci vyrovnávacího zásobníku.
Otevřete odvzdušňovací ventil (viz obr. 3.1) na vyrov-
návacím zásobníku.

Voda vytéká z vyrovnávacího zásobníku a tak je vyrov-
návací zásobník vypuštěn.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

9.2 Recyklace a likvidace

Jak zařízení, tak i přepravní obaly se skládají z převážné 
části z recyklovatelných surovin.
Dbejte platných národních zákonných předpisů.

Zařízení Vaillant ani jejich příslušenství nepatří do 
domovního odpadu. Všechny konstrukční materiály jsou 
neomezeně recyklovatelné, dají se druhově třídit a 
mohou být dopraveny do místního zařízení pro recyk-
laci.

9.3 Obal

Likvidaci obalů určených k dopravě zařízení přenechejte 
servisní firmě, která zařízení instalovala.

9.4 Solární kapalina

 Likvidace
Solární kapalina musí být při zohlednění místních před-
pisů dopravena např. na vhodnou skládku nebo do 
vhodné spalovny. V případě množství pod 100 l se spojte 
s místním podnikem pro čištění města, příp. mobilním 
zařízením pro ochranu životního prostředí.

Nevyčištěné obaly
Nekontaminované obaly je možno opětovně použít. 
Obaly, které nejdou vyčistit, zlikvidujte stejně jako 
solární kapalinu.

9 Odstavení z provozu, recyklace a likvidace
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10   Záruka a zákaznické služby

10.1 Záruční lhůta

Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za pod-
mínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list 
je nedílnou součástí dodávky přístroje a jeho platnost je 
podmíněna úplným vyplněním všech údajů.

10.2  Servis

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět 
pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. 
Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, 
popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

Záruka a zákaznické služby 10
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Seznam odborných výrazů

Bezpečnostní skupina
Bezpečnostní skupina chrání zásobník teplé vody před 
vysokým tlakem a skládá se z následujících dílů:
Pojistný ventil (chrání ohřívač pitné vody před vysokým 
tlakem), zkušební hrdlo, uzavírací ventil, redukční ventil 
(reguluje tlak v systému pitné vody), zamezovač zpět-
ného toku (brání tomu, aby zahřátá pitná voda proudila 
zpět do sítě pitné vody a ochlazovala se), přípojka 
manometru a odtoková výlevka

Cirkulační čerpadlo
Aby u větších vzdáleností od centrálního zdroje teplé 
vody byla rychle k dispozici teplá voda s požadovanou 
teplotou, obíhá voda zahřátá v zásobníku teplé vody cir-
kulačním potrubím. Ta běží paralelně k teplovodnímu 
potrubí. Teplá užitková voda je v tomto okružním 
potrubí udržována v oběhu cirkulačním čerpadlem, takže 
stále znovu přitéká do zásobníku. Cirkulační čerpadlo 
však nemusí být stále v provozu. K úspoře energie může 
být čerpadlo během noci a někdy během dne vypnuto, 
neboť právě není zapotřebí teplá voda. Cirkulační čerpa-
dlo může být řízeno spínacími hodinami. Moderní topná 
tělesa umožňují řízení cirkulačního čerpadla s individuál-
ním časovým nastavení prostřednictvím regulace kotle.

Cirkulační potrubí
U větší vzdálenosti mezi zařízením k přípravě teplé vody 
a místem odběru (např. umyvadlo, sprcha, kuchyňský 
dřez) vytéká z příslušně dlouhého potrubí nejdříve 
ochlazená teplá užitková voda, až poté zase teplá voda. 
Proto se v instalacích s delšími potrubími pokládá para-
lelně k teplovodnímu potrubí jedno cirkulační potrubí. 
Čerpadlo udržuje stálou cirkulaci teplé užitkové vody. 
Tak je i na vzdálených odběrných místech okamžitě 
k dispozici teplá voda. K úspoře energie se používají 
časová řízení.

Časová funkce
Cirkulační čerpadlo nemusí být stále v provozu. 
K úspoře energie může být čerpadlo během noci a 
někdy během dne vypnuto, neboť právě není zapotřebí 
teplá voda. Cirkulační čerpadlo může být řízeno spína-
cími hodinami. Moderní topná tělesa umožňují řízení cir-
kulačního čerpadla s individuálním časovým nastavení 
prostřednictvím regulace kotle.

Ochrana proti legionelám
Stanice čerstvé vody poskytuje možnost usmrcení legio-
nel v teplovodním potrubí. Tuto funkci bude stanice čer-
stvé vody aktivovat po zadání požadavku. Cirkulační čer-
padlo se spustí a stanice čerstvé vody reguluje teplou 
vodu až na 70 °C. Funkce je aktivní po nějakou dobu, aby 
bylo umožněno prohřívání celého teplovodního potrubí. 

Současně je kontrolován průtok a teplota. Pokud teplota 
nedosáhne zadané úrovně, pak se tento postup pro-
dlouží. Nemůže-li být, což je podmíněno systémem, 
dosaženo zadané úrovně teploty, např. při použití tepel-
ného čerpadla (max. teplota 60 °C), pak existuje mož-
nost dodatečného ohřevu posledních 10 K (z 60 °C na 
70 °C) pomocí volitelného přídavného topného prvku 
(volitelně) v teplovodním potrubí. K tomu účelu stanice 
čerstvé vody aktivuje přídavný topný prvek a postup je 
dále kontrolován.

Ochranná funkce solárního okruhu
Překročí-li solární teplo aktuální spotřebu energie (např. 
všechny zásobníky jsou plně zahřáté), může silně stoup-
nout teplota v kolektorovém poli.
V případě překročení ochranné teploty na senzoru 
kolektoru je na ochranu solárního okruhu před přehřá-
tím (čerpadla, ventily, apod.) vypnuto solární čerpadlo.
Po ochlazení je čerpadlo opět spuštěno. Tato funkce 
probíhá nezávisle pro každé pole kolektorů.
V kombinaci s VPM S je potlačen parametr nastavování. 
Solární nabíjecí stanice mají vlastní ochrannou funkci, 
která je vždy účinná.

Pojistný ventil
V uzavřené nádobě stoupne tlak, pokud je zahřívána v ní 
obsažená voda. Pojistné ventily chrání zásobník teplé 
vody a topný kotel proti překročení maximálně přípust-
ného provozního tlaku.
U zásobníků teplé vody je instalován pojistný ventil 
v přívodu studené vody. Menší, nástěnné zásobníky 
teplé vody jsou prostřednictvím bezpečnostní skupiny 
připojeny s integrovaným pojistným ventilem.
Po dosažení aktivačního tlaku se otevře pojistný ventil 
a tak je zase odbourán nadměrný tlak. V solárních tepel-
ných zařízeních pojistný ventil v případě provozní poru-
chy odvede solární kapalinu do záchytné nádrže.

Solární expanzní nádoba
Při ohřevu se zvyšuje objem topné vody v potrubním 
systému, právě tak objem solární kapaliny v solárním 
okruhu. Expanzní nádoby zachycují tuto expanzi objemu. 
Díky membráně se vyrovnají tlakové rozdíly podmíněné 
teplotou. U nástěnných topných zařízení jsou integro-
vány expanzní nádoby; Topné kotle s příslušně většími 
objemy vody vyžadují zvláštní nádoby. Pro solární zaří-
zení jsou expanzní nádoby vyměřeny tak, aby mohly 
zvětšený objem kapalin zachycovat i po zastavení a při 
vysokých teplotách. 

Solární kapalina
K přepravě tepla mezi kolektorem a solárním zásobní-
kem cirkuluje v solárním okruhu kapalné teplonosné 
médium.

Seznam odborných výrazů
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Toto médium v absorbéru zachycuje vyzařované solární 
teplo. Pro bezpečný provoz i v zimě musí však být 
solární kapalina odolná vůči mrazu, takže solární okruh 
nesmí být naplněn jen vodou. Proto se používá ekolo-
gicky nezávadná směs vody a mrazuvzdorného pro-
středku.

Solární nabíjecí stanice VPM S
Solární nabíjecí stanice zajišťuje přepravu tepla z kolek-
torového pole do vyrovnávacího zásobníku. Solární nabí-
jecí stanice s integrovaným regulátorem je vybavena 
všemi potřebnými parametry.
U solární nabíjecí stanice jsou integrovány všechny hyd-
raulické a elektrické konstrukční skupiny.
Dodatečná instalace senzoru kolektoru nebo zásobníku 
odpadá. Solární nabíjecí stanice samočinně řídí potřebný 
objem průtoku (není potřeba provádět nastavení).

Solární podpora vytápění
Tepelná solární zařízení mohou být kromě ohřevu pitné 
vody používána i k podpoře topení. K tomu účelu je 
solární zařízení provedeno s kombinovaným nebo vyrov-
návacím zásobníkem a přiměřeně k větší ploše kolek-
toru. Bezplatná solární energie tak může během pře-
chodné doby (jaro a podzim) poskytovat potřebnou tep-
lotu z topného zdroje. Během slunečných zimních dnů 
podporuje solární zařízení zdroj tepla a tím pomáhá šet-
řit palivo.
Pro solární podporu vytápění jsou vhodné zejména 
topné systémy s nízkými provozními teplotami, jako 
např. podlahová vytápění.

Solární předřazená nádoba
Solární předřazená nádoba slouží k ochraně membrány 
solární expanzní nádoby před vysokými teplotami.

Solární systém
Solární systém se v podstatě skládá ze čtyř komponent: 
Jednoho kolektorového pole, které absorbuje sluneční 
paprsky, jednoho regulátoru solárního systému, který 
kontroluje všechny funkce zařízení, jedné solární nabí-
jecí stanice a jednoho bivalentního zásobníku teplé vody, 
vyrovnávacího nebo kombinovaného zásobníku, který je 
ohříván dvěma různými zdroji – vedle solárního kolek-
toru zpravidla i topným tělesem, jež u nízkého solárního 
záření přebírá dohřívání vody.

Solární/solární termický systém
Tepelná solární zařízení využívají k zahřátí vody teplo 
vyzařované sluncem. Solárním okruhem je solární teplo 
přepravováno od kolektoru k solárnímu zásobníku. 
Pokud získaná solární energie nestačí, pak je voda 
dohřívána topným tělesem. Využívání solární energie 
k ohřevu vody se označuje jako solární termický systém; 
pro výrobu solárního proudu slouží výraz fotovoltaika.

Stanice čerstvé vody VPM W
Stanice čerstvé vody v případě potřeby připraví teplou 
vodu. Teplá voda je ohřívána na principu průtoku. Teplo 
topné vody ve vyrovnávacím zásobníku je deskovým 
výměníkem tepla na principu protiproudu přenášeno na 
teplou vodu.

Tepelné vrstvy
Ve vrstvených zásobnících je využíván princip tepelných 
vrstev. Vytvořením teplotních vrstev v zásobníku je 
v horní oblasti zásobníku rychle k dispozici užitková tep-
lota, protože nemusí být nejdříve ohříván celý obsah 
zásobníku. Vytvořením tepelných vrstev může být 
s malým objemem zásobníku docíleno vysokých výkonů 
teplé vody. Zásobníky, které pracují na principu tepel-
ných vrstev, se často používají k využívání regenerativ-
ních energií a v bivalentních topných systémech.

Trubkový kolektor
U vakuového trubkového kolektoru se absorbér nachází 
ve vzduchoprázdné (evakuované) skleněné trubce. 
V porovnání s plochými kolektory dosahují trubkové 
kolektory vyšších teplot a vyšší účinnosti.

Seznam odborných výrazů
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1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny slouží jako vodítko pro celou doku-
mentaci. Společně s tímto návodem k instalaci platí také 
další podklady.
Za škody vzniklé nedodržováním tohoto návodu 
neručíme.

1.1 Související  dokumentace

Pro provozovatele zařízení:
Návod k obsluze 
vyrovnávacího zásobníku VPS/2 č. 0020099505

Eventuálně:
Návod k obsluze 
solární nabíjecí stanice VPM S č. 0020099503
Návod k obsluze 
stanice s čerstvou vodou VPM W č. 0020099505
Návody k obsluze veškerého použitého příslušenství

Pro servisního technika:
Návod k montáži kolektorů

Eventuálně:
Návody k instalaci
solární nabíjecí stanici VPM S č. 0020099502
Návod k instalaci 
stanice čerstvé vody VPM W č. 0020099504
Návod k montáži a instalaci všech případně použitých 
příslušenství

Při instalaci vyrovnávacího zásobníku dbejte pokynů 
ve všech návodech k instalaci součástí a komponentů 
topného zařízení. Tyto návody k instalaci jsou při-
loženy k součástem topného zařízení a doplňujícím 
komponentům. 

1.2 Archivace  podkladů

Tento návod k instalaci a také všechnu související 
dokumentaci a případně potřebné pomůcky předejte
provozovateli zařízení. 

Ten zajistí jejich uložení tak, aby návody i pomůcky byly 
v případě potřeby k dispozici.

–

–

–

–

–

–

–

–

>

>

1.3 Použité symboly

Dále jsou vysvětleny symboly, které jsou v textu 
uváděny:

a
Symbol ohrožení:

Bezprostřední ohrožení života
Nebezpečí těžkých poranění
Nebezpečí lehkých poranění

–
–
–

e
Symbol ohrožení:

Ohrožení života elektrickým proudem–

b
Symbol ohrožení:

Riziko věcných škod
Riziko ekologických škod

–
–

i Symbol užitečných pokynů a informací

 > Symbol potřebné činnosti

1.4 Platnost návodu

Tento návod k instalaci platí výlučně pro vyrovnávací 
zásobník VPS/2 s následujícími čísly zboží:

Označení typu Číslo zboží

VPS 300/2 0010007261

VPS 500/2 0010007262

VPS 800/2 0010007263

VPS 1000/2 0010007264

VPS 1500/2 0010007265

VPS 2000/2 0010007266

Tab. 1.1   Typová označení a  čísla zboží

Číslo vyrovnávacího zásobníku VPS/2 je uvedeno na 
typovém štítku.

Informace k dokumentaci 1
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2 Bezpečnost

2.1 Bezpečnostní a výstražné pokyny

Při instalaci vyrovnávacího zásobníku VPS/2 
dodržujte obecné bezpečnostní a výstražné pokyny, 
které jsou určeny pro danou manipulaci.

2.1.1 Klasifikace výstražných pokynů

Výstražné pokyny jsou, co se týká stupně možného 
nebezpečí, odstupňovány výstražnými symboly a signál-
ními slovy následovně:

Výstražný 
symbol

Signální 
slovo

Vysvětlení

a Nebezpečí!
Bezprostřední ohrožení 
života nebo nebezpečí 
těžkého poranění

e Nebezpečí!
Ohrožení života elektric-
kým proudem

a Varování!
Nebezpečí lehkých 
poranění

b Pozor!
Riziko věcných škod nebo 
poškození životního 
prostředí

Tab. 2.1  Význam výstražných symbolů a signálních slov

2.1.2 Struktura výstražných pokynů

Výstražné pokyny poznáte podle horní a dolní oddělující 
čáry. Jsou strukturovány podle následujícího základního 
principu: 

a
 Signální slovo!
Druh a zdroj nebezpečí!
Vysvětlení ke druhu a zdroji nebezpečí

Opatření k odvrácení nebezpečí.

>

>

2.2   Použití v souladu s určením

Vyrovnávací zásobník Vaillant VPS/2, byl zkonstruován 
na základě moderní techniky a uznávaných bezpeč-
nostně technických pravidel. Přesto může při jeho neod-
borném používání nebo použití v rozporu s určením dojít 
k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, 
nebo k ohrožení vyrovnávacího zásobníku VPS/2 či 
jiných věcných hodnot.
Toto zařízení nesmějí obsluhovat osoby (včetně dětí) 
s omezenými fyzickými, senzorickými či psychickými 
schopnostmi, dále osoby, které nedisponují potřebnými 
znalostmi nebo nemají s obsluhou takového zařízení 
zkušenosti, pokud ovšem zařízení neobsluhují pod dohle-
dem osoby zodpovědné za bezpečnost práce či pokud 
nebyly touto zodpovědnou osobou k obsluze tohoto 
vyrovnávacího zásobníku VPS/2 náležitě zaškoleny.
Dbejte na to, aby si se zařízením nepozorovaně nehrály 
děti.
Toto zařízení je jako vyrovnávací zásobník VPS/2 
určeno pro připojené systémy ústředního topení 
v domácnostech, na sportovištích a v malých průmyslo-
vých podnicích. V úvahu přicházejí všechny zdroje tepla 
včetně jejich kombinací, které jsou uvedeny v plánova-
cích informacích systému VPS/2.
Každé jiné nebo další používání je považováno za použí-
vání, které není v souladu s určením. Za takto vzniklé 
škody výrobce / dodavatel neručí. Riziko nese samotný 
uživatel.
Ke správnému použití v souladu s určením patří také 
dodržování návodu k obsluze a instalaci, dodržování dal-
ších platných předpisů a podkladů a dodržování podmí-
nek kontroly a údržby.
Vyrovnávací zásobník VPS/2 Vaillant není určen k tomu, 
aby jím přímo protékala solární kapalina a teplá voda. 

2 Bezpečnost
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2.3  Obecné bezpečnostní pokyny 

Instalace a montáž
Instalaci, nastavení, údržbu a opravy vyrovnávacího 
zásobníku VPS/2 smí provádět pouze servisní pracovník. 
Ten také přebírá odpovědnost za řádnou instalaci a uve-
dení do provozu.
Za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto 
návodu, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Nebezpečí mrazu
Zůstane-li vyrovnávací zásobník VPS/2 mimo provoz 
po delší dobu (např. zimní dovolená) v nevyhřívané míst-
nosti, pak může topná voda ve vyrovnávacím zásobní-
ku VPS/2 a potrubí zamrznout.

Vyrovnávací zásobník VPS/2 instalujte do suché 
a vesměs nezamrzající místnosti.

Věcné škody v důsledku neodborného používání 
a/nebo nevhodného nástroje
Neodborné použití nebo nevhodné nástroje mohou mít 
za následek věcné škody (např. únik vody)!

Při utahování nebo uvolňování šroubových spojů 
v zásadě používejte vhodné stranové klíče (otevřené 
klíče). 
Nepoužívejte hasáky, prodloužení atd.

Netěsnosti kvůli mechanickému pnutí
Neodborná instalace může způsobit netěsnosti.

Abyste zabránili netěsnostem, dbejte, aby na potrubí 
nevznikala mechanická pnutí.
Na potrubí nezavěšujte žádné zátěže (např. oděv).

Změny v okolí vyrovnávacího zásobníku
Na následujících zařízeních nesmíte provádět žádné 
změny, pokud by mohly ovlivnit provozní bezpečnost 
systému:

na vyrovnávacím zásobníku,
na potrubí stanice čerstvé vody VPM W, solární nabí-
jecí stanice VPM S topného tělesa,
na odvodním potrubí a pojistném ventilu topné vody 
a solární kapaliny a
místních konstrukčních podmínek.

 Tvrdost vody
Změkčování topné vody je závislé na použitém topném 
systému.

Změkčete topnou vodu s tvrdostí nad 3,57 mmol/l 
CaCO

3
 (20 °dH). 

K tomu použijte iontový výměník Vaillant 
(č. zboží 990349). Dodržujte tam přiložený návod 
k obsluze.

>

>

>

>

>

–
–

–

–

>

>

2.4 Normy, pravidla a směrnice

Při instalaci zásobníku teplé vody je třeba dodržovat 
zejména následující zákony, nařízení, technická pravidla, 
normy a opatření v právě platném znění:
• ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače užitkové vody 
s vodním a parním ohřevem a kombinované s el. Ohře-
vem. Technické požadavky. Zkoušení
• ČSN 06 320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava 
teplé vody - Navrhování a zkoušení
• ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách -Zabezpe-
čovací zařízení
• ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody
• Předpisy a nařízení týkající se elektroinstalací (při 
použití ve spojení s elektrickou topnou spirálou)
• Předpisy a nařízení místního vodárenského podniku.

Bezpečnost 2
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3 Popis zařízení a funkce

3.1  Typový štítek

Typový štítek se nachází na nádobě. Druhý typový štítek 
je přiložen k publikacím.

Po montáži izolace nalepte typový štítek dozadu 
zvenčí na izolaci.

Na typovém štítku se nachází následující údaje:
Vs = obsah vody v litrech 
Pmax = max. provozní tlak v bar
Tmax = max. provozní teplota ve °C 

3.2 Přehled

90° 90°

1

2

3

4

5

13

6

14
7

15

8

9

16

10

11

12

Obr. 3.1   Připojení vyrovnávacího zásobníku

VPS 300/2 - 2000/2 (vpředu/vlevo - vzadu/vpravo)

>

Legenda
1 Odvzdušňovací ventil
2 Vstup topné vody pro stanici čerstvé vody při nástěnné montáži 

nebo pro kaskádu
3 Trubka s čidlem 1
4 Vstup topného tělesa
5 Trubka s čidlem 2
6 Zpětný tok topného tělesa
7 Trubka s čidlem 3
8 Zpětný tok topného tělesa nebo vstup topných okruhů
9 Vstup topných okruhů
10 Trubka s čidlem 4
11 Zpětný tok topných okruhů
12 Zpětný tok topného tělesa nebo zpětný tok stanice čerstvé 

vody při nástěnné montáži pro kaskádu
13 Zpětný tok topné vody pro stanici čerstvé vody
14 Vstup topné vody pro stanici čerstvé vody
15 Zpětný tok topné vody pro solární nabíjecí stanici
16 Vstup topné vody pro solární nabíjecí stanici

3.3 Funkce

Vyrovnávací zásobník je zásobován teplem jednoho 
nebo několika zdrojů tepla a event. ze solární nabíjecí 
stanice. Vyrovnávací zásobník slouží jako dočasný 
zásobník topné vody k další přepravě do topných okruhů 
popř. stanice čerstvé vody k přípravě teplé vody.

Vyrovnávací zásobník je vyroben z oceli a z vnějšku je 
opatřen černým lakem k ochraně proti korozi. Vyrovná-
vací zásobník má k dispozici různé přípojky pro potrubí 
topných okruhů, topného tělesa, stanice čerstvé vody 
a solární nabíjecí stanice i odvzdušňovací ventil.

Nepotřebné přípojky uzavřete koncovými víčky při-
pravenými na místě stavby (viz návod k instalaci sys-
tému vyrovnávacího zásobníku allSTOR). 

K dispozici jsou čtyři trubky s čidlem (viz návod k insta-
laci systému vyrovnávacího zásobníku allSTOR).

>

3 Popis zařízení a funkce
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4 Instalace

4.1 Rozsah dodávky

1

6

2

3

4

5

7

9

8

Obr. 4.1   Rozsah dodávky

Vyrovnávací zásobník je svisle a nastojato upevněn na 
paletě. Izolace a díly krytu jsou v samostatném obalu.

Pol. Počet Název

1 1 víko

2 1 izolace vpravo

3 1 krycí lišta

4 1
návod k obsluze a instalaci systému vyrovnáva-
cího zásobníku allSTOR a nálepka typový štítek

5 1 izolace dole

6 1 izolace vlevo

7 1 vyrovnávací zásobník

8 1 odvzdušňovací ventil

9 1 izolace nahoře

Tab. 4.1  Rozsah dodávky

Zkontrolujte úplnost a neporušenost rozsahu 
dodávky.

>

4.2 Požadavky na místo instalace 

b
 Pozor!

Nebezpečípoškození zařízení!
Voda může při mrazu v systému zamrznout 
a způsobit poškození topného systému 
a škody v místnosti instalace.

Vyrovnávací zásobník instalujte do suché 
a nezamrzající místnosti.

b
 Pozor!

Nebezpečí poškození unikající topnou 
vodou!
V případě poškození může z vyrovnávacího 
zásobníku uniknout veškerá topná voda pro 
topný systém.

Místo instalace vyberte tak, aby v případě 
poškození mohla být bezpečně odvedena 
větší množství vody (např. podlahová 
výpusť).

b
 Pozor!

Nebezpečí poškození vysokým zatížením!
Naplněný vyrovnávací zásobník může svou 
tíhou poškodit podlahu.

Při výběru místa instalace zohledněte 
hmotnost naplněného vyrovnávacího 
zásobníku a nosnost podlahy 
(¬ kap. 11, Technické údaje).
Event. zajistěte vhodný podklad.

b
 Pozor!

Nebezpečí poškození izolace!
Při teplotách pod 10 °C kontaktní lepidlo ve 
vybráních izolace vyrovnávacího zásobníku 
nedrží.

Izolaci umístěte do místnosti s teplotou 
min. 10 °C.
Počkejte, až se izolace zahřeje na teplotu 
v místnosti, dříve než ji začnete tvarovat.

Síťová zásuvka musí být v blízkosti, aby event. mohl být 
připojen připojovací kabel stanice čerstvé vody a/nebo 
solární nabíjecí stanice o délce asi 4 m.

>

>

>

>

>

>

Instalace 4
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4.3  Potřebné minimální vzdálenosti

>300

B

A

A

Obr. 4.2  Potřebné minimální vzdálenosti

Označení typu
Boční 

vzdálenost
(A) v mm

Vzdálenost od stropu
(B) v mm

VPS 300/2 350

350

VPS 500/2 450

VPS 800/2 500

VPS 1000/2 500

VPS 1500/2 600

 VPS 2000/2 650

Tab. 4.2  Boční vzdálenost zásobníku od stěny

Při instalaci dbejte na dostatečnou vzdálenost od 
stěn (A) a stropu (B), aby bylo možné provádět mon-
tážní práce a údržbu.
Dbejte na vzdálenost od stropu (B), aby mohlo být při 
montáži stanice čerstvé vody a solární nabíjecí sta-
nice nasazeno víko. Přitom zohledněte výšku a polohu 
potrubí stanice čerstvé vody a solární nabíjecí sta-
nice.

i
 Vzdálenost od stěny vzadu musí činit mini-

málně 300 mm.

i
 Musí být zajištěna přístupnost event. instalo-

vané stanice čerstvé vody a solární nabíjecí 
stanice.

>

>

A

Obr. 4.3  Sklopný rozměr vyrovnávacího zásobníku 

VPS 300/2 - 2000/2

Legenda
A Sklopný rozměr

Označení typu Jednotka Tolerance
Sklopný 

rozměr A

VPS 300/2 mm ± 20 1696

VPS 500/2 mm ± 20 1730

VPS 800/2 mm ± 20 1815

VPS 1000/2 mm ± 20 2134

VPS 1500/2 mm ± 20 2200

VPS 2000/2 mm ± 20 2310

Tab. 4.3   Sklopný rozměr

Při výběru místnosti instalace zohledněte sklopný 
rozměr vyrovnávacího zásobníku (¬ tab. 4.3).

>

4 Instalace
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4.4 Přeprava  vyrovnávacího zásobníku

a
 Nebezpečí!

Nebezpečí poranění a věcných škod v pří-
padě neodborné přepravy!
U šikmé polohy se mohou uvolnit šroubení 
na stojatém kroužku. Vyrovnávací zásobník 
se může převrátit a někoho poranit.

Vyrovnávací zásobník přepravujte na 
paletě pomocí zdvihacího vozíku.
Vyrovnávací zásobník noste bez palety, 
např. při scházení ze schodů.

b
 Pozor!

Nebezpečí poškození závitu!
Nechráněné závity mohou být při přepravě 
poškozeny.

Ochranné krytky závitů odstraňte až na 
konečném místě instalace.

i
 Noste rukavice, aby nebyla znečištěna 

izolace.

Vyrovnávací zásobník je svisle a nastojato upevněn na 
paletě. Izolace a díly krytu jsou v samostatném obalu.

Vyrovnávací zásobník dopravte na místo instalace. 
Pro přepravu může zůstat vyrovnávací zásobník stát 
na paletě.

Nainstalujte vyrovnávací zásobník co nejblíže ke 
zdroji tepla, aby tepelné ztráty byly co nejmenší.
Místo instalace zvolte tak, aby potrubí mohlo být 
účelně vedeno. 
Podklad musí být byl rovný a dostatečně stabilní 
k tomu, aby unesl tíži naplněného vyrovnávacího 
zásobníku (¬ kap. 11,  Technické údaje).
Odstraňte šroubení na stojatém kroužku.
Šrouby již nebudou zapotřebí.
Vyrovnávací zásobník dopravte na konečné místo 
instalace.
Izolaci a díly krytu dopravte k vyrovnávacímu 
zásobníku.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

4.4.1 Vybalení a instalace vyrovnávacího zásobníku 

b
 Pozor!

Nebezpečí poškození závitu!
Nechráněné závity mohou být při přepravě 
poškozeny.

Ochranné krytky závitů odstraňte až na 
konečném místě instalace.

Odstraňte z vyrovnávacího zásobníku opatrně 
ochrannou fólii, nepoškoďte přitom ochranný protiko-
rozní lak.
Vyrovnávací zásobník vyrovnejte tak, aby stále svisle 
a nekýval se. 

Přišroubování stojatého kroužku k podlahové ploše není 
v důsledku vysoké hmotnosti vyrovnávacího zásobníku 
nutné.

Přípojky  stanice čerstvé vody a  solární nabíjecí sta-
nice vyrovnejte směrem dopředu.
Všechna potrubí opatřete tepelnou izolací, aby nedo-
cházelo k tepelným ztrátám. 

>

>

>

>

>

Instalace 4
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4.5   Připojovací rozměry
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Obr. 4.4   Připojovací rozměry vyrovnávacího zásobníku 

VPS 300/2 - 2000/2

(nemusí být ve správném měřítku)

Roz-
měr

Jed-
notka

Tole-
rance

VPS 300/2 VPS 500/2 VPS 800/2 VPS 1000/2 VPS 1500/2 VPS 2000/2

1 mm ± 10 1707 1725 1755 2095 2107 2245

2 mm ± 10  1589 1578 1589 1929 1885 1995

3 mm ± 10 1463 1492 1502 1842 1798 1909

4 mm ± 10 1288 1307 1327 1667 1623 1734

5 mm ± 10 1143 1172 1182 1412 1415 1497

6 mm ± 10 1063 1092 1102 1332 1335 1417

7 mm ± 10 853 882 872 1025 1032 1092

8 mm ± 10 773 782 792 945 952 1012

9 mm ± 10 623 632 642 795 802 862

10 mm ± 10 418 447 457 457 513 524

11 mm ± 10 303 332 342 342 398 409

12 mm ± 10 117 146 155 155 212 222

13 mm ± 10 645

14 mm ± 10 795

15 mm ± 10 950

16 mm ± 10 1280

17 mm ± 2 500 650 790 790 1000 1100

Tab. 4.4   Připojovací rozměry vyrovnávacího zásobníku 

VPS 300/2 - 2000/2

4 Instalace



11Návod k instalaci vyrovnávacího zásobníku  allSTOR VPS/2 0020099500_01

4.6  Montáž izolace

b
 Pozor!

Nebezpečí poškození izolace!
Při teplotách pod 10 °C kontaktní lepidlo ve 
vybráních izolace vyrovnávacího zásobníku 
nedrží.

Izolaci umístěte do místnosti s teplotou 
min. 10 °C.
Počkejte, až se izolace zahřeje na teplotu 
v místnosti, dříve než ji začnete tvarovat.

Ve stavu při dodávce nejsou izolace tvarované.  Před 
montáží musíte izolace ohnout tak, aby vytvořily 
poloskořepiny.

i
 Ve vybráních izolace se nachází kontaktní 

lepidlo, které se vytvrdí po 20 vteřinách. Poté 
jsou poloskořepiny tvarově stálé.

BA

Obr. 4.5  Příprava a tvarování izolace

Izolaci vyjměte z obalu.
Izolace položte na svěrací lištu na spodní část rouno-
vou stranou k sobě (A).
Izolace ohněte, aby vytvořily poloskořepiny.
Izolace udržujte v tomto tvaru minimálně 20 vte-
řin (B). 

Izolace se v kolmicích vlevo a vpravo na zásobníku vzá-
jemně spojí tak, aby je šlo zase uvolnit.

>

>

>

>

>

>

Obr. 4.6  Umístění izolace

Kruhovité polstrování patky je drážkované, takže 
můžete polstrování patky rozšířit.

Polstrování patky na místě oddělení rozšiřte.
Polstrování patky položte kolem stojacího kroužku.

b
 Pozor!

Nebezpečí poškození unikající topnou 
vodou!
Z nepoužívaných přípojek může unikat topná 
voda a tak způsobit poškození.

Před umístěním izolace uzavřete nepo-
třebné přípojky neprodyšně uzavírajícími 
víčky.

Poloskořepiny izolace mohou být jednou osobou namon-
továny na vyrovnávací zásobník.
Izolaci můžete namontovat i tehdy, je-li již instalováno 
zadní připojení potrubí.

Izolaci namontujte dříve, než na vyrovnávací zásobník 
nainstalujete stanici čerstvé vody a solární nabíjecí 
stanici.

>

>

>

>

Instalace 4



Návod k instalaci vyrovnávacího zásobníku  allSTOR VPS/2 0020099500_0112

Obr. 4.7  Nasunutí pravé poloskořepiny (shora)

Levou poloskořepinu (viděno zepředu) oviňte kolem 
vyrovnávacího zásobníku, viz obrázek 4.7.
Dbejte na vybrání pro přípojky.
Pravou poloskořepinu (viděno zepředu) oviňte kolem 
vyrovnávacího zásobníku, viz obrázek 4.7.
Dbejte na vybrání pro přípojky.

2

1

Obr. 4.8  Zaskočení svěracích lišt

Legenda
1 první klidová poloha
2 poslední klidová poloha

>

>

>

>

Poloskořepiny nalisujte na vyrovnávací zásobník tak, 
aby  svěrné lišty vpředu zapadly do první klidové 
polohy (1).
Vzadu zalisujte svěrné lišty do první klidové polohy.
Svěrné lišty zepředu vtlačte až do poslední klidové 
polohy (2).
Svěrné lišty zezadu vtlačte až do poslední klidové 
polohy.
Dodanou krycí lištu připevněte svorkami na přední 
stranu (přípojky pro stanici čerstvé vody a solární 
nabíjecí stanici), nebudete-li instalovat stanici čerstvé 
vody a solární nabíjecí stanici.
Krycí lištu zkraťte na příslušnou délku.
Krycí lištu nasaďte na kabelový kanál.

Na zadní straně není žádná krycí lišta a izolace vyrovná-
vacího zásobníku je ponechána tak, jak je.

>

>

>

>

>

>

>

4 Instalace
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4.7 Připojení topení a zdroje tepla

a
 Nebezpečí!

Nebezpečí poranění nebo věcných škod 
v případě neodborné instalace!
Nebezpečí převrhnutí vyrovnávacího zásob-
níku VPS 300/2. Je-li nejdříve instalována 
stanice čerstvé vody a/nebo solární nabíjecí 
stanice, hrozí nebezpečí, že se zásobník pře-
vrhne směrem dopředu.

Nejdříve položte potrubí zadních přípojek 
tak, aby již nehrozilo nebezpečí převrhnutí 
vyrovnávacího zásobníku.

b
 Pozor!

Nebezpečí poškození zařízení!
Neodborná instalace a první uvedení do pro-
vozu může poškodit vyrovnávací zásobník.

Zajistěte, aby instalaci a první uvedení do 
provozu prováděl jen servisní pracovník. 

b
 Pozor!

Věcné škody způsobené cizími tělesy 
v topném systému!
Zbytky, jako zbytky po svařování, okuje, 
konopí, tmel, rez, hrubá nečistota apod., 
z potrubí se mohou usazovat ve vyrovnáva-
cím zásobníku a způsobovat poruchy.

Zbytky odstraníte tím, že topný systém 
před připojením vyrovnávacího zásobníku 
pečlivě vypláchnete.

b
 Pozor!

Věcné škody následkem neodborné 
instalace!
Neodborná instalace může způsobit netěs-
nosti a věcné škody.

Dbejte, aby potrubí byla namontována bez 
pnutí.

Expanzní nádobu dimenzujte podle příslušných před-
pisů pro topnou vodu a topný systém.

>

>

>

>

>
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Obr. 4.9   Připojení vyrovnávacího zásobníku

VPS 300/2 - 2000/2 (vpředu/vlevo - vzadu/vpravo)

Legenda:
1 Odvzdušňovací ventil
2 Vstup topné vody pro stanici čerstvé vody při nástěnné montáži 

nebo pro kaskádu 
3 Trubka s čidlem 1
4 Vstup topného tělesa
5 Trubka s čidlem 2
6 Zpětný tok topného tělesa
7 Trubka s čidlem 3
8 Zpětný tok topného tělesa nebo vstup topných okruhů
9 Vstup topných okruhů
10 Trubka s čidlem 4
11 Zpětný tok topných okruhů
12 Zpětný tok topného tělesa nebo zpětný tok stanice čerstvé 

vody při nástěnné montáži pro kaskádu
13 Zpětný tok topné vody pro stanici čerstvé vody
14 Vstup topné vody pro stanici čerstvé vody
15 Zpětný tok topné vody pro solární nabíjecí stanici
16 Vstup topné vody pro solární nabíjecí stanici

Popis připojovacího potrubí, podle systémového pro-
středí, je uveden v návodu k instalaci systému vyrov-
návacího zásobníku allSTOR.
Jak umístíte stanici čerstvé vody a/nebo solární nabí-
jecí stanici přímo na vyrovnávací zásobník, je popsáno 
v příslušných návodech k instalaci stanic. 
Přitom respektujte, že jsou elektrická vedení za 
přední krycí lištou položena směrem nahoru a pod 
víkem vyrovnávacího zásobníku směrem dozadu.

>

>

>

Instalace 4
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4.7.1 Poloha  čidel zásobníku

Základní rozdělení při použití regulace vyrovnávacího 
zásobníku:
Tři čidla zásobníku postupně, počínajíc shora, při nedo-
sažení požadované hodnoty vydají požadavek tepla 
s parametry teploty a tepelného zdroje. Podle systémo-
vých komponentů a solárního záření je zde detekována 
solární nabíjecí stanice a přídavný ohřívač (topná 
tělesa).

Čidlo 1 (komfortní rozsah pro přípravu teplé vody) je 
odpovědné za horních 10 % objemu zásobníku.
Čidlo 2 (rozsah pro přípravu teplé vody) je odpovědné 
za dalších 20 popř. 40 % objemu zásobníku.
Čidlo 3 (rozsah pro vytápění místnosti) je odpovědné 
za dalších 50 popř. 30 % vytápění.

Na základě rozdílné polohy čidla 2 můžete vyrovnávací 
zásobník připravit pro dvě různé aplikace:

spotřeba teplé vody pro obytnou budovu 
spotřeba teplé vody pro sportoviště nebo provozovny 

Jak čidla zásobníku napolohujete, je uvedeno 
v návodu k instalaci systému vyrovnávacího zásob-
níku allSTOR v příslušných schématech hydrauliky.
 Teplotní čidla zasuňte do odpovídajících trubek 
s čidlem (viz schéma připojení zásobníku vybraného 
schématu hydrauliky v návodu k instalaci systému 
vyrovnávacího zásobníku allSTOR). 

i
 Instalace stanice čerstvé vody a solární nabí-

jecí stanice je popsána v příslušných návo-
dech pro stanice.

–
–

>

>

4 Instalace
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5  Uvedení do provozu

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození!
Prostředky k ochraně před mrazem a korozí 
mohou vést k poškození těsnění, hluku při 
provozu a dalším následným škodám.

Dodržujte pokyny pro prostředky k ochraně 
před mrazem a korozí v návodech k insta-
laci připojených komponentů.
Informujte provozovatele o chování top-
ného systému s ochranou před mrazem.
Do vyrovnávacího zásobníku nenalévejte 
vodu obsahující vápník nebo korozivní 
vodu.

Při řádném používání inhibitorů s obchodními názvy 
SENTINEL (kromě typu X200) a FERNOX se dosud 
u vyrovnávacího zásobníku neobjevily žádné informace 
o jejich neslučitelnosti.

Dodržujte pokyny pro inhibitory v návodech k insta-
laci všech připojených komponentů. 
Při používání inhibitorů bezpodmínečně dodržujte 
návody výrobce aditiva.

Za snášenlivost a účinnost jakýchkoliv aditiv v topném 
systému Vaillant neručí.

První uvedení do provozu a ovládání zařízení a dále pro-
školení provozovatele musí být provedeny servisním 
technikem.

První uvedení do provozu a každé další uvedení 
vyrovnávacího zásobníku do provozu proveďte podle 
popisu v návodu k instalaci systému vyrovnávacího 
zásobníku allSTOR.

>

>

>

>

>

>

 5.1 Plnění a odvzdušnění vyrovnávacího 
zásobníku

1

Obr. 5.1   Odvzdušňovací ventil

Legenda
1 Odvzdušňovací ventil

Po připojení všech hydraulických přípojek a komponentů 
systému proveďte následující kroky:

Otevřete zátku odvzdušňovacího ventilu (1).
Systém naplňte podle popisu v návodu k instalaci sys-
tému vyrovnávacího zásobníku allSTOR tak, aby byl 
vyrovnávací zásobník odvzdušněn.
Uzavřete odvzdušňovací ventil.
Zkontrolujte těsnost odvzdušňovacího ventilu.

>

>

>

>

Uvedení do provozu 5
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b
 Pozor!
Nebezpečí poškození zařízení!
Možné netěsnosti na zásobníku. Otevřeným 
odvzdušňovacím ventilem může unikat topná 
voda a způsobit poškození.

Uzavřete odvzdušňovací ventil nahoře na 
zásobníku, dříve než položíte horní izolaci.

Obr. 5.2  Umístění horní izolace

Horní izolaci položte na vyrovnávací zásobník.
Izolaci vtlačte mezi poloskořepiny izolace, až bude 
horní izolace pevně uložena.
Po namontování stanic na vyrovnávací zásobník pro-
veďte elektrickou instalaci stanic podle příslušných 
návodů k instalaci stanic.
Nasaďte víko na poloskořepiny izolace.

>

>

>

>

>

Obr. 5.3  Umístění typového štítku na izolaci

Po montáži izolace nalepte typový štítek dozadu 
zvenčí na izolaci.

>

5 Uvedení do provozu
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6  Předání provozovateli

 Provozovatel vyrovnávacího zásobníku musí být poučen 
o manipulaci a funkcích vyrovnávacího zásobníku.

Provozovateli předejte všechny návody a doklady 
zařízení, které jsou určeny pro něj, aby si je uschoval. 
Návody k obsluze projděte s provozovatelem.
Eventuálně mu odpovězte na jeho otázky.
Upozorněte provozovatele zejména na bezpečnostní 
pokyny, které musí dodržovat.
Upozorněte provozovatele na nutnost pravidelné 
inspekce/údržby topného systému (smlouva 
o inspekci/údržbě).
Informujte provozovatele o tom, že návody mají být 
umístěny v blízkosti vyrovnávacího zásobníku.
Upozorněte provozovatele, že k plnění topného sys-
tému může používat jen normální vodu z vodovodu. 
Voda nesmí obsahovat žádné chemické přísady.

>

>

>

>

>

>

>

Předání provozovateli 6
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7  Rozpoznání a odstranění poruch

a
 Nebezpečí!

Nebezpečí poranění a věcných škod při 
neodborné údržbě a opravě!
Zanedbaná nebo neodborná údržba může 
negativně ovlivnit provozní bezpečnost vyrov-
návacího zásobníku a způsobit poranění osob 
či věcné škody.

Zajistěte, aby údržbu a opravy prováděl jen 
servisní pracovník.

Následující tabulka uvádí informace o možných poru-
chách při provozu vyrovnávacího zásobníku, o příčinách 
poruch a jejich odstranění.
Veškeré práce na vyrovnávacím zásobníku a připojených 
komponentů (montáž, údržbu, opravy atd.) smí provádět 
pouze servisní pracovníci.

Porucha  Možná příčina Odstranění

Ze zásobníku kape topná voda Netěsnosti šroubových spojů Utěsněte přípojky.>

Šplíchavý zvuk vycházející ze zásob-
níku

Vzduch ve vyrovnávacím zásobníku Vyrovnávací zásobník odvzdušněte.>

Nesprávná teplota v zásobníku
Tepelné čidlo je defektní nebo ve 
špatné poloze

Zkontrolujte správnou polohu podle popisu v návodu 
k instalaci systému vyrovnávacího zásobníku allSTOR.
Vyměňte tepelné čidlo.

>

>

Tab. 7.1.  Rozpoznání a odstranění poruch

>

7 Rozpoznání a odstranění poruch
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8  Vyřazení z provozu,   vypouštění

b
 Pozor!

Nebezpečí poškození systému!
Neodborné vyřazení z provozu může vést 
k poškození systému.

Odstavení z provozu smí provádět 
výhradně jen servisní firma.

Vypusťte vyrovnávací zásobník podle popisu 
v návodu k instalaci systému vyrovnávacího zásob-
níku allSTOR.
Jednotlivé komponenty systému vyrovnávacího 
zásobníku allSTOR vyřaďte z provozu podle popisu 
v příslušných návodech k instalaci.

>

>

>

9  Recyklace a  likvidace

Jak vyrovnávací zásobník, tak i přepravní balení se sklá-
dají z převážné části z recyklovatelných surovin.
Dbejte platných národních zákonných předpisů. 

9.1 Zařízení

Vyrovnávací zásobník Vaillant ani jeho příslušenství 
nepatří do domovního odpadu. Všechny konstrukční 
materiály jsou neomezeně recyklovatelné, dají se dru-
hově třídit a mohou být dopraveny do místního zařízení 
pro recyklaci.
Zajistěte, aby staré přístroje byly řádně zlikvidovány.

9.2 Obal

Likvidaci obalů určených k dopravě zařízení přenechejte 
servisní firmě, která zařízení instalovala.

Vyřazení z provozu, vypouštění 8
Recyklace a likvidace 9
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10  Technické údaje

Připojovací rozměry

13
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17

Obr. 10.1  Připojovací rozměry vyrovnávacího zásobníku 

VPS 300/2 - 2000/2

(nemusí být ve správném měřítku)

Roz-
měr

Jed-
notka

Tole-
rance

VPS 300/2 VPS 500/2 VPS 800/2 VPS 1000/2 VPS 1500/2 VPS 2000/2

1 mm ± 10 1707 1725 1755 2095 2107 2245

2 mm ± 10 1589 1578 1589 1929 1885 1995

3 mm ± 10 1463 1492 1502 1842 1798 1909

4 mm ± 10 1288 1307 1327 1667 1623 1734

5 mm ± 10 1143 1172 1182 1412 1415 1497

6 mm ± 10 1063 1092 1102 1332 1335 1417

7 mm ± 10 853 882 872 1025 1032 1092

8 mm ± 10 773 782 792 945 952 1012

9 mm ± 10 623 632 642 795 802 862

10 mm ± 10 418 447 457 457 513 524

11 mm ± 10 303 332 342 342 398 409

12 mm ± 10 117 146 155 155 212 222

13 mm ± 10 645

14 mm ± 10 795

15 mm ± 10 950

16 mm ± 10 1280

17 mm ± 2 500 650 790 790 1000 1100

Tab. 10.1   Připojovací rozměry vyrovnávacího zásobníku 

VPS 300/2 - 2000/2

10 Technické údaje
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Název
Jed-
notka

Tolerance
VPS 

300/2
VPS 

500/2
VPS 

800/2
VPS 

1000/2
VPS 

1500/2
VPS 

2000/2

Obsah nádrže litr ± 10 295 500 765 930 1480 1900

Vnější průměr bez izolace (nádoby) mm ± 2 500 650 790 790 1000 1100

Vnější průměr s izolací (nádoby) mm ± 10 680 820 960 960 1170 1270

Hloubka zásobníku mm ± 10 746 896 1036 1036 1246 1346

Výška nádoby včetně odvzdušňova-
cího ventilu a spodního kroužku

mm ± 10 1707 1725 1755 2095 2107 2245

Výška vyrovnávacího zásobníku 
včetně izolace

mm ± 10 1786 1805 1835 2175 2187 2308

Sklopný rozměr nádoby mm ± 20 1696 1730 1815 2134 2200 2310

Hmotnost nádoby (prázdná) kg ± 10 70 90 120 130 190 210

Hmotnost nádoby (plná) kg ± 10 370 590 890 1060 1680 2110

Sklopný rozměr mm ± 20 1696 1730 1815 2134 2200 2310

Pohotovostní spotřeba energie kWh/24h < 2,0 < 2,5 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 5

Tab. 10.2  Technické údaje
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Obr. 10.2   Připojení vyrovnávacího zásobníku

VPS 300/2 - 2000/2

(vpředu/vlevo - vzadu/vpravo)

Zásobník
¬ Obr. 10.2

Přípojky vpředu 

Pol. č. 13, 14
Stanice čerstvé vody

DN 25

Pol. č. 15, 16
Solární nabíjecí 

stanice
DN 20

VPS 300/2 G 1 IG G 3/4 IG

VPS 500/2 G 1 IG G 3/4 IG

VPS 800/2 G 1 IG G 3/4 IG

VPS 1000/2 G 1 IG G 3/4 IG

VPS 1500/2 G 1 IG G 3/4 IG

VPS 2000/2 G 1 IG G 3/4 IG

¬ Obr. 10.2
Přípojky vzadu

Pol. č. 2, 4, 6, 8, 9, 11 a 12

VPS 300/2 R 1 1/4

VPS 500/2 R 1 1/4

VPS 800/2 R 1 1/4

VPS 1000/2 R 1 1/2

VPS 1500/2 R 1 1/2

VPS 2000/2 R 1 1/2

Tab. 10.3   Připojovací velikosti

Technické údaje 10
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11  Záruka a zákaznické služby

11.1 Záruční lhůta

Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za pod-
mínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list 
je nedílnou součástí dodávky přístroje a jeho platnost je 
podmíněna úplným vyplněním všech údajů.

11.2  Servis

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět 
pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. 
Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, 
popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

11 Záruka a zákaznické služby
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