Pro provozovatele

Návod k obsluze

Stanice čerstvé vody
Příprava teplé vody odpovídající potřebě
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Informace k dokumentaci 1

1

Informace k dokumentaci

Společně s tímto návodem k obsluze platí také další podklady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto návodů,
nepřebírá Vaillant žádnou odpovědnost.

1.1

Související dokumentace

1.4

Platnost návodu

Tento návod k obsluze 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

Pro provozovatele zařízení:
– Návod k obsluze
vyrovnávacího zásobníku VPS/2
č. 0020099501
– event. návod k obsluze
solární nabíjecí stanice VPM S
č. 0020099503
– Návody k obsluze veškerého použitého příslušenství

1.2

Číslo zařízení viz typový štítek.

Archivace podkladů

> Tento návod k obsluze i veškerou související dokumentaci a event. potřebné pomocné prostředky uchovávejte u zařízení, aby byly návody a pomocné prostředky 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
b

Symbol ohrožení:
– Ohrožení života elektrickým proudem

i
>

Symbol ohrožení:
– Rriziko věcných škod
– Riziko ekologických škod

Symbol užitečných pokynů a informací

Symbol potřebné činnosti
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2 Bezpečnost

2

Bezpečnost

2.1

2.2

Bezpečnostní a výstražné pokyny

> Při obsluze stanice čerstvé vody VPM W die 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 následovně:
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.
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 prostřednictvím solární stanice v tomto systému využívána i solární
energie.
Každé jiné nebo používání mimo daný rámec je považováno za používání, které není v souladu s určením. Za
takto vzniklé škody výrobce/dodavatel neručí. Riziko
nese samotný uživatel.
K použití podle předpisů patří také dodržování návodu
k použití, dodržování veškerých dalších platných předpisů vyplývajících ze související dokumentace k zařízení
a v neposlední řadě také dodržování podmínek pro kontrolu a údržbu.

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

4

Signální slovo!
Druh a zdroj nebezpečí!
Vysvětlení ke druhu a zdroji nebezpečí.
> Opatření k odvrácení nebezpečí.
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Bezpečnost 2

2.3

Obecné bezpečnostní pokyny

Je bezpodmínečně nutné dodržovat následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

Nebezpečí mrazu
Zůstane-li stanice čerstvé vody VPM W bez napájení po
delší dobu (např. zimní dovolená) v nevyhřívané místnosti, pak může voda ve stanici čerstvé vody a potrubí
zamrznout.
> Přesvědčte se, zda byla stanice čerstvé vody VPM W
namontována v suché a vesměs nezamrzající místnosti instalace.

Netěsnosti kvůli mechanickému napětí
Neodborná instalace může způsobit netěsnosti.
> Abyste zabránili netěsnostem, dbejte, aby na potrubí
nevznikala mechanická napětí.
> Na potrubí nezavěšujte žádné zátěže (např. oděv).

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

Tvrdost vody
Změkčení topné vody ve vyrovnávacím zásobníku VPS/2
je závislé na použitém topném systému.
> Zeptejte se na to svého servisního technika.

Údržba
Zanedbaná nebo neodborná údržba může negativně
ovlivnit provozní bezpečnost stanice čerstvé vody.
> Nikdy se nepokoušejte sami provádět opravy ani
údržbu svých zařízení.
> Touto činností pověřte servisního pracovníka.
Vaillant doporučuje uzavřít smlouvu o údržbě.

Návod k obsluze stanice čerstvé vody VPM W 0020099505_00

5

3 Popis zařízení a funkce

3
3.1

Popis zařízení a funkce

Příprava teplé vody
Příprava teplé vody proběhne, je-li na jednom odběrném
místě vyžadováno více než 2 l/min. teplé vody. Regulace
stanice čerstvé vody 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.

Přehled

1
2

Funkce spuštění cirkulace
Je-li volitelné 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 dopraví teplou
vodu k odběrnému místu rychleji, než bez cirkulačního
potrubí a cirkulačního čerpadla. 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. Aktivací funkce ochrany
proti legionelám bude stanice čerstvé vody spuštěna po
zadání požadavku. Cirkulační čerpadlo se spustí a reguluje teplou vodu až na 70 °C. Funkce ochrany proti legionelám je aktivní po nějakou dobu, aby bylo umožněno
prohřívání celého teplovodního potrubí. Současně je
kontrolován průtok a teplota.
Obr. 3.1 Přehled stanice čerstvé vody VPM 20/25 W nebo
VPM 30/35 W na vyrovnávacím zásobníku VPS/2
Legenda
1 Vyrovnávací zásobník VPS/2
2 Stanice čerstvé vody VPM W

3.2

Funkce

Stanice čerstvé vody je dodávána s předběžně instalovaným připojovacím kabelem se síťovou zástrčkou. Stanice čerstvé vody je připravena k provozu, jakmile se
síťová zástrčka zasune do zásuvky.
Stanice čerstvé vody v rámci svých mezí výkonu připravuje podle potřeby teplou vodu.
Teplá voda je ohřívána výměníkem tepla ve stanici čerstvé vody VPM W. Výměník tepla odebírá své teplo
z topné vody ve vyrovnávacím zásobníku.

6

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, pak 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.
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Údržba 4
Rozpoznání a odstranění poruch 5
4

Údržba

a

Nebezpečí!
Nebezpečí poranění a věcných škod při
neodborné údržbě a opravě!
Zanedbaná nebo neodborná údržba může
negativně ovlivnit provozní bezpečnost stanice čerstvé vody.
> Nikdy se nepokoušejte sami provádět
opravy ani údržbu své stanice čerstvé
vody.
> Touto činností pověřte servisního pracovníka.

Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti je pravidelná inspekce/údržba
stanice čerstvé vody servisním technikem.
Vaillant doporučuje uzavřít smlouvu o údržbě.
> Inspekcí, údržbou a opravami pověřte servisního pracovníka.
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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 stanice čerstvé vody.
> Nikdy se nepokoušejte sami provádět
opravy ani údržbu své stanice čerstvé
vody.
> Touto činností pověřte servisního pracovníka.

Vaillant doporučuje uzavřít smlouvu o údržbě.
Informace o poruchách při provozu stanice čerstvé
vody, jejich možných příčinách a odstranění jsou uvedeny v následující tabulce.
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 armatury.

Je ucpaný filtr v
přívodu studené
vody.

> Zeptejte se servisního technika.

Uzavřené uzavírací
armatury v síti studené nebo teplé
vody.

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

Výpadek proudu
nebo stanice
čerstvé vody bez
proudu.

> Síťovou zástrčku
event. zasuňte do
zásuvky.

Výpadek proudu
nebo stanice čerstvé vody bez
proudu.

> Síťovou zástrčku
event. zasuňte do
zásuvky.

Defektní cirkulační
čerpadlo.

> Zeptejte se servisního technika.

Vzduch v potrubí
pro topnou vodu
brání dostatečnému průtoku
výměníku tepla.

> Zeptejte se servisního technika.

Nedostatečný průtok v okruhu topné
vody.

> Zeptejte se servisního technika.

Požadovaná teplota teplé vody
nesprávně nastavená.

> Zeptejte se servisního technika.

Neteče
žádná teplá
voda.

Bez ohřevu
vody.

Teplota teplé
vody je příliš
nízká.

Tab. 5.1 Rozpoznání a odstranění poruch
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6 Vyřazení z provozu
7 Recyklace a likvidace
6

Vyřazení z provozu

b
b

7

Recyklace a likvidace

Pozor!
Nebezpečí poškození systému!
Neodborné vyřazení z provozu může vést
k poškození systému.
> Odstavení z provozu smí provádět
výhradně jen kvalifikovaná servisní firma.

Jak stanice čerstvé vody, tak i obaly se z větší části
skládají z recyklovatelných surovin.
Dbejte platných národních zákonných předpisů.

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

Stanice čerstvé vody 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.

7.1

Zařízení

7.2
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.

Obal

Likvidaci obalů přenechejte servisní firmě, která zařízení
instalovala.

Pro vyřazení stanice čerstvé vody z provozu musí být
vypuštěna teplá voda.
> Odstavení z provozu smí provádět výhradně jen kvalifikovaná servisní firma.

8
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Záruka a zákaznické služby 8

8
8.1

Záruka a zákaznické služby
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.!
8.2

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.
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Seznam hesel
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