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Informace k dokumentaci 1

1

Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací.
Společně s tímto návodem k instalaci platí také další
podklady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto návodů,
nepřebírá Vaillant žádnou odpovědnost.

1.1

Použité symboly

Dále jsou vysvětleny symboly, které jsou v textu uváděny:

a

Symbol ohrožení:
– Bezprostřední ohrožení života
– Nebezpečí těžkých poranění
– Nebezpečí lehkých poranění

e
b
i

Symbol ohrožení:
– Ohrožení života elektrickým proudem

Související dokumentace

Pro provozovatele zařízení:
– Návod k obsluze
vyrovnávacího zásobníku VPS/2
č. 0020099501
– Návody k obsluze veškerého použitého příslušenství

Pro servisního technika:
– Návod k instalaci
vyrovnávacího zásobníku VPS/2
č. 0020099500
– Návod k instalaci systému
vyrovnávacích zásobníků allSTOR č. 0020099506
– Návody k montáži a instalaci veškerého použitého
příslušenství
> Při instalaci stanice čerstvé vody dodržujte všechny
návody k instalaci platné pro konstrukční díly a komponenty zařízení. Tyto návody k instalaci jsou přiloženy ke všem dílům zařízení a doplňkovým komponentám.

1.2

1.3

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.
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1.4

Symbol ohrožení:
– Riziko věcných škod
– Riziko ekologických škod

Symbol užitečných pokynů a informací

Symbol potřebné činnosti

Platnost návodu

Tento návod k instalaci platí výlučně pro stanici čerstvé
vody VPM W s následujícími čísly zboží:
Označení typu

Číslo zboží

VPM 20/25 W

0010007267

VPM 30/35 W

0010007268

Tab. 1.1 Typová označení a čísla zboží

> Číslo zboží najdete na typovém štítku zařízení.
Typový štítek se ve stanici čerstvé vody nachází dole
vpravo na nosné desce.
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2 Bezpečnost

2

Bezpečnost

2.1

2.2

Bezpečnostní a výstražné pokyny

> Při instalaci stanice čerstvé vody VPM W dodržujte
obecné bezpečnostní a výstražné pokyny, které jsou
určeny pro danou manipulaci.

2.1.1

Klasifikace výstražných pokynů

Výstražné pokyny jsou následovně klasifikovány
výstražnými značkami a signálními slovy, pokud jde o
stupeň možného nebezpečí:
Výstražný
symbol

a
e
a
b

Signální
slovo

Vysvětlení

Nebezpečí!

Bezprostřední ohrožení
života nebo nebezpečí
těžkého poranění

Nebezpečí!

Ohrožení života elektrickým proudem

Varování!

Nebezpečí lehkých poranění

Pozor!

Riziko věcných škod nebo
poškození životního prostředí

Použití v souladu s určením

Stanice čerstvé vody VPM W je zkonstruována na
základě moderní techniky a uznávaných bezpečnostních
pravidel. Přesto může při jeho neodborném používání
nebo použití v rozporu s určením dojít k ohrožení zdraví
a života uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení
zařízení 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 dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost práce či pokud
nebyly touto zodpovědnou osobou k obsluze tohoto
zařízení náležitě zaškoleny.
Dbejte na to, aby si se zařízením nepozorovaně nehrály
děti.
Zařízení je jako stanice čerstvé vody VPM W určeno pro
uzavřená teplovodní zařízení. Stanice čerstvé vody
VPM W je komponentou modulárního systému přípravy
teplé vody ve spojení s vyrovnávacím zásobníkem a různými výrobci energie, jako např. topným kotlem na
pelety, tepelným čerpadlem nebo s jiným topným tělesem. Volitelně může být také prostřednictvím solární
stanice v tomto systému využívána solární energie. Jiné
použití nebo použití mimo tento rozsah je pokládáno za
použití k neurčenému účelu. 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 dalších platných předpisů a podkladů a dodržování podmínek kontroly a údržby.

Tab. 2.1 Význam výstražných symbolů a signálních slov

2.3
2.1.2

Struktura výstražných pokynů

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

a
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Signální slovo!
Druh a zdroj nebezpečí!
Vysvětlení ke druhu a zdroji nebezpečí
> Opatření k odvrácení nebezpečí.

Obecné bezpečnostní pokyny

Instalace a montáž
Instalaci, nastavení, údržbu a opravy zařízení smí provádět pouze specializovaný servis. Ten také přebírá odpovědnost za řádnou instalaci a uvedení do provozu.
> Namontujte stanici čerstvé vody VPM W.
> Položte všechna potrubí a elektrická vedení.
> Namontujte solární nabíjecí stanici VPM S.
Připojení potrubí stanice čerstvé vody VPM W po montáži solární nabíjecí stanice je možné jen za ztížených
podmínek.
> Při pokládání potrubí dbejte na dostatek volného prostoru nad vyrovnávacím zásobníkem VPS/2.
> Na vyrovnávací zásobník VPS/2 vložte kryt, pod kterým budou položeny připojovací kabely.
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Bezpečnost 2

Nebezpečí otravy a poleptání!
Neodborné používání čisticích prostředků může vést
k otravám a/nebo poleptání.
> Při manipulaci s chemickými prostředky postupujte
opatrně.
> Dodržujte bezpečnostní pokyny přiložené k čisticím
kapalinám.
> Zajistěte, aby nemohla být teplá voda znečištěna čisticím kapalinou.

Nebezpečí poškození zařízení!
Vysoký tlak vody může poškodit stanici čerstvé vody.
> Do přívodu studené vody instalujte schválenou bezpečnostní skupinu, která zajistí, že nebude ve stanici
čerstvé vody překročen maximální provozní tlak
10 bar.
> Dodržujte návod dodaný s bezpečnostní skupinou.

Nebezpečí mrazu
Zůstane-li stanice čerstvé vody VPM W mimo provoz po
delší dobu (např. zimní dovolená) v nevyhřívané místnosti, pak může voda ve stanici čerstvé vody VPM W
a potrubí zamrznout.
> Stanici čerstvé vody VPM W instalujte do suché
a vesměs nezamrzající místnosti instalace.

Změny v okolí stanice čerstvé vody
Na následujících zařízeních nesmíte provádět žádné
změny, pokud by mohly ovlivnit provozní bezpečnost
systému:
– na vyrovnávacím zásobníku VPS/2,
– na potrubí ke stanici čerstvé vody, k solární nabíjecí
stanici a topnému tělesu,
– na odvodním vedení a bezpečnostním ventilu pro teplou vodu,
– podle místních konstrukčních podmínek.

Tvrdost vody
Změkčení topné vody ve vyrovnávacím zásobníku VPS/2
je závislé na použitém topném systému.

Chování v případě netěsností v oblasti teplovodního
potrubí
Dodržujte následující:
> V případě netěsností v oblasti teplovodního potrubí
okamžitě mezi zařízením a odběrnými místy uzavřete
uzavírací ventil studené vody.
> Odstraňte netěsnosti v teplovodním potrubí.
U stanice čerstvé vody VPM W není uzavírací ventil studené vody v rozsahu dodávky zařízení.

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 napětí
Neodborná instalace může způsobit netěsnosti.
Plastové trubky pro připojení horké a/nebo studené
vody musí být odolné vůči teplotě do 95 °C a vůči tlaku
do 10 bar.
> Abyste zabránili netěsnostem, dbejte, aby na potrubí
nevznikala mechanická napětí.
> Na potrubí nezavěšujte žádné zátěže (např. oděv).
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2 Bezpečnost

2.4

Předpisy

Stanici čerstvé vody VPM W musí instalovat specializovaný servis, který odpovídá za dodržení stávajících
norem a předpisů.
Za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto
návodu, společnost Vaillant neručí.
> K zapojení používejte běžně dostupná vedení.
Minimální průřez vedení:
1,5 mm2
– Připojovací vedení 230 V
– Nízkonapěťová vedení
(rozvod sběrnice eBUS)
0,75 mm2
Nesmí být překročena následující maximální délka
vedení:
300 m
– Rozvod sběrnice eBUS
Vedení čidla a sběrnicová vedení při délce více než 10 m
nesmí probíhat paralelně s vedením 230 V.
> Připojovací vedení položte samostatně.
> Všechna připojovací vedení musí být ve skříni upevněna přiloženými držáky kabelu.
> Volné svorky zařízení nepoužívejte jako pomocné
svorky pro další el. zapojení.
> Komponenty systému instalujte v suchých prostorách.

2.5

Označení CE

Označení CE potvrzuje, že stanice čerstvé vody ve spojení s topnými zařízeními Vaillant odpovídá základním
požadavkům následujících směrnic:
– Směrnice o elektrických zařízeních určených pro
používání v určitých mezích napětí (směrnice
Rady 2006/95/EHS)
– Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (směrnice č. 2004/108/ES, 89/336/EHS)
– DIN EN 60335, Bezpečnost elektrických zařízení

Při instalaci je třeba dodržovat zejména následující
zákony, vyhlášky, technická pravidla, normy a předpisy
v platném znění:
– DIN 1988 Technická pravidla pro instalaci pitné vody
– DIN 4553 Ohřívače vody a zařízení k ohřevu pitné a
provozní vody
– DVGW W 551/2 (ochrana proti legionelám ve vícegeneračních rodinných domech od 3 bytů, pokud objem
pitné vody v sérii zapojené ohřívače vody překročí
3 litry)
– DVWG W 291 Pracovní list: čištění a dezinfekce rozváděcích zařízení
– předpisy vodárenských podniků
Při instalaci, montáži a provozu stanice čerstvé vody je
nutné dodržovat především místní předpisy, ustanovení,
pravidla a směrnice
– elektrického zapojení
– provozovatelů rozvodných sítí
– vodárenských společností
– zapojení tepelných zdrojů a topných systémů
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Popis zařízení a funkce 3

3

Popis zařízení a funkce

3.1

3.2

Přehled

Funkce

Stanice čerstvé vody v rámci svých mezí výkonu připravuje podle potřeby teplou vodu.

14
1

13

2

12

3
4
5

Příprava teplé vody
Příprava teplé vody proběhne, je-li na jednom odběrném
místě vyžadováno více než 2 l/min. teplé vody. Regulace
podle potřeby nastavuje míchadlo a cirkulační čerpadlo
stanice čerstvé vody tak, aby bylo rychle dosaženo
přednastavené teploty teplé vody a ta byla stále udržována na stejné úrovni. Teplota teplé vody je z výroby
přednastavena na 50 °C. Dále je rychle detekována
změna odebíraného množství a ta je vyrovnána regulací
tak, aby nedošlo k citelné změně teploty.

6

11

Funkce spuštění cirkulace
7

10
9

8
Obr. 3.1 Přehled stanice čerstvé vody VPM 20/25 W a
VPM 30/35 W
Poz.

Ks

VPM 20/25 W

VPM 30/35 W

1

1

Vstup, vyrovnávací okruh

2

1

Zpětný tok, vyrovnávací okruh

3

1

Snímač výstupní teploty, vyrovnávací okruh

4

1

Míchadlo

5

1

Snímač přívodní teploty, vyrovnávací okruh

6

1

Deskový výměník tepla

7

1

Cirkulační čerpadlo, vyrovnávací okruh

8

1

Snímač teploty teplé vody

9

1

Průtokový senzor

10

1

Regulace

11

1

Zástrčka sběrnice eBUS

12

1

Cirkulační čerpadlo (volitelně) - příslušenství Vaillant

13

1

Teplovodní potrubí

14

1

Potrubí na studenou vodu

Je-li cirkulační čerpadlo připojeno ke stanici čerstvé
vody, pak je cirkulační čerpadlo impulzově řízeno stanicí
čerstvé vody. Cirkulační čerpadlo je v tomto případě spínáno podle potřeby u skutečných odběrů. Jakmile je na
odběrném místě požadována teplá voda, je spuštěno cirkulační čerpadlo a rychle dopraví teplou vodu k odběrnému 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.

Ochrana proti legionelám
Stanice čerstvé vody poskytuje možnost usmrcení
zárodků v teplovodním potrubí. Tuto funkci bude stanice
čerstvé vody aktivovat po zadání požadavku. Cirkulační
čerpadlo 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 teplota.

Tab. 3.1 Díly stanice čerstvé vody VPM 20/25 W a
VPM 30/35 W

Návod k instalaci stanice čerstvé vody VPM W 0020099504_00

7

3 Popis zařízení a funkce

Ochrana před mrazem
Kontrola ochrany před mrazem je u stanice čerstvé
vody stále aktivní. Stanoví-li jedno ze tří teplotních čidel
teplotu nižší než 5 °C, tak se spustí funkce ochrany před
mrazem. Regulace řídí míchadlo a cirkulační čerpadlo
tak, aby byl do teplovodního okruhu přiváděn dostatek
tepla. Současně je spuštěno cirkulační čerpadlo (volitelně) k umožnění ochrany teplovodního potrubí před
mrazem. Nárůst teploty v důsledku přiváděného tepla je
kontrolován regulací. Funkce ochrany před mrazem je
ukončena při teplotě nad 14 °C, měřené na všech třech
teplotních čidlech.

3.3

Provozní režimy

Samostatný provoz
Stanice čerstvé vody je nastavena z výroby, takže je připravena k provozu, a nevyžaduje další parametrizování.
Teplota teplé vody je z výroby přednastavena na 50 °C.
Je aktivní jak funkce spuštění cirkulace tak i funkce
ochrany před mrazem. Při výběru funkce spuštění cirkulace musí být cirkulační čerpadlo připojeno ke stanici
čerstvé vody. Má-li být cirkulační čerpadlo provozováno
podle časového programu cirkulace, může být cirkulační
čerpadlo řízeno regulátorem solárního systému
VRS 620/3 nebo spínacími hodinami. Stanice čerstvé
vody v tomto případě samočinně reguluje konstantní
teplotu teplé vody.

V systému s regulátorem solárního systému
VRS 620/3
Díky regulátoru solárního systému VRS 620/3 Vaillant je
možné pohodlné a individuální nastavení parametrů
teplé vody. V automatickém režimu lze nastavit požadovanou hodnotu teplé vody a časové programy, jako
např. program teplé vody a časový program cirkulace.
Při nastavování doby ohřevu vody dbát, aby nebyl
vyrovnávací zásobník VPS/2 naplňován mimo časový
interval. Stanice čerstvé vody je přitom stále ještě
aktivní a podle zbytkových teplot poskytuje teplou vodu.
Při nastavování časového intervalu pro cirkulaci je aktivována funkce spuštění cirkulace v rámci intervalu.
V režimu ON je stanice čerstvé vody stále aktivní a připravena k provozu.
Režimem OFF se stanice čerstvé vody deaktivuje.
Dále je prostřednictvím regulátoru solárního systému VRS 620/3 možná aktivace funkce ochrany proti
legionelám.
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3.4

Hydraulické napojení
1
2
3
16
~ 230 V

eBUS

~ 230 V

4

15
5
14
13

6

12

11

10

9

8

7

Obr. 3.2 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
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4

Instalace

4.1

4.2

Přepravní pokyny

Rozsah dodávky a příslušenství

b
1

Pozor!
Nebezpečí poškození závitu!
Nechráněné závity mohou být při přepravě
poškozeny.
> Dávejte pozor, abyste při přepravě nepoškodili nechráněný závit.

Stanice čerstvé vody se dodává v jednom balení.
> Stanici čerstvé vody dopravte na místo instalace.
Pro přepravu může stanice čerstvé vody zůstat v obalu.

4.3

2

3

Místo instalace

b

Pozor!
Nebezpečí poškození zařízení!
Voda může při mrazu ve stanici čerstvé vody
zamrznout a způsobit poškození zařízení
a škody v místnosti instalace.
> Zařízení instalujte pouze v místnostech
chráněných proti mrazu.
> Zajistěte, aby bylo místo instalace suché
a nebylo ohroženo mrazem.

b

Pozor!
Nebezpečí poškození unikající vodou!
V případě poškození může ze stanice čerstvé
vody unikat voda.
> Místo instalace vyberte tak, aby v případě
poškození mohla být odvedena větší
množství vody (např. podlahová výpusť).

Obr. 4.1 Rozsah dodávky (není v odpovídajícím měřítku)
Poz.

Počet Název

1

1

Stanice čerstvé vody s připojovacím kabelem, 4 m

2

1

Kryt

3

2

Spojovací hrdla s pojistnými kroužky

1

Přídavný topný prvek (volitelně - příslušenství)

1

Cirkulační čerpadlo (volitelně - příslušenství)

> Stanici čerstvé vody namontujte na vyrovnávací
zásobník tak, aby byly tepelné ztráty co nejmenší.
> Místo instalace zvolte tak, aby potrubí mohlo být
účelně vedeno.
> Všechna potrubí opatřete tepelnou izolací, aby nedocházelo k tepelným ztrátám.
Síťová zásuvka musí být v blízkosti, aby mohl být připojen připojovací kabel stanice čerstvé vody o délce
asi 4 m.

Tab. 4.1 Přehled rozsahu dodávky a příslušenství

> Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.

i
10

Potřebné minimální vzdálenosti
> Při instalaci vyrovnávacího zásobníku dbejte na
dostatečné vzdálenosti od stěn a stropu, aby bylo
možné provádět montáž a údržbu.

Připojovací kabel pro rozvod sběrnice eBUS
není obsažen v rozsahu dodávky.
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4.4

Montáž stanice čerstvé vody VPM W

a

Nebezpečí!
Nebezpečí poranění nebo věcných škod
v případě neodborné instalace!
Nebezpečí převrhnutí u vyrovnávacího zásobníku VPS 300/2! Je-li nejdříve instalována
stanice čerstvé vody a/nebo solární nabíjecí
stanice, hrozí nebezpečí, že se zásobník převrhne směrem dopředu.
> Nejdříve položte potrubí zadních přípojek
vyrovnávacího zásobníku tak, aby již
nehrozilo nebezpečí převrhnutí vyrovnávacího zásobníku.

a

Nebezpečí!
Neodborná instalace může vést k ohrožení
osob nebo ke vzniku věcných škod!
Bez pojistných kroužků může stanice čerstvé
vody spadnout, hrozí nebezpečí poranění
osob.
> Pojistné kroužky rukou našroubujte na spojovací hrdla tak, aby byla stanice čerstvé
vody bezpečně upevněna na vyrovnávacím
zásobníku.
Obr. 4.2 Položení vedení stanice čerstvé vody

> Namontujte stanici čerstvé vody VPM W.
> Položte všechna potrubí a elektrická vedení.
> Namontujte solární nabíjecí stanici VPM S.
Připojení potrubí stanice čerstvé vody VPM W po montáži solární nabíjecí stanice je možné jen za ztížených
podmínek.
> Při pokládání potrubí dbejte na dostatek volného prostoru nad vyrovnávacím zásobníkem VPS/2.
> Na vyrovnávací zásobník VPS/2 vložte kryt, pod kterým byly položeny připojovací kabely.

Návod k instalaci stanice čerstvé vody VPM W 0020099504_00

> Připojovací vedení sběrnice eBUS položte podle kabelového vedení (¬ obr. 4.2) ve stanici čerstvé vody
k ovládací skříňce stanice čerstvé vody.
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Připojení hydraulických okruhů

1

b

Pozor!
Nebezpečí poškození zařízení!
Vysoký tlak vody může poškodit stanici čerstvé vody.
> Do přívodu studené vody instalujte schválenou bezpečnostní skupinu, která zajistí,
že nebude ve stanici čerstvé vody překročen maximální provozní tlak 10 bar.
> Dodržujte návod dodaný s bezpečnostní
skupinou.

b

Pozor!
Nebezpečí poškození vlnitých trubek!
Při tvarování vlnitých trubek vstupu a zpětného toku hrozí nebezpečí, že se vlnité trubky
zlomí, pokud budou ohnuty více než 30°
v každém směru.
> Předběžně zohýbané vlnité trubky neohýbejte o více než 30° v každém směru.

2

3

Mezi bezpečnostní skupinou a stanicí čerstvé vody
nesmí existovat žádná možnost uzavření. Je-li stanice
čerstvé vody ohřívána bez odběru vody, kape z pojistného ventilu bezpečnostní skupiny voda.
> Vodu kapající z pojistného ventilu odvádějte trychtýřem sifonu.
> Potrubí domovní instalace by mělo být co nejkratší,
aby bylo dosaženo rychlého ohřevu výměnu tepla u
odběru.

Obr. 4.3 Montáž stanice čerstvé vody na vyrovnávací
zásobník VPS/2
Legenda
1 Spojovací hrdla
2 Stanice čerstvé vody
3 Pojistné kroužky

> Zkontrolujte upevnění vyrovnávacího zásobníku
VPS/2.
> Pozor, aby byl vyrovnávací VPS/2 izolovaný, ale ještě
ne naplněný.
> Odstraňte víko vyrovnávacího zásobníku VPS/2, aby
pod ním mohl vést připojovací kabel.
> Odstraňte krycí lištu.
> Samotěsnicí spojovací hrdla (1) našroubujte do připravených přípojek vyrovnávacího zásobníku VPS/2.
> Kryt stanice čerstvé vody sejmete tím, že jej budete
stahovat směrem dopředu.
> Stanici čerstvé vody (2) nasuňte na spojovací
hrdla (1).
> Pojistné kroužky (3) ručně našroubujte na spojovací
hrdla vyrovnávacího zásobníku, až bude stanice čerstvé vody hladce doléhat k vyrovnávacímu zásobníku.
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1

2
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3
4

7

5
6

1

Obr. 4.5 Připojovací potrubí – hydraulická montáž na domovní
instalaci

Obr. 4.4 Montáž stanice čerstvé vody na vyrovnávací
zásobník VPS/2
Legenda
1 Vlnité trubky

> Předběžně zohýbané vlnité trubky (1) vstupu a zpětného toku vytvarujte tak, abyste mohli vlnité trubky
(1) spojit se spojovacími hrdly.
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Legenda
1 Okruh studené vody
2 Potrubí na studenou vodu stanice čerstvé vody
3 Vstup vyrovnávacího zásobníku
4 Vstup stanice čerstvé vody
5 Zpětný tok vyrovnávacího zásobníku
6 Zpětný tok stanice čerstvé vody
7 Přípojka teplé vody stanice čerstvé vody
8 Teplovodní okruh

> Vstup (3) vyrovnávacího zásobníku spojte se vstupem
(4) stanice čerstvé vody.
> Zpětný tok (5) vyrovnávacího zásobníku spojte se
zpětným tokem (6) stanice čerstvé vody.
> Teplovodní okruh (8) spojte s přípojkou teplé vody
(7) stanice čerstvé vody.
> Okruh studené vody (1) spojte s potrubím na studenou vodu (2) stanice čerstvé vody.
> Otevřete ventily na vstupu a zpětném toku tak, aby
se při pozdějším plnění vyrovnávacího zásobníku
VPS/2 mohla voda dostat do stanice a vzduch ze stanice unikal do vyrovnávacího zásobníku VPS/2.
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4.5

Elektrické připojení stanice čerstvé vody
VPM W

e

Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života kvůli vodivým
přípojkám!
Při práci na otevřené stanici čerstvé vody
a v ovládací skříňce topného tělesa hrozí
nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu
elektrickým proudem.
> Před zahájením prací na stanici čerstvé
vody odpojte přívod proudu.
> Přívod proudu zajistěte proti opětovnému
zapnutí.

Stanici čerstvé vody musí instalovat specializovaný servis, který odpovídá za dodržení stávajících norem a
předpisů.
Za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto
návodu, společnost Vaillant neručí.
> K zapojení používejte běžně dostupná plášťová
vedení.
Minimální průřez vedení:
1,5 mm2
– Připojovací vedení 230 V
– Nízkonapěťová vedení
(rozvod sběrnice eBUS)
0,75 mm2
Nesmí být překročeny následující maximální délky
vedení:
300 m
– Rozvod sběrnice eBUS
Vedení čidla a sběrnicová vedení při délce více než 10 m
nesmí probíhat paralelně s vedením 230 V.
> Připojovací vedení položte samostatně.
> Všechna připojovací vedení musí být ve skříni upevněna přiloženými držáky kabelu.
> Volné svorky zařízení nepoužívejte jako pomocné
svorky pro další el. zapojení.
> Komponenty systému instalujte v suchých prostorách.

eBUS

Obr. 4.6 Elektrické připojení stanice čerstvé vody VPM W
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4.5.1

4.5.2 Položení elektrických vedení na vyrovnávacím
zásobníku VPS/2

Připojení rozvodu sběrnice eBUS stanice
čerstvé vody VPM W

e

Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života kvůli vodivým
přípojkám!
Při práci na otevřené stanici čerstvé vody
a v ovládací skříňce topného tělesa hrozí
nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu
elektrickým proudem.
> Před zahájením prací na stanici čerstvé
vody odpojte přívod proudu.
> Přívod proudu zajistěte proti opětovnému
zapnutí.

Rozvod sběrnice eBUS připojit svorkou na víku ovládací
skříňky ve stanici čerstvé vody.

4
VPM 20/25 W
VPM 30/35 W
VRS 620/3

1

2
3
230 V~
Obr. 4.7 Připojení síťového vedení a rozvodu sběrnice eBUS
v systému (topné těleso)
Legenda
1 Stanice čerstvé vody
2 Přívod 230 V
3 Rozvod sběrnice eBUS (2vodičový)
4 Topné těleso

Odbočku vedení sběrnice eBUS ke stanici čerstvé vody
lze provést na libovolném místě systému sběrnice eBUS
(viz obr. 4.7).

Obr. 4.8 Položení elektrických vedení v kabelovém kanálu
vyrovnávacího zásobníku VPS/2, v systému bez
solární nabíjecí stanice

> Elektrická vedení položte do kabelového kanálu
vpředu na zásobníku (¬ obr. 4.8).
> Připojovací vedení 230 V položte odděleně od vedení
24 V.
> Krycí lištu zkraťte na příslušnou délku.
> Krycí lištu nasaďte na kabelový kanál.
> Na vyrovnávací zásobník VPS/2 nasaďte víko.
> Kryt nasaďte na stanici čerstvé vody.

> Připojovací vedení sběrnice eBUS položte podle kabelového vedení ve stanici čerstvé vody k ovládací
skříňce stanice čerstvé vody.

Návod k instalaci stanice čerstvé vody VPM W 0020099504_00
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4.5.3

Instalace příslušenství

e

Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života kvůli vodivým
přípojkám!
Při práci na otevřené stanici čerstvé vody
a v ovládací skříňce topného tělesa hrozí
nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu
elektrickým proudem.
> Před zahájením prací na stanici čerstvé
vody odpojte přívod proudu.
> Přívod proudu zajistěte proti opětovnému
zapnutí.

Volitelně můžete ke stanici čerstvé vody připojit cirkulační čerpadlo.
> K tomu účelu dodržujte pokyny k instalaci uvedené
v návodech k instalaci příslušenství.

Obr. 4.9 Položení elektrických vedení v kabelovém kanálu
vyrovnávacího zásobníku VPS/2, v systému se solární
nabíjecí stanicí

> Krycí lištu zkraťte na příslušnou délku.
> Krycí lištu nasaďte na kabelový kanál.
> Při montáži zásobníku prostrčte připojovací vedení
kabelovým kanálem vyrovnávacího zásobníku VPS/2
popř. kabelovým kanálem za solární nabíjecí stanicí.
(¬ obr. 4.8 popř. obr. 4.9).
> Připojovací vedení 230 V položte odděleně od vedení
24 V.
> Krycí lištu zkraťte na příslušnou délku.
> Krycí lištu nasaďte na kabelový kanál.
> Na vyrovnávací zásobník nasaďte víko.
> Kryt nasaďte na stanici čerstvé vody.
> Kryty nasaďte na solární nabíjecí stanici.
Obr. 4.10 Položení vedení stanice čerstvé vody

> Ze stanice čerstvé vody sejměte kryt.
> Připojovací kabel interního cirkulačního čerpadla prostrčte nástřikem na spínací skříňce.
> Připojte cirkulační čerpadlo.
> Připojovací vedení komponent příslušenství, jako
např. externí cirkulační čerpadlo, prostrčte šroubením PG.
> Vedení zabezpečte odlehčením od tahu.
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1

2

3
4

Obr. 4.11 Přípojky stanice čerstvé vody a komponent
příslušenství v ovládací skříňce
Legenda
1 Interní přípojka stanice
2 Připojení cirkulačního čerpadla vyrovnávacího okruhu
3 Připojení cirkulačního čerpadla
4 síťové vedení 230 V (předběžně zapojené)

> Proveďte zapojení příslušenství ve stanici čerstvé
vody (¬ obr. 4.11).
> Kryt nasaďte na stanici čerstvé vody.

Návod k instalaci stanice čerstvé vody VPM W 0020099504_00
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5 Uvedení do provozu
6 Předání provozovateli
5

Uvedení do provozu

a

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 instalaci připojených komponentů.
> Informujte provozovatele o chování topného systému s ochranou před mrazem.
> Do topného systému nenalévejte vodu
obsahující vápník nebo korozivní vodu.

b

Pozor!
Nebezpečí poškození systému!
Neodborná montáž/instalace může vést
k poškození systému.
> V rámci uvedení do provozu proveďte
pomocí instalačního asistenta regulátoru
solárního systému VRS 620/3 test funkce
komponent.

6

Předání provozovateli

Provozovatel zařízení musí být poučen o zacházení
a funkci jeho stanice čerstvé vody.
> 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 kontroly a údržby zařízení (smlouva o kontrole a údržbě).
> Upozorněte provozovatele, že návody musí zůstat
v blízkosti stanice čerstvé vody.

Při řádném používání inhibitorů s obchodními názvy
SENTINEL (kromě typu X200) a FERNOX se dosud u stanice čerstvé vody neobjevily žádné informace o jejich
neslučitelnosti.
> Dodržujte pokyny pro inhibitory v návodech k instalaci 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 proškolení provozovatele musí být provedeny servisním
technikem.
> První uvedení do provozu a každé další uvedení stanice čerstvé vody do provozu proveďte podle popisu
v návodu k instalaci systému vyrovnávacího zásobníku allSTOR.
Stanice čerstvé vody
Stanice čerstvé vody umístěná na vyrovnávacím zásobníku je připravena k provozu, jakmile je přiloženo síťové
napětí.
Samostatný provoz stanice čerstvé vody v prostředí bez
regulátoru solárního systému Vaillant je zajištěn potřebnými parametry nastavení z výroby.
Ve spojení s regulátorem solárního systému VRS 620/3
mohou být provedena nastavení teplé vody (doby nastavení, teplota) a čas funkce ochrany proti legionelám.
> Postupujte dle instrukcí uvedených v návodu
k obsluze regulátoru solárního systému VRS 620/3.
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7

Rozpoznání a odstranění poruch

Následující tabulka uvádí informace o možných poruchách při provozu stanice čerstvé vody, o příčinách
poruch a jejich odstranění.
Veškeré práce na stanici čerstvé vody Vaillant (montáž,
údržbu, opravy atd.) smí provádět pouze servisní pracovníci.
Porucha

Možná příčina

Odstranění

Neteče dostatek teplé vody.

Částečně uzavřené uzavírací armatury v přívodu studené vody.

> Zkontrolujte uzavírací armatury.
> Event. úplně otevřete uzavírací armaturu.

Je ucpaný filtr v přívodu studené
vody.

> Uzavřete přívod studené vody, vymontujte filtr a event.
jej vyčistěte.

Uzavřené uzavírací armatury v síti
studené nebo teplé vody.

> Zkontrolujte všechny uzavírací armatury a event. je
otevřete.

Výpadek proudu nebo stanice čerstvé vody bez proudu.

> Síťovou zástrčku event. zasuňte do zásuvky.

Výpadek proudu nebo stanice čerstvé vody bez proudu.

> Síťovou zástrčku stanice čerstvé vody event. zasuňte
do zásuvky.

Defektní cirkulační čerpadlo.

> Zkontrolujte funkci cirkulačního čerpadla.
Funkci lze zkontrolovat jen ve spojení s regulátorem
solárního systému VRS 620/3.

Vzduch ve vyrovnávacím okruhu
brání dostatečnému průtoku výměníku tepla.

> Vyrovnávací okruh odvzdušněte.

Nedostatečný průtok ve
vyrovnávacím okruhu.

> Zkontrolujte celý teplovodní okruh: uzavírací zařízení,
napájení, čerpadlo a nastavení regulátoru solárního
systému.
> Zkontrolujte vyrovnávací okruh: uzavírací zařízení.

Požadovaná teplota teplé vody
nesprávně nastavená.

> Změňte požadovanou teplotu teplé vody.
Toto je možné jen ve spojení s regulátorem solárního systému VRS 620/3.

Vzduch v teplovodním okruhu
brání dostatečnému proudění
výměníku tepla.

> Teplovodní okruh odvzdušněte.

Nedostatečný průtok v teplovodním okruhu.

> Zkontrolujte celý teplovodní okruh: uzavírací zařízení,
napájení, čerpadlo a nastavení regulátoru solárního
systému.

Voda je odebírána mimo doby
nastavení pro teplou vodu.

> Zkontrolujte doby nastavení pro teplou vodu a event. je
změňte.

Teplota vody v zásobníku ještě
není dostatečně vysoká. Vyrovnávací zásobník není již doplňován a/
nebo není aktivní cirkulační čerpadlo.

> Zkontrolujte funkci a nastavení všech komponent systému.

Teplota teplé vody je příliš vysoká.

Požadovaná teplota teplé vody
nesprávně nastavená.

> Změňte požadovanou teplotu teplé vody.
Toto je možné jen ve spojení s regulátorem solárního systému VRS 620/3.

Teplota teplé vody kolísá.

Defektní jednopáková směšovací
baterie na odběrném místě.

> Zkontrolujte, zda ke kolísání dochází jen na jednom
odběrném místě. Eventuálně vyměňte jednopákovou
směšovací baterii tohoto odběrného místa. Dochází-li
ke kolísání na několika odběrných místech, informujte
vašeho servisního technika.

Dlouho trvá, než začne teplá voda na
odběrném místě vytékat.

Cirkulace nesprávně nastavená.

> Zkontrolujte nastavení cirkulace.

Defektní cirkulační čerpadlo.

> Zkontrolujte funkci cirkulačního čerpadla.

Neteče teplá voda.

Teče jen studená voda.

Teplota teplé vody je příliš nízká.

Tab. 7.1 Rozpoznání a odstranění poruch

Návod k instalaci stanice čerstvé vody VPM W 0020099504_00

19

8 Vyřazení z provozu, vypouštění

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 kvalifikovaná servisní firma.

b

Pozor!
Nebezpečí poškození mrazem!
Bez zásobování topnou vodou nebo napětím
může voda ve stanici čerstvé vody zamrznout, což vede k poškození.
> Hrozí-li nebezpečí mrazu, pak topný systém a stanici čerstvé vody neodstavujte
z provozu.

Ochrana před mrazem
Stanice čerstvé vody má integrovanou funkci ochrany
před mrazem.
> V jednotlivých případech ověřte, zda je dobré, stanici
čerstvé vody přechodně odstavovat z provozu.
Pro vyřazení stanice čerstvé vody z provozu musí být
vypuštěna teplá voda.
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Vypuštění stanice čerstvé vody

b

Pozor!
Nebezpečí poškození mrazem!
Po vypuštění teplé vody obsahují ještě deskový výměník tepla a vedení od/k vyrovnávacímu zásobníku VPS/2 (teplovodní okruh)
i potrubí na studenou vodu k odběrným místům vodu, která by mohla zamrznout.
> Vypusťte teplovodní okruh stanice čerstvé
vody a potrubí na studenou vodu podle
návodů vyrovnávacího zásobníku VPS/2
a topného systému.

Za účelem údržby můžete vypustit stanici čerstvé vody
a teplovodní okruh. Toto je také dobré jako ochrana
proti mrazu, má-li být topný systém po delší dobu
vypnut (např. nebezpečí mrazu v prostoru instalace stanice čerstvé vody) nebo když hrozí zamrznutí potrubí.
Přitom se musíte přesvědčit, zda byla vypuštěna veškerá voda ze všech potrubí a zařízení.
Dodržujte návody vyrovnávacího zásobníku VPS/2
a topného systému.
K vypuštění stanice čerstvé vody ze strany teplé vody
postupujte následovně:
> K odpojení stanice čerstvé vody vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
> Otáčením doprava až na doraz otevřete uzavírací
ventil v přívodu studené vody.
> Otevřete všechna odběrná místa teplé vody připojená
ke stanici čerstvé vody.
> K vypuštění potrubí odstraňte zátku 1/2“ z přípojky
zpětného toku cirkulace popř. otevřete vypouštěcí
kohout ve zpětném toku cirkulace (volitelně), aby
zařízení a potrubí běžela naprázdno.
> Odběrná místa teplé vody a vypouštěcí kohout popř.
zpětný tok cirkulace nechte otevřené, dokud zařízení
zase nenaplníte.
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Recyklace a likvidace 9
Záruka a zákaznické služby 10
9

Recyklace a likvidace

Jak zařízení tak i přepravní obaly jsou z větší části vyrobeny z recyklovatelných surovin.
Dbejte platných národních zákonných předpisů.

9.1

Zařízení

Stanice čerstvé vody Vaillant ani veškeré příslušenství
nepatří do domovního odpadu. Všechny konstrukční
materiály jsou neomezeně recyklovatelné, dají se druhově třídit a mohou být dopraveny do místního zařízení
pro recyklaci.
Zajistěte, aby staré přístroje byly řádně zlikvidovány.

9.2

10 Záruka a zákaznické služby
10.1

Záruční lhůta

Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za podmínek, 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.

Obal

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

Název

Jednotka

VPM 20/25 W

VPM 30/35 W

l/min

20

30

1

3

5

kW

49

73

l/min

25

35

1

4**

7***

kW

60

85

Výkon teplé vody
U teplé vody
60 °C
Max. charakteristika
výkonu*

150

Jmenovitý výkon
U teplé vody
65 °C
Max. charakteristika
výkonu*
Jmenovitý výkon

750

Teploty
Rozsah teploty

°C

40...60

Teplota u programu
k ochraně proti legionelám

°C

70

V, Hz

230, 50

Příkon
Stanice

W

25...93

Příkon
Cirkulační čerpadlo

W

25

Elektrické údaje
Jmenovité napětí

Údaje o tlaku
Dopravní výška ze
strany topení
450
Obr. 11.1 Rozměry stanice čerstvé vody VPM 20/25 W
a VPM 30/35 W

hPA
(mbar)

150 (150)

100 (100)

Provozní tlak ze
strany topení

MPa
(bar)

0,3 (3)

Provozní tlak ze
strany vody

MPa
(bar)

1 (10)

Rozměry
Výška

mm

750

Šířka

mm

450

Hloubka
při montáži na
vyrovnávací
zásobník

mm

250

Hmotnost

kg

19

20

Připojení
Studená voda, cirkulace, teplá voda

DN 20, G 1 AG, plošně těsnicí

Vstup a zpětný tok
teplé vody

DN 25, G 1 AG, těsnění PTFE

* Měřeno podle DIN 4708-3: Při teplotě teplé vody 45 °C, teplotě
studené vody 10 °C a teplotě zásobníku 65 °C.
**Při rezervovaném objemu zásobníku pro teplou vodu 150 litrů
(VPS 500/2) a výkonu topného kotle min. 23 kW.
***Při rezervovaném objemu zásobníku pro teplou vodu
260 litrů (VPS 800/2) a výkonu topného kotle min. 18 kW.
Data pro zařízení s tepelným čerpadlem a topným kotlem na
pelety jsou uvedeny v příslušných plánovacích informacích.
Tab. 11.1 Technické údaje
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