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Nařízení o úspoře energie (EnEV)

Omezení roční primární potřeby energie

Základem každého projektování topného
systému je posudek vycházející z Nařízení
o úspoře energie (EnEV), který souhrnně
definuje energetickou kvalitu projektované
budovy, respektive plánovaných
modernizačních opatření.

Nařízení o úspoře energie (EnEV) omezuje
roční potřebu primární energie (Qp v kWh/
m2 za rok) v závislosti na poměru mezi
vnější plochou přenášející teplo k objemu
budovy (poměr A / V) na maximálně
přípustné hodnoty. Vypočítává se ve dvou
stupních přes:
- roční potřebu tepla na vytápění podle
normy DIN 4108-6 a
- faktor nákladnosti systému ep podle
normy 4701-10 a 4701-12.

Čím dříve se do přípravné fáze
projektování budovy zahrne také
projektování topného systému, tím
větší jsou možnosti optimální integrace
systémové techniky.
V Nařízení o úspoře energie (EnEV) se
regulují tyto položky:
- Energetické požadavky na novostavby
- energetické požadavky při modernizaci,
výstavbě, rozšiřování a přestavbě
stávajících budov
- požadavky na vytápěcí, chladicí
a klimatizační techniku a techniku
k ohřevu teplé vody
- energetické průkazy budov (novinka:
obytná budova a nebytová budova)

Čím vyšší je podíl obnovitelných zdrojů
energie, tím nižší je faktor nákladnosti
systému, který popisuje energetickou
účinnost celého systému. Jedna a táž
budova vykazuje při nezměněném
izolačním standardu velmi rozdílné
hodnoty roční potřeby primární energie
v závislosti na zdroji energie a použité
systémové technice.

primární energie a faktor nákladnosti
systému.
V tomto akumulačním systému se
vyrobené teplo akumuluje a podle potřeby
se předává buď topné vodě na topení
nebo teplé vodě. Účinnost celého systému
závisí přímo úměrně na dimenzování
akumulačního zásobníku VPS.
Jádrem akumulačního systému allSTOR
jsou akumulační zásobníky VPS 300/2
... 2000/2, které mají uvnitř speciální
usměrňovací prvky, umožňující tvoření
teplotních vrstev fyzikální cestou a jejich
využití podle potřeby. Silná a těsná
tepelná izolace minimalizuje tepelné ztráty
a umožňuje dosahovat v zásobníku teplot
až 95°C. Na rozdíl od zásobníků teplé vody
není v akumulačních zásobnících pitná
voda z vodovodní sítě, ale jsou začleněny
do uzavřeného okruhu topné vody.

Akumulační systém allSTOR je centrem
účinného, energeticky úsporného topného
systému a zlepšuje (snižuje) potřebu

Obr. 1 Akumulační systém allSTOR (příklad montáže se závěsným plynovým kotlem)
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K ohřevu teplé vody je určena jednotka
k ohřevu teplé vody VPM...W.

Všechny tyto prvky lze použít také
jednotlivě v jiných systémech.

Tato jednotka připravuje teplou vodu
podle potřeby průtokovým způsobem
přenášením naakumulovaného tepla přes
deskový výměník tepla na pitnou vodu
z vodovodní sítě.

Kromě toho jsou součástí akumulačního
systému allSTOR také solární kolektory
Vaillant konstrukčních řad VFK
a VTK a rovněž dohřívací zařízení
k akumulačnímu systému allSTOR podle
vlastního výběru.

K začlenění solárního systému slouží
solární jednotka VPM...S. Tato jednotka
zajišťuje transport tepla z kolektorového
pole do akumulačního zásobníku. Součástí
solární jednotky je integrovaný regulátor
a displej, který slouží k zobrazení solárního
zisku.
Akumulační zásobník VPS, jednotka
k ohřevu teplé vody VPM ...W a solární
jednotka VPM ...S tvoří jádro variabilního
akumulačního systému allSTOR.

Některá dohřívací zařízení jako tepelná
čerpadla mohou využívat obnovitelné
zdroje energie, jiná dohřívací zařízení
jako plynové kotle využívají fosilní zdroje
energie.
Do akumulačního systému lze jako
dohřívací zařízení začlenit také krbová
kamna s teplovodním výměníkem.
Je možná rovněž kombinace těchto
topných zařízení, například v případě
nutnosti pokrýt špičkové zatížení.

Obr. 2 Akumulační systém allSTOR (příklad montáže s tepelným čerpadlem geoTHERM)
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Shrnutí:
Akumulační systém Vaillant allSTOR nabízí
vynikající možnost, jak naplnit požadavky
Nařízení o úspoře energie (EnEV), nebo je
dokonce překročit.
Optimálních faktorů nákladnosti systému
lze dosáhnout pouze s obnovitelnými
zdroji energie jako jsou solární systémy
nebo tepelná čerpadla. Akumulační systém
allSTOR je v těchto případech tím prvkem,
který napomáhá dosažení požadavků
stanovených na poskytování dotací.
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1. Základy
Konstrukce a funkce akumulačního systému allSTOR

Obr. 3 Akumulační systém allSTOR – přehled celého systému

Konstrukce a funkce
Akumulační systém allSTOR je akumulační
systém určený pro obnovitelné i fosilní
zdroje energie různého druhu.
Akumulační systém se skládá z těchto
součástí:
- akumulační zásobník allSTOR
VPS 300/2
VPS 500/2
VPS 800/2
VPS 1000/2
VPS 1500/2
VPS 2000/2
- dohřívací zařízení (tepelné čerpadlo,
kotel na pelety, kondenzační a konvenční
topné kotle, blokové tepelné elektrárny –
kogenerační jednotky)
Následující součásti:
- solární kolektory auroTHERM
- solární jednotka VPM 20/60 S
- jednotka k ohřevu teplé vody
VPM 25/35 W
- systémový solární regulátor auroMATIC
620/3 (pro závěsné a stacionární
plynové kotle)

Jednotlivé součásti systému budou dále
přesněji popsány.

odebírají potřebné množství tepla
z akumulačního zásobníku VPS/2.

Akumulační systém allSTOR lze použít
k provozu:
- topných systémů s ohřevem teplé vody
- jen topných systémů
- systémů jen k ohřevu teplé vody,

Akumulační systém VPS se akumulací
tepelné energie postará o optimální
poměr mezi spotřebou obnovitelných
a fosilních zdrojů energie. Tepelná
energie se akumuluje v okamžiku nabídky
a v okamžiku potřeby se zase předává dál.

a to se solární podporou nebo bez ní.
Čidla integrovaná v akumulačním
zásobníku VPS/2 trvale kontrolují aktuální
stav zásobníku.
Pokles teploty na některém z čidel pod
požadovanou hodnotu vyvolá požadavek
na teplo. Tento požadavek na teplo se
nahlásí zdroji/zdrojům tepla integrovaným
do systému, aby začaly odpovídajícím
způsobem nabíjet teplotní vrstvy
v akumulačním zásobníku VPS/2.
- Kotle mohou běžet trvale na stejný
výkon, nemusejí se stále zapínat
a vypínat, a proto nepotřebují dodatečný
výkon na nahřívání.
Spotřebiče tepla integrované
v akumulačním systému allSTOR (topné
okruhy, jednotka k ohřevu teplé vody)

Akumulační systém allSTOR se nabíjí
podle potřeby z různých zdrojů energie
a naakumulované teplo se rozděluje
do připojených spotřebičů. Elektronická
řídicí jednotka akumulačního systému
zajišťuje maximální solární zisk, optimální
doby chodu kotlů a vysokou účinnost.
Sluneční energie se tak může během dne
akumulovat a teprve později využívat
k ohřevu teplé vody nebo k topení.
Tepelná čerpadla musejí z provozních
důvodů často běžet delší dobu nebo zůstat
naopak vypnuté. Také v tomto případě
akumuluje zásobník teplo a podle potřeby
ho zase předává.
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1. Základy
Součásti akumulačního systému allSTOR

Jednotka k ohřevu teplé vody
Solární jednotka

Akumulační zásobník
Obr. 4 Součásti akumulačního systému

Solární jednotka VPM S

Akumulační zásobník

Jednotka k ohřevu teplé vody

Solární jednotka zajišťuje transport tepla
z kolektorového pole do akumulačního
zásobníku. Solární jednotka VPM S
s integrovaným regulátorem obsahuje
všechny senzory a elektroniku nezbytné
k provozu a také vyplachovací,
odvzdušňovací a pojistné zařízení.

Centrální součástí akumulačního systému
allSTOR je akumulační zásobník VPS/2.

Jednotka k ohřevu teplé vody připravuje
podle potřeby teplou vodu. Teplá voda
se ohřívá průtokovým způsobem. Teplo
z topné vody v akumulačním zásobníku
se předává prostřednictvím deskového
výměníku tepla protisměrným principem
pitné vodě z vodovodní sítě.

Odpadá dodatečná instalace kolektorového
čidla nebo čidla zásobníku. Solární
jednotka reguluje samostatně průtočné
množství (není třeba žádné nastavování).
V případě potřeby lze některé parametry
nastavit pomocí regulátoru VRS 620/3
a systému vrDIALOG 810/2 nebo
vrnetDIALOG.
Solární jednotka je vybavena přibližovacím
senzorem. Jakmile se k solární jednotce
přiblížíte, osvětlí se displej a po několika
sekundách se zase automaticky vypne.
Solární jednotka plní automaticky
následující funkce:
- plní všechna nastavení
- přizpůsobení průtočného množství
- odvzdušňování za provozu
- ochrana před zamrznutím
- optimalizace maximálního solárního
zisku a jeho zobrazení
V závislosti na velikosti kolektorového pole
jsou k dispozici dvě solární jednotky: VPM
20 S a VPM 60 S.
6

Akumulační zásobník je ocelový a zvnějšku
je opatřen nátěrem odolným proti korozi.
Akumulační zásobník se napájí teplem
z jednoho nebo několika zdrojů tepla
a případně také ze solární jednotky.
Akumulační zásobník je vybaven
usměrňovacími prvky, vestavbami
a potrubím, které zabezpečují optimální
vrstvené ukládání vody shora (teplá) dolů
(studená).
Akumulační zásobník slouží jako
mezizásobník na topnou vodu, která se
z něho vede dále do topných okruhů nebo
do jednotky k ohřevu teplé vody.
Podle vypočtené potřeby teplé vody,
tepelných ztrát a druhu dohřevu lze použít
akumulační zásobníky typu VPS 300/2 až
VPS 2000/2.

Jednotka k ohřevu teplé vody VPM W
obsahuje všechna senzory a elektroniku
nezbytné k provozu. Jednotka k ohřevu
teplé vody VPM W dodává teplou vodu
o teplotě 50°C. Pokud je součástí systému
solární regulátor (volitelný), lze nastavit
teplotu vody v rozsahu od 40 do 60°C.
Jednotka automaticky plní následující
funkce:
- ochrana před opařením (teplota vody
< 60°C)
- přizpůsobení průtočného množství
- odvzdušňování za provozu
- ochrana před zamrznutím
V závislosti na požadovaném výkonu
ohřevu teplé vody jsou k dispozici dvě
jednotky: VPM 20/25 W a VPM 30/35 W.
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Konstrukce a funkce akumulačního systému allSTOR

Dohřívací zařízení

Solární kolektory

Regulátory (řídicí jednotky)

Jako dohřívací zařízení lze použít téměř
všechny zdroje tepla Vaillant.

U solárních kolektorů lze volit mezi
vakuovými trubicovými kolektory
auroTHERM exclusiv VTK a plochými
kolektory autoTHERM VFK (plus).

Regulaci systému zajišťuje řídicí jednotka,
která využívá teplotní čidla zasunutá
do ponorných jímek v akumulačním
zásobníku.

Výkon kotle/kotlů je možný až do 160 kW.
Např.:
- tepelná čerpadla Vaillant
geoTHERM vzduch / voda
geoTHERM země / voda
- kondenzační kotle Vaillant
ecoTEC
ecoCRAFT
- konvenční kotle Vaillant

Tato řídicí jednotka je již integrovaná
v tepelných čerpadlech geoTHERM.
U všech ostatních dohřívacích zařízení
potřebujete k regulaci akumulačního
systému systémový solární regulátor
auroMATIC 620/3.

atmoTEC
turboTEC
atmoCRAFT
Topné okruhy
Výkon odebíraný topnými okruhy je
omezen výkonem kotlů. Maximálně lze
přenášet teplo o hodnotě 160 kW.
Maximální průtočné množství, které lze
systémem přenášet:
- 4300 l/hod do velikosti zásobníku VPS
800/2
- 10 000 l/hod při velikosti zásobníku
od VPS 1000/2 do VPS 2000/2
V závislosti na použitých regulátorech lze
obsluhovat libovolný počet topných okruhů
Do akumulačního systému lze připojit
topné okruhy s radiátory, nebo podlahové
vytápění.
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Popis akumulačních zásobníků allSTOR VPS 300/2 – 2000/2

Specifické rysy:
- stojací, jednostěnný akumulační
zásobník z kvalitní oceli, vnější plášť
s ochranným nátěrem
- 11 vstupních a výstupních přípojek, které
jsou jednoznačně přiřazeny k různým
vrstvám zásobníku:
- solární jednotka
- kotle
- topné okruhy
- jednotka k ohřevu teplé vody
Při dodržení návodu tak nemůže dojít
k nesprávnému připojení.
- vnitřní vestavby zajišťují optimální
teplotní rozvrstvení vody
- do 4 navařených ponorných jímek
lze umístit čidla nezbytná v závislosti
na okolí systému
- vysoce kvalitní tepelná izolace
o tloušťce 90 mm snižuje provozní
náklady a redukuje pohotovostní ztráty
na minimum
- 2 skořepiny izolace může jedna
osoba vytvarovat a nasadit snadno
i po instalaci potrubí
- 6 konstrukčních velikostí od 300
do 2000 l umožňuje optimální
přizpůsobení potřebám a výrobě tepla
- hrdlo na odvzdušňování
Možnosti použití
Akumulační zásobník mohou zásobovat
různé zdroje tepla a/nebo solární jednotka.
Slouží jako zásobník k akumulaci topné
vody a dává topnou energii k dispozici
různým spotřebičům, jako je jednotka
k ohřevu teplé vody, topné okruhy, bazén
atd.

Označení akumulačního zásobníku
VPS 300/2
VPS 500/2
VPS 800/2
VPS 1000/2
VPS 1500/2
VPS 2000/2
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2. Popis akumulačního systému allSTOR
Technické údaje akumulačních zásobníků allSTOR VPS 300/2 – 2000/2

allSTOR VPS ...

jednotka

300/2

500/2

800/2

1000/2

1500/2

2000/2

Jmenovitý objem

l

295

500

765

930

1480

1900

Vnější průměr bez izolace

mm

500

650

790

790

1000

1100

Vnější průměr s izolací

mm

680

820

960

960

1170

1270

Hloubka zásobníku

mm

746

896

1036

1036

1246

1346

Výška nádoby včetně odvzdušňovacího hrdla
a kruhové podstavce

mm

1685

1705

1770

2110

2120

2245

Výška zásobníku včetně izolace

mm

1786

1805

1835

2175

2187

2308

Klopný rozměr

mm

1696

1730

1815

2134

2200

2310

Hmotnost (plný)

kg

370

590

890

1060

1680

2110

Hmotnost (prázdný)

kg

70

90

120

130

190

210
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Schéma s rozměry a míry přípojek akumulačních zásobníků allSTOR VPS 300/2 – 2000/2

1
2
3
4

16

5
6
15
7

P

14
8
13

O

A

9
C

N

D

10

E

M

F

11

L

B

G
H

12

I
J

K

Legenda:
1 odvzdušňovací hrdlo
2 připojení - viz. hydraulické schémata
3 jímka na čidlo
4 připojení - viz. hydraulické schémata
5 jímka na čidlo
6 připojení - viz. hydraulické schémata
7 jímka na čidlo
8 připojení - viz. hydraulické schémata
9 připojení - viz. hydraulické schémata
10 jímka na čidlo
11 připojení - viz. hydraulické schémata
12 připojení - viz. hydraulické schémata
13 vstup do jednotky VPM .. W (TV)
14 výstup z jednotky VPM .. W (TV)
15 výstup z jednotky VPM .. S (solar)
16 vstup do jednotky VPM .. S (solar)

Obr. 6 Míry přípojek akumulačních zásobníků allSTOR VPS 300/2 – 2000/2

Rozměr

Jednotka

VPS 300/2

VPS 500/2

VPS 800/2

VPS 1000/2

VPS 1500/2

VPS 2000/2

A

mm

1589

1578

1589

1929

1885

1995

B

mm

1463

1492

1502

1842

1798

1909

C

mm

1288

1307

1327

1667

1623

1734

D

mm

1143

1172

1182

1412

1415

1497

E

mm

1063

1092

1102

1332

1335

1417

F

mm

853

882

872

1025

1032

1092

G

mm

773

782

792

945

952

1012

H

mm

623

632

642

795

802

862

I

mm

418

447

457

457

513

524

J

mm

303

332

342

342

398

409

K

mm

117

146

155

155

212

222

L

mm

645

M

mm

795

N

mm

950

O

mm

1280

P

mm

1707

1725

1755

2095

2107

2245
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2. Popis akumulačního systému allSTOR
Popis jednotky k ohřevu teplé vody VPM 20/25 W, VPM 30/35 W

Obr. 7 Jednotka k ohřevu teplé vody VPM 20/25 W, VPM 30/35 W

320

150

Specifické rysy:
- hygienický ohřev teplé vody průtokovým
způsobem
- velký výkon do 60 kW nebo do 85 kW
- různé možnosti použití v kombinaci
s akumulačními zásobníky Vaillant
- volitelná funkce termické dezinfekce
potrubí na teplou vodu a cirkulačního
potrubí při nastavených parametrech
(čas, teplota a trvání termické
dezinfekce) pomocí vhodného
systémového regulátoru
- deskový výměník tepla z ušlechtilé oceli,
letovaný mědí, speciálně upravená
struktura desek, aby nedocházelo
k vápenitým usazeninám
- kompletní skořepinová izolace
z expandovaného polypropylenu
- jednotka připravena ke snadné montáži
přímo na zásobníku, alternativní montáž
na zeď
- provoz možný i bez přídavného
regulátoru
Možnosti použití

Studená voda se vede průtokovým
způsobem přes deskový výměník tepla.
Senzor průtočného množství identifikuje
už odběr teplé vody o hodnotě 2,5 l/min
pro VPM 20/25 W a 3,5 l/min pro VPM
30/35 W.
Volitelné příslušenství
- cirkulační čerpadlo
- sada k termické dezinfekci
- nástěnný držák

750

Tato jednotka slouží k ohřevu teplé vody
na stupeň přesně na požadovanou teplotu.

450

Obr. 8 Rozměry jednotky k ohřevu teplé vody VPM 20/25 W a VPM 30/35 W

Označení jednotky k ohřevu teplé vody
VPM 20/25 W
VPM 30/35 W
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2. Popis akumulačního systému allSTOR
Technické údaje jednotky k ohřevu teplé vody VPM 20/25 W, VPM 30/35 W

Označení

Jednotka

VPM 20/25 W

VPM 30/35 W

ohřev teplé vody

l/min

20 s tepelným čerpadlem/
25 s jinými topnými systémy

30 s tepelným čerpadlem/
35 s jinými topnými systémy

výměník tepla

30 desek

34 desek

jmenovitý výkon

kW

60

85

indikátor výkonu (DIN 4708 část 3)

NL

4

7

maximální teplota

°C

60 (70) *

60 (70) *

nastavitelná teplota (vhodným systémovým
regulátorem)

°C

40 -60

40 -60

jmenovité napětí

V, Hz

1~230, 50

1~230, 50

spotřeba čerpadla

W

25-93

25-93

cirkulační čerpadlo (volitelné)

W

25

25

Čerpadlo

EPP, λ = 0,041 W/(m*K)

EPP, λ = 0,041 W/(m*K)

tlaková ztráta (při jmenovitém průtoku)

mbar

150

150

max. provozní přetlak (primární/sekundární)

bar

3/10

3/10

rozměry (v x š x h)

mm

750 x 450 x 250

750 x 450 x 250

hmotnost (prázdná)

kg

19

20

na zásobník nebo na zeď**

na zásobník nebo na zeď**

1“

1“

izolace/skořepinová izolace pláště

Rozměry

způsob montáže
hydraulické přípojky

závit

* na termickou dezinfekci
** montáž na zeď jen s příslušenstvím Vaillant

Pro správné fungování cirkulačního čerpadla k zabudování do
jednotky k ohřevu teple vody (příslušenství Vaillant) je nutné
dodržet správné hydraulické odpory potrubí rozvodu teplé vody.
Při nízkém odběru teplé vody nedojde k překročení spínacích
hodnot nabíjecího čerpadla jednotek k ohřevu teplé vody, které
jsou:
VPM 20/25 W = 2l/min

a

VPM 30/35 W = 3,5l/min

To samé může být způsobeno velkým hydraulickým odporem
potrubí. Nabíjecí čerpadlo nesepne a cirkulační čerpadlo svým
doběhem vychladí potrubí a deskový výměník jednotky k ohřevu
teple vody. Při následném odběru teplé vody by pak bylo nutné
vyčkat na prohřátí celého odběrného systému.
Proto dodržujte max. tlakovou ztrátu v potrubí teplé vody:
VPM 20/25 W do 95mbar

12

a

VPM 30/35 W do 70mbar

Charakteristika cirkulačního čerpadla
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Popis solární jednotky VPM 20 S, VPM 60 S

Specifické rysy
- s integrovaným regulátorem s přesným
zobrazením solárního zisku
- plně automatické přizpůsobení
solárnímu systému
- na střeše není nutné žádné kolektorové
čidlo
- regulace podle teploty
- jednotka vybavena kompletně těmito
součástmi:
- teplotní čidlo
- senzor průtočného množství
- vysoce účinné solární čerpadlo
- čerpadlo akumulačního okruhu
- plnicí a vyplachovací zařízení
- odvzdušňovač
- displej na zobrazení solárního zisku
a provozního stavu
- jednotka připravena ke snadné montáži
přímo na zásobníku, alternativní montáž
na zeď
- provoz možný i bez přídavného
regulátoru
- součástí dodávky solární jednotky VPM
20 S je držák na solární expanzní nádobu
se spojkou a vlnitou pružnou trubkou

Obr. 9 Solární jednotka VPM 20 S, VPM 60 S



Možnosti použití



Solární jednotka VPM S je určena k nabíjení
akumulačního zásobníku a dodává se
ve dvou velikostech. Solární jednotku VPM
20 S lze použít pro 4...20 m2 plochého
kolektoru nebo 4...14 m2 trubicového
kolektoru a VPM 60 S pro 20... 60 m2
plochého kolektoru nebo 14...18 m2
trubicového kolektoru.



Kompletně vybavené solární jednotky
lze rychle a jednoduše namontovat
na akumulační zásobník VPS/2 nebo
alternativně na zeď.
Volitelné příslušenství
- solární expanzní nádoba (18 až 100 l)
- solární předřadná nádoba (5 až 18 l)
- nástěnný držák jednotky



Obr. 10 Rozměry solární jednotky VPM 20 S, VPM 60 S

Poznámka:

Označení solární jednotky

Při použití solární jednotky zásadně
naprojektovat také předřadnou nádobu.
U malých systémů lze alternativně použít
také expanzní nádobu s integrovanou
předřadnou nádobou.

VPM 20 S
VPM 60 S
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2. Popis akumulačního systému allSTOR
Technické údaje solárních jednotky VPM 20 S, VPM 60 S

Označení

Jednotka

VPM 20 S

VPM 60 S

plocha solárních kolektorů

m2

4-20 (ploché kolektory VFK)
4-14 (trubicové kolektory VTK)

20-60 (ploché kolektory VFK)
14-28 (trubicové kolektory VTK)

20 desek

48 desek

výměník tepla
Rozměry
druh montáže

montáž na zeď * nebo přímo na zásobník

výška

mm

750

šířka

mm

450

hloubka

mm

250

hmotnost

kg

21

Elektrické připojení
jmenovité napětí

V, Hz

1 ~ 230, 50

elektrický příkon

W

max. 150

stupeň krytí

IP

20

solární okruh výstup

závit

3/4“

solární okruh vstup

závit

3/4“

akumulační okruh výstup

závit

převlečná matice 3/4“

akumulační okruh vstup

závit

převlečná matice 3/4“

maximální provozní tlak, solární okruh

bar

6

maximální provozní tlak, sekundární okruh

bar

3

Hydraulické připojení

maximální teplota solární kapaliny

°C

130

maximální teplota vody

°C

95

jmenovité napětí

V, Hz

230, 50

spotřeba solárního čerpadla

W

7-65

spotřeba akumulačního čerpadla

W

maximálně 75

ochranná teplota součástek

°C

95

maximální teplota zásobníku

°C

při samostatném provozu: 95°C. Se systémovým solárním regulátorem auroMATIC
VRS 620/3 lze tuto hodnotu nastavit podle přání zákazníka (max. 95°C)

Solární čerpadlo

Nastavení z výroby

* s volitelným příslušenstvím

Zbytková dopravní výška – solární okruh [mbar]

800
700
600

VPM 60 S

500
400
300

VPM 20 S
200
100
0

0

100

200 300 400 500 600 700

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Zbytková dopravní výška – akumulační okruh [mbar]

900

700
600
500

VPM 60 S
400
300
200

VPM 20 S
100
0

0

100

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Průtočné množství [l/h]

Obr. 11 Zbytková dopravní výška solárních jednotek VPM 20 S a VPM 60 S v solárním a akumulačním okruhu

14

Průtočné množství [l/h]

Modul:

Obnovitelné zdroje

Sekce:

Akumulační zásobníky

Verze: 02

allSTOR VPS 300/2 - 2000/2

Katalogový
list č.

01-E3

2. Popis akumulačního systému allSTOR
Popis zdrojů tepla v systému (dohřívací zařízení)

V kombinaci s akumulačním systémem allSTOR lze použít následující zdroje tepla:
Modul/součást systému

Jmenovitý výkon v kW

tepelná čerpadla Vaillant geoTHERM
geoTHERM VWS
geoTHERM VWL

5,9 až 63,6

kondenzační kotle Vaillant
ecoTEC
ecoCRAFT

2,4 až 160

konvenční kotle Vaillant
atmoTEC
turboTEC
atmoCRAFT

4,8 až 160
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2. Popis akumulačního systému allSTOR
Popis solárních kolektorů

V kombinaci s akumulačním systémem allSTOR lze použít následující solární kolektory:
Modul/součást systému

Aperturní plocha v m2

ploché kolektory Vaillant VFK
auroTHERM 145 V
auroTHERM 145 H

4,0 ... 60 m2
4,0 ... 60 m2

trubicové kolektory Vaillant VTK
VTK 570/2, VTK 1140/2

4,0 ... 28 m2

Poznámka: Všechny další součásti solárních systémů najdete v projektové informaci auroTHERM.

Příslušenství

Označení

cirkulační čerpadlo k zabudování do jednotky k ohřevu teplé vody VPM W jeho součástí
je: cirkulační čerpadlo s připojovacím kabelem ke spínací skříňce VPM W, připojovací potrubí

elektrická topná tyč k termické dezinfekci v systémech s tepelným čerpadlem
k zabudování do okruhu teplé vody, elektrické připojení ve spínací skříňce VPM W, výkon 1,5
kW

nástěnný držák na jednotky VWP W a VPM S k montáži na zeď
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3. Konstrukce a funkce
Kompletní systém a akumulační zásobník

Popis funkce
Systém je řízen pomocí tří teplotních čidel
zásobníku.
Pokud teplota na jednom nebo několika
čidlech klesne pod požadovanou hodnotu,
dostanou zdroje tepla požadavek na teplo.
Zdroje tepla dodávají podle potřeby teplo
v topné vodě. Podle své teploty se ukládá
do odpovídající vrstvy v akumulačním
zásobníku.
Tím je zaručeno, že zásobník (při správném
dimenzování) bude mít vždy v pohotovosti
dostatečné množství energie o správné
teplotě pro spotřebiče tepla.
Spotřebiče tepla, tj. jednotka k ohřevu
teplé vody a regulované topné okruhy,
se podle potřeby obslouží ze zásob tepla
v akumulačním zásobníku.
Solární jednotka, dohřívací zařízení
a jednotka k ohřevu teplé vody jsou
vybaveny integrovanými regulátory.
Akumulační zásobník reguluje řídicí
jednotka akumulačního zásobníku. Je to
speciální regulační funkce, která se stará
o to, aby v zásobníku bylo vždy dostatečné
množství energie k tomu, aby zásobník
mohl splnit požadavky na teplo ze strany
spotřebičů. Pokud je součástí systému
solární jednotka, pokusí se tuto energii
získat nejprve přes solární kolektory.
Řídicí jednotka akumulačního systému
zpracuje za tímto účelem teploty čidel
zásobníku a systémová nastavení.
Řídicí jednotka akumulačního systému je
integrována v následujících zařízeních:
- regulátor VRS 620/3 (pro závěsné
a stacionární plynové kotle)
- tepelná čerpadla
Pokud teplotní čidla zásobníku nehlásí
už žádnou potřebu tepla (je dosažena
požadovaná teplota), dojde přesto ještě
k pokusu uložit solární energii, pokud ji
lze využít. Přitom se akumulační zásobník
může nahřát až na maximální teplotu
95°C.
Požadované teploty zásobníku pro
jednotlivé vrstvy určují nastavené teplotní
hodnoty teplé vody a topné vody.

Obr. 12 Akumulační zásobník allSTOR se solární jednotkou a jednotkou k ohřevu teplé vody

Obr. 13 Akumulační zásobník allSTOR, funkční schéma
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Kompletní systém a akumulační zásobník

1
2

teplá voda

ca. 65 °C

3

F1
16

F1
4

ca. 65 °C
5

F2

6

15

ca. 40 °C

7

14

topná
voda

13

ca. 40 °C

8

F2

9
10

F3

vstup do
solárního
systému

ca. 20 °C

11

F3

ca. 20 °C
12

standardní potřeba teplé vody

zvýšená potřeba teplé vody

Obr. 14 Řízené nabíjení zásobníku pomocí tří teplotních čidel

Nabíjení zásobníku
Tři teplotní čidla zásobníku vyvolávají při
poklesu teploty pod požadovanou hodnotu
postupně (počínaje shora) požadavek
na teplo.
V závislosti na aktuálním slunečním záření
je požadavkem na teplo oslovena, pokud je
to možné, nejdříve solární jednotka.

4: výstup ze zdroje tepla
11: vstup z topení
Při použití v bytě se standarní
potřebou teplé vody je třeba asi 30 %
objemu zásobníku k ohřevu teplé vody
a zbytek k topení. Připojení čidel zásobníku
probíhá následujícím způsobem:

Při použití ve př. sportovních
zařízeních se zvýšenou potřebou teplé
vody se dává asi 50 % objemu zásobníku
k dispozici k ohřevu teplé vody a zbývající
objem zásobníku lze využít k topení.
Připojení čidel zásobníku probíhá
následujícím způsobem:

Čidlo komfortní vrstvy:
trubka na čidlo 3

Čidlo komfortní vrstvy:

Čidlo vrstvy určené na ohřev teplé vody:
trubka na čidlo 5

Čidlo vrstvy určené na ohřev teplé vody:
Pro níže položených 20 % nebo 40 %
objemu zásobníku.

Čidlo vrstvy určené na ohřev teplé vody:
trubka na čidlo 7

Čidlo vrstvy určené na topení:
trubka na čidlo 10

Čidlo vrstvy určené na topení:
trubka na čidlo 10

Čidlo vrstvy určené na topení:
Pro níže položených 50 % nebo 30 %
objemu zásobníku.

Dále se připojují:

6: vstup do zdroje tepla k ohřevu teplé

Dále se připojují:
6: zavřen
8: výstup do topení
9: vstup do zdroje tepla k ohřevu teplé
vody
12: vstup do zdroje tepla k ohřevu topné
vody

Čidlo komfortní vrstvy:
Pro vrchních 10 % objemu zásobníku (teplá
voda).

Topné okruhy se připojují následujícím
způsobem:

vody

8: výstup do topení
9: zavřen
12: vstup do zdroje tepla k ohřevu topné
vody

18

trubka na čidlo 3

Modul:

Obnovitelné zdroje

Sekce:

Akumulační zásobníky

Verze: 02

allSTOR VPS 300/2 - 2000/2

Katalogový
list č.

01-E3

3. Konstrukce a funkce
Jednotka k ohřevu teplé vody

Funkce a použití
Jednotka k ohřevu teplé vody připravuje
podle potřeby teplou vodu. Ohřívá vodu
průtokovým principem přenášením
naakumulovaného tepla v deskovém
výměníku tepla na studenou vodu
z vodovodní sítě.
Druhy provozu
- Systémový provoz:
Regulátorem VRS 620/3 lze nastavit
všechny podstatné parametry
od požadované teploty teplé vody až
k automatické termické dezinfekci
domácí vodovodní sítě.
- Samostatný provoz:
Při samostatném provozu ohřívá
jednotka k ohřevu TV bez regulátoru
Vaillant teplou vodu na teplotu 50°C,
nastavenou z výroby. V tomto případě
lze požadovanou teplotu teplé vody
změnit pouze pomocí systému vrDIALOG
810/2 a vrnetDIALOG.
Ohřev teplé vody
Senzor průtočného množství měří
odběr teplé vody. Jakmile se objeví
požadavek na minimální množství cca 2 l/
min, rozběhne se akumulační čerpadlo.
Regulace teploty teplé vody probíhá
prostřednictvím ovládání čerpadla
a směšovacího ventilu.
Jednotka k ohřevu TV připravuje
požadovanou teplou vodu o nastavené
teplotě. Regulátor integrovaný v jednotce
hlídá teplotu a množství vytékající vody
pomocí dvou uzavřených regulačních
okruhů a může zaručit konstantní teplotu
i při změně odbíraného množství vody.
Termická dezinfekce:
Funkce termické dezinfekce slouží
k tomu, aby byly v potrubí zahubeny
choroboplodné zárodky, bakterie
Legionella. Jednotka k ohřevu TV může
v případě potřeby provést termickou
dezinfekci při teplotě 70°C ve vedení
teplé vody a v cirkulačním potrubí. Pokud

Obr. 15 Akumulační zásobník allSTOR s jednotkou k ohřevu teplé vody

tepelná energie v akumulačním zásobníku
nestačí na dosažení teploty 70°C (tepelné
čerpadlo max. 60°C), zapne se na ohřátí
o posledních 10 K (60°C -> 70°C) přídavné
topné těleso (volitelné). V tomto případě je
možná termická dezinfekce jen k uzlu mezi
vedením teplé vody a cirkulačním potrubím.
Funkce spuštění cirkulace:
Připojení cirkulačního čerpadla
na elektronickou desku jednotky k ohřevu
TV umožňuje funkci spuštění cirkulace.
Regulátor rozpozná pomocí senzoru
průtočného množství jednorázový odběr
teplé vody a sepne cirkulační čerpadlo.
Cirkulační čerpadlo běží tak dlouho, dokud
vstupní teplota z cirkulačního okruhu
nedosáhne cílové teploty (< 2 min). Tím se
ušetří hodně tepelné i elektrické energie
oproti běžnému časovému ovládání
cirkulačního čerpadla. Podstatně se zkrátí
doba, než teplá voda doteče na místo
odběru – v závislosti na domácí instalaci.
Pro správnou funkci cirkulace je nutné
dodržet požadované tlakové ztráty
v potrubí teplé vody pro VPM 20/25 W do

95 mbar a pro VPM 30/35 W do 70 mbar.
Ochrana před zamrznutím:
Jakmile teplota teplé vody klesne
na jednom z teplotních čidel T1 až T3
pod 5°C, aktivuje se funkce ochrany
před zamrznutím. Rozběhne se oběhové
čerpadlo akumulačního okruhu a cirkulační
čerpadlo. Když naměřená teplota teplé
vody vystoupí na všech teplotních čidlech
nad 14°C, čerpadla se vypnou s doběhem
v délce jedné minuty.
Funkce - rozhraní
Jednotka k ohřevu teplé vody nabízí
možnost oddělit dvěma uzavíracími ventily
jednotku k ohřevu TV od akumulačního
okruhu. Tak je možné provést údržbu
nebo vyměnit některou součást, aniž by
se musel vypouštět akumulační zásobník.
Tímto způsobem není však možné provést
demontáž celé jednotky k ohřevu TV.
Do jednotky k ohřevu teplé vody lze
instalovat cirkulační čerpadlo.
Jednotku k ohřevu teplé vody lze upevnit
volitelně buď přímo na akumulační
zásobník nebo na zeď.
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3. Konstrukce a funkce
Solární jednotka

Funkce a použití
Solární jednotka zajišťuje transport tepla
z kolektorového pole do akumulačního
zásobníku a ohřívá prostřednictvím
deskového výměníku tepla topnou vodu
v akumulačním zásobníku. Solární jednotka
má integrovaný regulátor, který je vybaven
všemi potřebnými regulačními funkcemi.
V solární jednotce jsou integrovány
všechny potřebné hydraulické a elektrické
konstrukční skupiny. Odpadá dodatečná
instalace kolektorového čidla nebo čidla
zásobníku.
Solární jednotka reguluje samostatně
potřebné průtočné množství (není
nutné žádné nastavování). Během dne
se v pravidelných intervalech zapíná
na krátkou dobu vysoce účinné čerpadlo
solárního okruhu, aby se zjistilo, zda
kolektory mohou aktuálně v závislosti
na slunečním záření zajistit dostatečnou
úroveň teploty k tomu, aby se ohřál
akumulační zásobník. Pouze v případě,
že se v solární jednotce naměří
dostatečně vysoká teplota, zapne se
také čerpadlo akumulačního okruhu
a akumulační zásobník se začne ohřívat.
Tímto způsobem se bezpečně zabrání
nechtěnému vychladnutí zásobníku, což
se stávalo u klasických solárních jednotek,
kdy se teplota kontrolovala jen v kolektoru.
Regulátor rozpozná díky integrovanému
slunečnímu kalendáři a v závislosti
na stanovišti, denní době a datu, zda lze
počítat se solárním ziskem. Zabrání se tak
nepotřebnému zapnutí čerpadla (např.
v nočních hodinách).
Parametry data a denního času dostane
solární jednotka automaticky, když je
spojena přes sběrnici s regulátorem
Vaillant. Stanoviště a maximální teplotu lze
nastavit na regulátoru VRS 620/3.
Prostřednictvím regulátoru VRS
620/3, systému vrDIALOG 810/2 nebo
vrnetDIALOG lze nastavit následující
hodnoty:
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Obr. 16 Akumulační zásobník allSTOR se solární jednotkou

- stanoviště systému
- maximální teplota připojeného zásobníku
- denní čas
Druhy provozu
V kombinaci se solární jednotkou lze
sestavit různé konfigurace topného
systému se solární podporou.

zajistit nabíjení zásobníku optimálně přes
další zdroje tepla.
Na regulátoru lze nastavit následující
hodnoty:
- stanoviště systému
- maximální teplota připojeného zásobníku
- denní čas
Samostatný provoz

Akumulační systém allSTOR:
V kombinaci s regulátorem akumulačního
systému allSTOR předává hlavní regulátor
systému solární jednotce požadované
teploty pro různé teplotní vrstvy
akumulačního zásobníku. Solární jednotka
se pokusí nabíjet akumulační zásobník
touto teplotou. Když této teplotu nelze
dosáhnout, odesílá solární jednotka
zpětné hlášení do regulátoru. Akumulační
zásobník se pak nabíjí na nižší teplotu.
Solární jednotka hlásí regulátoru svůj
aktuální provozní stav, aby regulátor mohl

Samostatný provoz solární jednotky
v prostředí bez regulátoru Vaillant je
zajištěn nezbytnými parametry nastavení
z výroby.
Solární jednotku lze upevnit volitelně buď
na zásobník nebo na zeď.
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4. Projektování systému/dimenzování systému
Základy dimenzování systému

K projektování systému jsou nezbytně
nutné následující údaje:
- zjištěné tepelné ztráty budovy
- zjištěná potřeba teplé vody v budově
- druh využití budovy (obytný dům,
sportovní hala atd.)
- geografické stanoviště budovy
a nasměrování střechy
- využitelná plocha střechy budovy
(odpovídá ploše kolektorů v m2)
- sklon střechy budovy
- požadované solární pokrytí
- jaké zařízení je použito na dohřev?
- žádost o dotace k využití veřejných
prostředků

Sklon střechy budovy
Pro odchylky od ideálního úhlu sklonu
střechy 45° lze do výpočtu zahrnout
opravný faktor „sklon“ pro snížení
intenzity záření.
Požadované solární pokrytí
Stupeň solárního pokrytí popisuje podíl
tepelných ztrát, které má pokrýt solární
systém. U malých systémů, jako jsou
jedno- a dvougenerační rodinné domy se
usiluje o stupeň pokrytí cca 60 % u ohřevu
teplé vody a cca 26 % u solární podpory
vytápění.

Tepelné ztráty budovy

Dohřívací zařízení

Přesný výpočet této hodnoty umožňuje
norma DIN EN 12831 Pravidla pro výpočet
tepelných ztrát budov, nebo norma DIN
4701-8.

Jako dohřívací zařízení jsou k dispozici
v zásadě všechny kotle Vaillant. Zvláště
se doporučují zařízení, která využívají
obnovitelných zdrojů energie, jako jsou
tepelná čerpadla. Podle potřeby se ještě
rozlišuje mezi konvenčními dohřívacími
kotli k pokrytí „normálních“ požadavků
na teplo a dohřívacími kotli k pokrytí
špičkového zatížení.

Potřeba teplé vody v budově
Základem jednotného výpočtu potřeby
tepla centrálních zařízení k ohřevu teplé
vody je norma DIN 4708-2 Centrální
systémy k ohřevu teplé vody.
Druh využití budovy
Druh využití budovy má velký vliv
na dimenzování akumulačního systému
allSTOR. Podle toho, zda se jedná
o rodinný dům, obytný dům s několika
bytovými jednotkami nebo o sportovní
halu, vychází se z velmi rozdílné spotřeby
teplé vody a z velmi rozdílných tepelných
ztrát.
Geografické stanoviště budovy a její
nasměrování
U střech, které nesměřují optimálně na jih,
se do výpočtu musejí zahrnout opravné
faktory. Všechny nepsané vzorce vycházejí
z průměrného ročního záření cca 1000
kWh/m2 za rok. To odpovídá průměrné
hodnotě slunečního záření.
Využitelná plocha střechy budovy
(odpovídá ploše kolektorů v m2)

Žádost o dotace k využití veřejných
prostředků
Investiční náklady na solární systém lze
u novostavby jednogeneračního rodinného
domu odhadovat na 2-4 % celkových
nákladů na stavbu. Na solární systémy se
poskytují dotace z různých zdrojů. Aktuální
podmínky dotací je třeba si zjistit přímo
u poskytovatelů těchto dotací.
Účinnost a funkce systému závisí
do značné míry na jeho správném
dimenzování. Podle potřeby tepla je třeba
dimenzovat následující součásti systému:

Dimenzování akumulačního zásobníku je
třeba provádět pečlivě, aby konfigurace
systému byla stejnou měrou funkční
a hospodárná.
Jako nepsané pravidlo k dimenzování
akumulačního zásobníku platí, že
na každý 1 kW výkonu zdroje by se
mělo počítat minimálně 30 l objemu
akumulačního zásobníku.
Při projektování systému je třeba brát dále
v úvahu tyto body:
Expanzní nádoba topení:
- objem systému včetně akumulačního
zásobníku
- výška systému, resp. přetlak expanzní
nádoby
- vodní náplň
Solární jednotka VPM S:
- plocha kolektorů
- druh kolektorů
Solární expanzní nádoba:
- objem solárního systému
- výška systému, resp. přetlak expanzní
nádoby
Jednotka k ohřevu teplé vody VPM W:
-

potřeba teplé vody podle
počtu osob
druhu použití
časového souběhu
objemu akumulačního zásobníku

Cirkulační čerpadlo:
-

ovládání
dopravní výška
průtočné množství
elektrický příkon

Akumulační zásobník VPS/2:
- potřeba teplé vody musí odpovídat
jednotce k ohřevu teplé vody VPM W
- potřeba ze strany topení
- druh kotle (doba chodu, doba překlenutí)
- doba nutná na zásobení teplem ze
solárního systému
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Proběh dimenzování systému
Dimenzování akumulačního systému
allSTOR probíhá ve čtyřech projekčních
krocích:
1 Zjištění tepelných ztrát budovy
a potřeby teplé vody. Z toho vyplývá
výběr zdroje tepla (kotle), jednotky
k ohřevu teplé vody a předvýběr
akumulačního zásobníku.
2 Při použití tepelného čerpadla
zjištění minimálního objemu podílu
určeného na vytápění a celkového
objemu akumulačního zásobníku.
Porovnání se zvolenou velikostí
akumulačního zásobníku.
3 Dimenzování solárního systému, výběr
solární jednotky a zjištění nutného
akumulačního objemu nutného k solární
podpoře ohřevu teplé vody a/nebo
topení, vzít v úvahu aktuální dotační
podmínky.
4 Konečný výběr akumulačního zásobníku
(největší objem z kroku 1 až 3).
Jednotlivé projekční kroky budou
na následujících stranách zobrazeny
na příslušných schématech průběhu
a podrobně popsány.
Popis dimenzování systému bude názorně
předveden na příkladu použití.
Vzorový objekt:
- dvougenerační rodinný dům pro 5 osob
- obytný dům
- nasměrování na jih
- systém k solární podpoře vytápění
- jako zdroj tepla je naplánováno tepelné
čerpadlo využívající obnovitelný zdroj
energie.
Zjištění normovaných tepelných ztrát
budovy
Prvním krokem k dimenzování systému je
zjištění tepelných ztrát budovy.
Existují různé metody ke zjištění tepelných
ztrát budovy s rozdílnou přesností.
Přesný výpočet hodnoty umožňuje norma
EN 12831 Pravidla pro výpočet tepelných
ztrát budov.
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zjištění normovaných
tepelných ztrát QN
budovy

zjištění potřeby teplé
vody
(koeficient potřeby N)

zjistit, zda je nutný
přídavek na výkon
QBW

potřebný výkon
zdroje tepla
QWE = QN + QBW

výběr VPM W:
N ≤ 4: VPM 20/25 W
N≤7: VPM 30/35 W
N≥7: kaskáda

výběr:
typ VPM W

výběr:
typ zdroje tepla

výběr zdroje tepla
druh a velikost
výkonu
výběr kombinace
systému z VPS
a VPM W podle
tabulky s čísly NL

výběr:
typ VPS (1. krok)

Obr. 17 Projekční krok 1 – výběr VPM W a zdroje tepla, předvýběr akumulačního zásobníku

Pro fázi nabídky nebo při projektování
existujících systémů lze pracovat odhadem
s údaji o výkonu na čtvereční metr
vytápěné plochy. Podle Nařízení o úspoře
energie (EnEV) je v energetickém průkazu
domu uvedena jeho roční potřeba tepla
(kWh/m2 na rok).
Společně se zjištěnou potřebou teplé vody
(případně je nutný také přídavek na výkon)
je to základ pro výběr zdroje tepla
a správně dimenzovaného akumulačního
zásobníku.
Zjištění potřeby teplé vody
Paralelně se zjištěním tepelných ztrát
budovy musí probíhat výpočet potřeby
teplé vody. Základ k jednotnému výpočtu
potřeby tepla ze strany centrálních
systémů k ohřevu teplé vody poskytuje

norma DIN 4708-2 Centrální systémy
k ohřevu teplé vody.
Ke zjištění potřeby teplé vody se vychází
z koeficientu potřeby teplé vody N, jehož
musí akumulační zásobník s jednotkou
k ohřevu TV a s připojeným kotlem
dosáhnout.
Koeficient potřeby závisí na počtu osob
a na počtu a dimenzování odběrných míst
v domě. V normálním případě se počítá
3,5 osoby na byt s jednou koupací vanou
a 2 dalšími odběrnými místy. To odpovídá
koeficientu N = 1 (normální byt).
N = koeficient potřeby teplé vody
NL = naměřený koeficient výkonu
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Výběr jednotky k ohřevu teplé vody

Výběr zdroje tepla

Po zjištění koeficientu potřeby teplé vody
může dojít k výběru jednotky k ohřevu
teplé vody VPM W.

Po vypočtení výkonu potřebného
k vytápění a k ohřevu teplé vody může
následovat výběr zdroje tepla (druh
a velikost výkonu).

Koeficient potřeby
teplé vody

Jednotka k ohřevu
teplé vody
VPM...W

do 4

20/25

do 7

30/35

více než 7

kaskáda

Tabulka 1: Výběr jednotky k ohřevu teplé vody

jako jsou např. sportovní zařízení. Podíl
objemu akumulačního zásobníku na ohřev
teplé vody činí zpravidla jen 30 %
(u sportovních zařízení 50 %).

Výběr kombinace systému z VPS
a VPM W
Potřeba teplé vody v jednoa dvougeneračním rodinném domě je
podstatně nižší než ve velkých areálech,

Podle druhu a velikosti výkonu zdroje
tepla a podle zjištěného koeficientu
výkonu NL lze vybrat podle následující
tabulky potřebnou velikost akumulačního
zásobníku.

Použití v obytných domech
Výkon tepelného čerpadla

VPS 300/2

VPS 500/2

VPS 800/2

VPS 1000/2

VPS 1500/2

VPS 2000/2

6

2

2,5

2,5

3

3

4

8

3

3

3

3

4

4

10

4

4

4,5

4,5

4,5

5

12

4

4,5

5

5

5

5

14

4

5

5

5

5

5

5

5

5

17
5
Tabulka 2: Čísla NL pro použití v obytných domech v kombinaci s tepelným čerpadlem

Použití ve sportovních zařízeních
Výkon tepelného čerpadla

VPS 300/2

VPS 500/2

VPS 800/2

VPS 1000/2

VPS 1500/2

VPS 2000/2

6

4,5

4

4

4,5

5

5

8

4,5

5

5

5

5

5

10

4,5

5

5

5

5

5

12

4,5

5

5

5

5

5

14

4,5

5

5

5

5

5

17
5
5
Tabulka 3: Čísla NL pro použití ve sportovních zařízeních v kombinaci s tepelným čerpadlem

5

5
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Dimenzování akumulačního zásobníku
v kombinaci s konvenčním kotlem

Použití v obytných domech
Výkon [kW]

VPS
300/2

VPS
500/2

VPS
800/2

VPS
1000/2

VPS
1500/2

VPS
2000/2

10

4

4,5

5,5

5,5

5,5

7

15

4

6,5

7

7

7

7

21

4

7

7

7

7

7

25

4

7

7

7

7

7

30

4

7

7

7

7

7

35

4

7

7

7

7

7

40

4

7

7

7

7

7

50

4

7

7

7

7

7

60

4

7

7

7

7

7

65
4
7
7
7
7
7
Tabulka 4: Čísla NL pro použití v obytných domech v kombinaci s konvenčním kotlem

Použití ve sportovních zařízeních
Výkon [kW]

VPS
300/2

VPS
500/2

VPS
800/2

VPS
1000/2

VPS
1500/2

VPS
2000/2

10

4,5

5,5

6

6,5

7

7

15

5,5

7

7

7

7

7

21

5,5

7

7

7

7

7

25

5,5

7

7

7

7

7

30

5,5

7

7

7

7

7

35

5,5

7

7

7

7

7

40

5,5

7

7

7

7

7

50

5,5

7

7

7

7

7

60

5,5

7

7

7

7

7

65
5,5
7
7
7
7
7
Tabulka 5: Čísla NL pro použití ve sportovních zařízeních v kombinaci s konvenčním kotlem

Příklad:

Mezivýsledek krok 1:

Použití v obytných domech

- VPM W 30/35 W
- geoTHERM 12 kW - zdroj tepla
- Podle tohoto prvního projekčního kroku
se nejdříve vybere akumulační zásobník
VPS 800/2. Tento předvýběr se při
dalších projekčních krocích prověří při
aplikaci dalších kritérií, a pokud to bude
nutné, přizpůsobí se.

zjištěné normované tepelné ztráty 12 kW
zjištěný koeficient potřeby teplé vody 5
žádný přídavek na výkon
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Prověření výběru akumulačního zásobníku
při kombinaci s obnovitelnými zdroji tepla

ZDROJßTEPLA
ßßßßßß
603ßßKROK

Pokud je zvoleným zdrojem tepla tepelné
čerpadlo geoTHERM je třeba minimální
objem podílu určeného na vytápění
a celkový objem akumulačního zásobníku
prověřit dodatečnými podmínkami.
Zjištěné hodnoty se pak musejí porovnat
s objemovými podíly podle tabulky 9 a 10
(předvýběr z kroku 1).

POUËITq
TEPßjERPADLA

ËfDNfßZM}NA

NE

ANO

Ve výsledku se výběr akumulačního
zásobníku buď potvrdí, nebo se zjistí jiná
velikost akumulačního zásobníku.

ZJIÃT}NqßMINIMfLNqCH
OBJEMÒßPODqLU
NAßVYTfP}Nq
AßCELKOVmHOß
OBJEMUßPODLEßTABULKY

POROVNfNq
MINIMfLNqCHßOBJEMÒ
SßOBJEMOVØMIßPODqLY
PODLEßTABULKY

VØB}R
TYPß603ßßKROK

Obr. 18: Projekční krok 2 - přizpůsobení výběru akumulačního zásobníku kombinaci s kotlem
na pelety nebo s tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo geoTHERM
Minimální objem podílu na vytápění
a celkový objem

Výkon
kotle v kW

Objem podílu na vytápění [l]

Celkový objem akum. zásobníku [l]

objem na min. dobu chodu (10 min)

min. objem (50 l/kW)

6

29

300

8

38

400

10

48

500

12

57

600

14

67

700

17

81

850

20

96

1000

22

105

1100

24

115

1200

30

143

1500

40

191

2000

45

215

2250

50

239

2500

60
287
3000
Tabulka 6: Minimální objem podílu na vytápění a celkový objem v kombinaci s tepelnými
čerpadly geoTHERM
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Podle typu použití (obytný dům/sportovní
zařízení/jen teplá voda/jen topení)
vám vyjdou různé objemové podíly
v akumulačním zásobníku, které jsou
k dispozici pro vytápění nebo pro ohřev
teplé vody.

Objemové podíly [l] při použití v obytných
domech

V následujících tabulkách jsou objemy,
které jsou k dispozici pro různé typy
použití.

Dříve zjištěné hodnoty se musejí porovnat
s hodnotami v těchto tabulkách. Prověří se,
zda akumulační zásobník vybraný v kroku
1 splňuje kritéria, nebo zda je potřeba větší
akumulační zásobník.

Použití

Podíl

VPS
300/2

VPS
500/2

VPS
800/2

VPS
1000/2

VPS
1500/2

VPS
2000/2

teplá voda

30 %

90

150

240

300

450

600

topení

50 %

150

250

400

500

750

1000

studená spodní vrstva 20 %
60
100
160
200
300
400
Tabulka 9: Objemové podíly v akumulačním zásobníku při použití v obytných domech

Použití

Objemové podíly [l] při použití
ve sportovních zařízeních

Podíl

VPS
300/2

VPS
500/2

VPS
800/2

teplá voda

50 %

150

250

400

topení

30 %

90

150

240

VPS
1000/2

VPS
1500/2

VPS
2000/2

500

750

1000

300

450

600

studená spodní vrstva 20 %
60
100
160
200
300
400
Tabulka 10: Objemové podíly v akumulačním zásobníku při použití ve sportovních zařízeních

Objemové podíly [l] při 100 % ohřevu
teplé vody

Použití

Podíl

VPS
300/2

VPS
500/2

VPS
800/2

VPS
1000/2

VPS
1500/2

teplá voda

80 %

240

400

640

800

1200

1600

topení

0%

0

0

0

0

0

0

studená spodní vrstva 20 %
60
100
160
200
300
Tabulka 11: Objemové podíly v akumulačním zásobníku při 100 % ohřevu teplé vody

Objemové podíly [l] při 100 % využití
k vytápění

400

Použití

Podíl

VPS
300/2

VPS
500/2

VPS
800/2

VPS
1000/2

VPS
1500/2

VPS
2000/2

teplá voda

0%

0

0

0

0

0

0

topení

100 %

300

500

800

1000

1500

2000

studená spodní vrstva 0 %
0
0
0
0
0
Tabulka 12: Objemové podíly v akumulačním zásobníku při 100 % využití k vytápění
Příklad:
potřebný minimální objem podílu
na vytápění pro kotel geoTHERM 12 kW: 57 l
celkový objem:
600 l
předvýběr z kroku 1:
VPS 800/2
s podílem na vytápění
s celkovým objemem

26

VPS
2000/2

400 l
800 l

0

Mezivýsledek krok 2:
- Předvýběr akumulačního zásobníku
VPS 800/2 se potvrdil.
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Dimenzování solárního systému

Solární podpora vytápění

Pokud je akumulační systém allSTOR
propojen se solárním systémem, musí
jako následující krok proběhnout výběr
typu kolektorů, plochy kolektorů a vhodné
solární jednotky.

Stanovení a optimalizace plochy kolektorů
jsou možné jen simulací.

Hrubé dimenzování solárního systému lze
provést pomocí následujícího nepsaného
pravidla.
Další informace k dimenzování solárního
systému najdete projekčních podkladech
pro Solární systémy.
Solární ohřev teplé vody
- jedno- a dvougenerační rodinné domy:
1 – 1,5 m2 plochy kolektoru na osobu
- větší obytné domy:
cca 1 m2 plochy kolektoru na každou
bytovou jednotku
Pro solární pokrytí ve výši 25 % se na 50 l
denní spotřeby teplé vody o teplotě 60°C
počítá plocha kolektoru 0,5 m2, pro solární
pokrytí ve výši 50 % se na 50 l denní
spotřeby teplé vody (60°C) počítá plocha
kolektoru 1m2.

Při odhadu plochy kolektorů lze použít dvě
následující nepsaná pravidla:
- dimenzování plochy kolektorů k ohřevu
teplé vody na vysoký stupeň solárního
pokrytí a následné zdvojnásobení plochy
- 1 m2 plochy kolektoru na 10 m2 bytové
plochy
Stupeň solárního pokrytí
Stupeň solárního pokrytí je veličina, která
má zásadní význam na dimenzování plochy
kolektorů a objemu zásobníku.
Tato veličina představuje podíl tepelných
ztrát, které má pokrýt solární systém.
U malých systémů, jako jsou jednoa dvougenerační rodinné domy se usiluje
o stupeň pokrytí cca 60 % u ohřevu teplé
vody.
U středně velkých systémů (větší obytné
domy, sportovní zařízení atd.) se volí
stupeň solárního pokrytí cca 30 – 45 %.
U velkých systémů (větší obytné domy,
domovy pro seniory atd.) s plochou
kolektorů větší než 30 – 40 m2 se usiluje
o stupeň solárního pokrytí < 20 %. Mluví
se zde o takzvaných předehřívacích
zařízeních.

Nepsaná pravidla dimenzování
akumulačního zásobníku
Dimenzování akumulačních zásobníků se
orientuje podle potřeby teplé vody a podle
chování uživatelů.
- Solární ohřev teplé vody:
jedno- a dvougenerační rodinné domy:
objem = 1,5 – 2 x denní spotřeba teplé
vody, minimálně 50 l na m2 plochy
kolektoru
větší obytné domy:
30 – 80 l objemu zásobníku na 1 m2
plochy kolektoru
- Solární podpora vytápění:
50 – 80 l objemu zásobníku na 1 m2
plochy kolektoru
Potřebný objem zásobníku činí při
solárním pokrytí ve výši 25 % 30 – 50 l/
m2 plochy kolektoru, při solárním pokrytí
50 % 50 – 70 l/m2.
V několikapatrových obytných domech
lze vycházet z denní spotřeby 70 l
na bytovou jednotku při teplotě 60°C.
Z toho vyplývá, že se na 1 bytovou
jednotku počítá plocha kolektoru cca
1 m2 a dosahuje se solárního pokrytí 35
– 45 %.

27

Modul:

Obnovitelné zdroje

Sekce:

Akumulační zásobníky

Verze: 02

allSTOR VPS 300/2 - 2000/2

Katalogový
list č.

01-E3

4. Projektování systému/dimenzování systému
Projekční krok 3 a 4 – dimenzování solárního systému a výběr akumulačního zásobníku

Při výběru solárních kolektorů a při
zjištění potřebné plochy kolektorů se
musejí brát v úvahu různé faktory nutné
k dimenzování solárních kolektorů
(např. geografické stanoviště budovy,
využitelná plocha střechy a sklon střechy,
požadovaný stupeň solárního pokrytí
ohřevu teplé vody/vytápění).
Výběr solární jednotky

Výběr typu kolektoru / zjištění plochy kolektorů
dimenzování solárního
syst. (projekční poklady
pro solární systémy)

výběr typu kolektoru,
zjištění plochy kolektorů,
srov. projektová
informace auroTHERM

Po výběru typu kolektoru a po zjištění
plochy kolektorů lze do akumulačního
systému allSTOR vybrat odpovídající
solární jednotku.
Ploché kolektory:
do 20 m2 = VPM 20 S

výběr VPM S
ploché kolektory:
 20 m2: VPM 20 S
60 m2: VPM 60 S
trubicové kolektory:
14 m2: VPM 20 S
28 m2: VPM 60 S

typ VPM S

výběr:
typ VPS (3. krok)

zjištění nutného
akumulačního objemu

do 60 m2 = VPM 60 S
Trubicové kolektory:
do 14 m2 = VPM 20 S

Obr. 19 Projekční krok 3 – dimenzování solárního systému

do 28 m2 = VPM 60 S

Dimenzování akumulačního zásobníku
Zjištění potřebného objemu akumulačního
zásobníku probíhá na základě běžných
doporučení ke zjištění velikosti zásobníku
(denní spotřeba na domácnost, litrů na m2
plochy kolektorů) k ohřevu teplé vody
a k solární podpoře vytápění.
Projekční krok 4 – definitivní výběr
akumulačního zásobníku
Největší zjištěný objem ze tří kroků výběru
stanovuje typ akumulačního zásobníku.
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Příklad:
systém k solární podpoře vytápění
dvougenerační rodinný dům s 5 osobami
směr na jih
Z dimenzování solárního systému
vyplývají následující hodnoty:

Výsledek krok 3:
Z dimenzování solárního systému
vyplývají následující součásti
akumulačního systému allSTOR:
- výběr akumulačního zásobníku VPS

zjištěná plocha kolektorů: 15 m2

- výběr solární jednotky VPM 20 S

1000/2

typ kolektoru: ploché kolektory
objem akumulačního zásobníku:
zvolen 60 l/m2 = 900 l
Příklad:
V příkladu projektování byly ve třech
krocích výběru zjištěny následující
velikosti zásobníku:
krok 1: VPS 800/2
krok 2: VPS 800/2
krok 3: VPS 1000/2

Výsledek dimenzování systému:
- Z kroků 1 až 3 byl vybrán akumulační
zásobník s největším objemem: VPS

1000/2
- solární jednotka VPM 20 S
- a jednotka k ohřevu teplé vody VPM
W 30/35 W doplňují akumulační
systém allSTOR.
- tepelné čerpadlo geoTHERM 12 kW
dohřívací zařízení
- ploché kolektory (15 m2) k solární
podpoře vytápění
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Doprava
Akumulační zásobník je kruhovým
podstavcem nebo nožičkami přišroubován
na transportní paletě.
Izolace se skládá ze dvou izolačních
poloskořepin z tvrdé pěny o výšce
zásobníku.
Izolaci dokáže namontovat na akumulační
zásobník jedna osoba.
Projektování místa instalace
Při umístění, instalaci a provozu
akumulačního systému je třeba
dodržovat místní předpisy, nařízení,
normy a směrnice týkající se připojení
do elektrické sítě, využití zemního tepla
a začlenění zdrojů tepla a topných
systémů.
Instalace součástí systému musí probíhat
v suchých místnostech.

Rozměry akumulačního zásobníku

VPS 300/2

VPS 500/2

Průměr nádoby bez izolace

500

650

Výška nádoby včetně odvzdušňovacího hrdla
a kruhového podstavce

1685

1705

Výška nádoby s izolací

1740

1760

Klopný rozměr nádoby

1696

1730

Potřebná minimální výška místnosti

2000

2000

Rozměry akumulačního zásobníku

VPS 800/2

VPS 1000/2

Průměr nádoby bez izolace

790

790

Výška nádoby včetně odvzdušňovacího hrdla
a kruhového podstavce

1770

2110

Výška nádoby s izolací

1825

2165

Klopný rozměr

1815

2134

Potřebná minimální výška místnosti

2000

2200

Rozměry akumulačního zásobníku

VPS 1500/2

VPS 2000/2

Průměr nádoby bez izolace

1000

1100

Výška nádoby včetně odvzdušňovacího hrdla
a kruhového podstavce

2120

2245

Výška nádoby s izolací

2175

2300

Při projektování místa instalace berte
bezpodmínečně v úvahu hmotnost
akumulačního zásobníku včetně objemu
vody (kapitola 2, Technické údaje
akumulačního zásobníku).

Klopný rozměr nádoby

2200

2310

Potřebná minimální výška místnosti
(Rozměry v mm)

2200

2400

Dimenzování expanzní nádoby

Elektrické připojení

Při dimenzování solární expanzní
nádoby berte v úvahu přetlak nádoby.
Doporučujeme přetlak membrány 2 bar
a plnicí tlak solárního systému 2,2 bar,
abyste do solární expanzní nádoby dostali
zásobu tekutiny.

K elektrickému propojení je třeba použít
běžné vodiče.

Při dimenzování expanzní nádoby topení
berte v úvahu objemy systému včetně
objemu akumulačního zásobníku, výšku
systému a přetlak expanzní nádoby a také
vodní náplň.

Minimální průřez vodičů:
- připojovací vedení 230 V: 1,5 mm2
- nízkonapěťová vedení (eBus): 0,75 mm2
Nesmí být překročeny následující
maximální délky vodičů:
- vedení eBus: 300 m

Projektování potrubí při montáži modulů
na zeď
Potrubí od akumulačního zásobníku
k jednotkám nebo k rozdělovači topných
okruhů, případně ke směšovacím skupinám
nesmějí být položeny přímo stoupavě, aby
nedocházelo k nechtěné cirkulaci v potrubí,
které by vedlo k nežádoucím tepelným
ztrátám v systému.

Tam, kde vodiče k čidlům a ke sběrnici
vedou více než 10 m paralelně s vedením
o napětí 230 V, musejí se obě vedení vést
zvlášť. Všechny připojovací vodiče musejí
být upevněny v plášti pomocí přiložených
držáků kabelu. Volné svorky v zařízeních
se nesmějí používat jako opěrné svorky pro
další kabelové rozvody.
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Dimenzování potrubí
Všechny součásti systému dimenzujte tak,
aby bylo zaručeno stejnoměrné průtočné
množství s potřebným jmenovitým
průtokem.
Průměry potrubí nesmějí být dimenzovány
příliš velké, jinak bude systém pomalý
a účinnost systému klesne.
Nezapomeňte, že jak potrubí mezi

akumulačním zásobníkem a solární
jednotkou (při montáži na zeď), tak
i potrubí mezi solární jednotkou
a kolektorovým polem musí být
dimenzováno podle následujících údajů.
Stejně tak je třeba dbát také na správné
dimenzování průměru potrubí mezi
akumulačním zásobníkem a jednotkou
k ohřevu teplé vody, pokud je
namontována na zdi.

Dimenzování potrubí solárního okruhu
(strana akumulačního zásobníku)

solární jednotku na zeď.
Grafy umožňují stanovení nezbytných
průměrů potrubí v závislosti na celkové
délce potrubí a na ploše kolektorů
k příslušné solární jednotce.

ß
$.ß

Příklad:
jednoduchá vzdálenost:

plocha kolektorů:

Výsledek: průměr potrubí DN 15
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$.ßß

$.ß

ß

ß

ß

ß

P½qKLAD

ß

5m
ß

celková délka potrubí:

Další tlakové ztráty způsobují ještě jiné
vestavby, jako např. ventily, a proto je
třeba je při projektování brát v úvahu.

60-ßß3ß ßSTRANAßAKUMULAjNqHOßZfSOBNqKU
PRACOVNqßROZSAHß¨ßM

#ELKOVfßDmLKAßPOTRUBqß;M=ß

Průměry potrubí mezi akumulačním
zásobníkem a solární jednotkou dimenzujte
podle vedlejšího grafu, pokud montujete

V grafech je obsažen bezpečnostní
přídavek na tlakové ztráty ve výši 50 %,
a jsou tudíž myšlené také jako první
orientace v tlakových ztrátách. V každém
případě se však doporučuje provést také
přesný výpočet tlakových ztrát.

10 m
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ß

ß

ß

ß

ß

ß
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ß
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14 m2

Obr. 20 Dimenzování průměru potrubí mezi akumulačním zásobníkem a solární jednotkou
VPM 20 S
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Obr. 21 Dimenzování průměru potrubí mezi akumulačním zásobníkem a solární jednotkou
VPM 60 S
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Nezapomeňte, že grafy k trubicovým
a k plochým kolektorům jsou různé!
Grafy umožňují stanovení nezbytných
průměrů potrubí v závislosti na celkové
délce potrubí a na ploše kolektorů
k příslušné solární jednotce.

#ELKOVfßDmLKAßPOTRUBqß;M=ß

Poznámka:
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Obr. 22 Dimenzování průměru potrubí mezi trubicovými kolektory a solární jednotkou
VPM 20 S
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Průměry potrubí mezi solární jednotkou
a polem trubicových kolektorů dimenzujte
podle vedlejších grafů.
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Obr. 23 Dimenzování průměru potrubí mezi trubicovými kolektory a solární jednotkou
VPM 60 S
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Poznámka:
Nezapomeňte, že grafy k trubicovým
a plochým kolektorům jsou různé!
Grafy umožňují stanovení nezbytných
průměrů potrubí v závislosti na celkové
délce potrubí a na ploše kolektorů
k příslušné solární jednotce.





#ELKOVfßDmLKAßPOTRUBqß;M=ß

Průměry potrubí mezi solární jednotkou
a polem plochých kolektorů dimenzujte
podle vedlejších grafů.
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Obr. 24 Dimenzování průměru potrubí mezi plochými kolektory a solární jednotkou VPM 20 S
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Obr. 25 Dimenzování průměru potrubí mezi plochými kolektory a solární jednotkou VPM 60 S
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Dimenzování vodního potrubí
Při montáži jednotky k ohřevu teplé vody
na zeď dbejte na to, že potrubí mezi
akumulačním zásobníkem a jednotkou
k ohřevu teplé vody musí být dimenzováno
podle následujících údajů.

Následující graf umožňuje stanovení
nezbytných průměrů vodního potrubí
v závislosti na celkové délce potrubí
a na maximálním průtočném množství
teplé vody (na čísle NL).

Příklad:
jednoduchá vzdálenost:
celková délka potrubí:
číslo NL:

9m
18 m
3

průtočné množství TV:

21,5 l/min

Výsledek: průměr potrubí DN 25
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Obr. 26 Graf délky potrubí k jednotce k ohřevu teplé vody
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Přehled

Příklady systémů

Popis

Příklad systému 1
Topný systém s tepelným čerpadlem geoTHERM a akumulačním zásobníkem
allSTOR VPS/2,
jeden nebo několik regulovaných topných okruhů,
začlenění solárního systému přes solární jednotku, ohřev teplé vody přes
jednotku k ohřevu TV

Schéma elektrického zapojení k příkladu 1

Příklad systému 2
Topný systém s kondenzačním plynovým kotlem ecoCRAFT a akumulačním
zásobníkem allSTOR VPS/2,
jeden nebo několik regulovaných topných okruhů,
začlenění solárního systému přes solární jednotku, ohřev teplé vody přes
jednotku k ohřevu TV,
volitelný ohřev bazénu

Schéma elektrického zapojení k příkladu 2

Příklad systému 3
Topný systém s 1 až 4 závěsnými plynovými kotli v kaskádě a s akumulačním
zásobníkem allSTOR VPS/2,
jeden nebo několik regulovaných topných okruhů,
začlenění solárního systému přes solární jednotku, ohřev teplé vody přes
jednotku k ohřevu TV

Schéma elektrického zapojení k příkladu 3

Poznámka k příkladům systémů
- Všechny připojené topné okruhy musejí
být regulované.
Topný provoz řídí regulátor integrovaný
do topného okruhu.
- Pokud se k regulaci používá regulátor
auroMATIC 620/3, je třeba nastavit
hydraulické schéma 9.
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Toto schéma systému neobsahuje všechny uzavírací
a pojistné armatury nezbytné k odborné montáži.
Je třeba dodržovat platné normy a směrnice!
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Pozor: Schematické zobrazení!
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37

3

40 0 V~

Sole

3

5

3

AB

A

M

13

B

Heizung

B
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Hydraulická zapojení – příklad 1, topný systém s tepelným čerpadlem
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Hydraulická zapojení – příklad 1, topný systém s tepelným čerpadlem

Popis systému
- Tepelné čerpadlo geoTHERM
- Do systému lze naprojektovat jeden
nebo několik regulovaných topných
okruhů (řiďte se přitom podklady
k tepelnému čerpadlu)
- akumulační zásobník allSTOR VPS 300/2
... VPS 2000/2
- jednotka k ohřevu teplé vody VPM 20/25
W nebo VPM 30/35 W
- solární jednotka VPM 20 S nebo VPM
60 S

Pokyny k projektování
- Tepelné čerpadlo geoTHERM používejte
jako dohřívací zařízení jen v obytných
domech.
- Když propojíte sběrnici solární jednotky
s tepelným čerpadlem, bude mít solární
jednotka ihned k dispozici denní čas
a aktivuje se také sluneční kalendář.

Poznámka:
Součásti zobrazené na schématu šedě
(např. jednotka k ohřevu teplé vody
a solární jednotka namontované na zeď)
jsou detailně popsané na zvláštních
schématech.

Položka

Označení

Počet

Obj. č. / poznámka

3

tepelné čerpadlo geoTHERM

1

dle výběru

4

akumulační zásobník allSTOR VPS/2

1

dle výběru

13

ekvitermní regulátor geoTHERM

1

v tepelném čerpadle

13a

dálkový ovladač VR 90/2

2

0020040079

13b

směšovací modul VR 60

1

306 782

16

venkovní čidlo / přijímač DCF

1

součást dodávky tepelného čerpadla

17

jednotka k ohřevu teplé vody VPM 20/25 W
jednotka k ohřevu teplé vody VPM 30/35 W

1 nebo
1

0010007267
0010007268

19

maximální termostat

x1)

009 642

25

solární jednotka VPM 20 S
solární jednotka VPM 60 S

1 nebo
1

0020071488
0020079950

31

regulační ventil, volitelný (topný okruh)

x1)

na místě instalace

32

ventil s čepičkou, volitelný (akumulační okruh)

x1)

na místě instalace

42a

pojistný ventil (topení, kolektorový okruh)
pojistný ventil (solární systém)
pojistný ventil (teplá voda)

2

0020060828
součást položky 25
součást položky 43

42b

membránová expanzní nádoba (solární systém)

x1)

dle výběru

42c

expanzní nádoba na teplou vodu (volitelná)

1

na místě instalace

43

pojistná skupina k přípojce studené vody

1

max. povolený tlak vody: 10 bar

48

manometr (kolektorový okruh)
manometr (solární systém)

1
1

na místě instalace
součást solární jednotky

52

regulační ventil jednotlivé místnosti

x1)

na místě instalace

57

vyrovnávací nádoba nemrznoucí směsi

1

součást dodávky tepelného čerpadla

58

napouštěcí a vypouštěcí ventil

x1)

na místě instalace

63

solární kolektor

x1)

dle výběru

64

solární předřadná nádoba

1

dle výběru

65

záchytná nádoba

1

nádoba se využívá na teplonosnou
nemrznoucí směs
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Položka

Označení

Počet

Obj. č. / poznámka

HK2-P

čerpadlo topné větve nebo
skupina potrubí se směšovačem
R 3/4, vysoce účinné čerpadlo
R 1, vysoce účinné čerpadlo
R 1/2, čerpadlo s regulací počtu otáček
R 2/4, čerpadlo s regulací počtu otáček
R 1, čerpadlo s regulací počtu otáček

3

na místě instalace
dle výběru
0020060568
0020060569
0020060566
0020060567
307 565

HK2

směšovač topné větve (trojcestný směšovač; jen u čerpadla na místě
instalace)
VRM 3-1/2, připojení Rp 1/2
VRM 3-3/4, připojení Rp 3/4
VRM 3-1, připojení Rp 1
VRM 3-1 1/4, připojení Rp 1 1/4
servomotor směšovače VRM s montážní sadou

3

ve skupině potrubí se směšovačem nebo
009 232
009 233
009 234
009 237
300 870

SP

teplotní čidlo zásobníku

1

součást dodávky tepelného čerpadla

VF1

výstupní teplotní čidlo

1

součást dodávky tepelného čerpadla

VF2

výstupní teplotní čidlo

1

součást dodávky tepelného čerpadla

RF 1

vstupní teplotní čidlo

1

součást dodávky tepelného čerpadla

ZP

cirkulační čerpadlo

1

0020060567 (k zabudování do VPM...W,
nebo na místě instalace

LP/UV1

3cestný ventil (topení/TV)

1

na místě instalace

3

1) Počet nebo rozměr závisí na systému

37

38
teplotní čidlo zásobníku „nahoře“

teplotní čidlo zásobníku „uprostřed“

teplotní čidlo zásobníku „dole“

síť

čidlo výstupní teploty VF2

síť 230 V~
sběrnice

čerpadlo topného
okruhu HK2-P

připojení VPM W

červená

allSTOR VPS 300/2 - 2000/2

tyrkysová

Verze: 01

směšovač topného
okruhu HK

max. termostat

nízké napětí

Akumulační zásobníky

cirkulační čerpadlo

síťové napětí

Sekce:

3cestný ventil LP/UV1

síť
červená

Ekologické zdroje

síť 230 V~

síť 400V~

24 V
nízké napětí

sběrnice

tyrkysová

230 V~
síťové napětí
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Schéma elektrického zapojení – příklad 1, topný systém s tepelným čerpadlem

připojení VPM S

síť 230 V~

venkovní čidlo

Svorkovnice tepelného čerpadla geoTHERM

Modul:

Ekologické zdroje

Sekce:

Akumulační zásobníky

Verze: 01

allSTOR VPS 300/2 - 2000/2

Katalogový
list č.

01-E3

5. Příklady systémů
Detailní schéma různých použití tepelného čerpadla geoTHERM

Standardní spotřeba TV
regulované
topné okruhy

2
AB
A

4
2

tepelné čerpadlo

B

SP

solární
systém

8

teplá
voda

2

VF1

AB

2

6

A

9
B

RF1

11

12

100 % topení
100 % ohřev teplé vody
regulované
topné okruhy

2

2

2
VF1

4

AB

2

6

solární
systém

8
A

teplá
voda

9

tepelné čerpadlo

tepelné čerpadlo

4

2

6

8
A

AB

9

SP

B

B

RF1

11
11
12
12

Poznámka
Detailní schéma ukazuje odpovídající
polohu připojení kotle, topných okruhů,
solárního okruhu, okruhu ohřevu teplé

vody a čidel u jednotlivých způsobů použití
tepelného čerpadla.

Všechna připojení označená „X“ nejsou
v daném příkladu nezbytná, musejí být
zavřená a izolovaná.
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42c
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42b

58
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3
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4

33

42a

VF1

2 BUS

2 BUS

13

SP3

Pozor: Schematické zobrazení!
Toto schéma systému neobsahuje všechny uzavírací a pojistné armatury nezbytné k odborné montáži.
Je třeba dodržovat platné normy a směrnice!
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42b

32
3

3 2

1

230 V~

16

3

2

LP/UV1

2 BUS

3

230 V~

58

3

2

LP/UV3

UV4

2

2

SP1

31

HK2

30
HK2-P
4

3
3

2

VF2

19

230 V~

52

3

2

17

2 BUS

31

2 BUS

4

3

2

19

30

25

230 V~

3

52
13b

13a
13 a

230 V~

2 BUS

UV4

3

3

Relais

SP3

30

ZP

43

32

64

42a

48

63
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Hydraulická zapojení – příklad 2, topný systém s kondenzačním kotlem ecoCRAFT

Popis systému
- Kondenzační kotel ecoCRAFT
- Do systému lze naprojektovat jeden
nebo několik regulovaných topných
okruhů (řiďte se přitom podklady
k regulátoru solárního okruhu)
- akumulační zásobník allSTOR VPS 800/2
... VPS 2000/2
- jednotka k ohřevu teplé vody VPM 20/25
W nebo VPM 30/35 W
- solární jednotka VPM 20 S nebo VPM
60 S

Pokyny k projektování
- Dodržujte maximální jmenovitý výkon
dohřívacího zařízení (kotle) 160 kW.
- Hydraulické připojení bazénu přes
přepínací ventil je možné jen v případě,
že je solární jednotka namontována na
zdi.

Poznámka:
Součásti zobrazené na schématu šedě
(např. jednotka k ohřevu teplé vody
a solární jednotka namontované na zeď)
jsou detailně popsané na zvláštních
schématech.

Položka

Označení

Počet

Obj. č. / poznámka

1

kondenzační kotel ecoCRAFT

1

dle výběru

4

akumulační zásobník allSTOR VPS/2

1

dle výběru

13

ekvitermní systémový solární regulátor auroMATIC 620/3

1

0020080463

13a

dálkový ovladač VR 90/2

2

0020040079

13b

směšovací modul VR 60

1

306 782

16

venkovní čidlo / přijímač DCF

1

součást dodávky regulátoru

17

jednotka k ohřevu teplé vody VPM 20/25 W
jednotka k ohřevu teplé vody VPM 30/35 W

1 nebo
1

0010007267
0010007268

19

maximální termostat

x 1)

009 642

25

solární jednotka VPM 20 S
solární jednotka VPM 60 S

1 nebo
1

0020071488
0020079950

30

zpětná klapka

x 1)

na místě instalace

31

regulační ventil, volitelný (topný okruh)

x 1)

na místě instalace

32

ventil s čepičkou, volitelný (akumulační okruh)

x 1)

na místě instalace

42a

pojistný ventil (topení)

2

pojistný ventil (solární okruh)
pojistný ventil (teplá voda)

1
1

0020060828 (výkon kotle ≤ 80 kW)
0020060829 (výkon kotle ≤ 200 kW)
součást položky 25
součást položky 43

42b

membránová expanzní nádoba

x 1)

dle výběru

42c

expanzní nádoba na teplou vodu (volitelná)

1

na místě instalace

43

pojistná skupina k přípojce studené vody

1

max. povolený tlak vody: 10 bar

48

manometr

1

součást solární jednotky

52

regulační ventil jednotlivé místnosti

x 1)

na místě instalace

58

napouštěcí a vypouštěcí ventil

x 1)

na místě instalace

63

solární kolektor

x 1)

dle výběru

64

solární předřadná nádoba

1

dle výběru

65

záchytná nádoba

1

nádoba se využívá na teplonosnou
nemrznoucí směs
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Položka

Označení

Počet

Obj. č. / poznámka

HK2-P

čerpadlo topné větve nebo
skupina potrubí se směšovačem
R 3/4, vysoce účinné čerpadlo
R 1, vysoce účinné čerpadlo
R 1/2, čerpadlo s regulací počtu otáček
R 2/4, čerpadlo s regulací počtu otáček
R 1, čerpadlo s regulací počtu otáček

3

na místě instalace
dle výběru
0020060568
0020060569
0020060566
0020060567
307 565

HK2

směšovač topné větve (trojcestný směšovač; jen u čerpadla na místě
instalace)
VRM 3-1/2, připojení Rp 1/2
VRM 3-3/4, připojení Rp 3/4
VRM 3-1, připojení Rp 1
VRM 3-1 1/4, připojení Rp 1 1/4
servomotor směšovače VRM s montážní sadou

3
3

ve skupině potrubí se směšovačem nebo
009 232
009 233
009 234
009 237
300 870

SP1/SP2
TD2

teplotní čidlo zásobníku

3

součást regulátoru auroMATIC 620/3

VF1

výstupní teplotní čidlo (volitelné)

1

na místě instalace

VF2

výstupní teplotní čidlo

1

součást regulátoru auroMATIC 620/3

SP3

teplotní čidlo při začlenění bazénu (volitelné)

1

na místě instalace

LP/UV1

přepínací ventil (ohřev teplé vody)

1

na místě instalace

LP/UV3

čerpadlo (ohřev bazénu)

1

na místě instalace

UV4

přepínací ventil (ohřev bazénu)

1

na místě instalace

ZP

cirkulační čerpadlo

1

0020060567 (k zabudování do VPM...W,
nebo na místě instalace

1) Počet nebo rozměr závisí na systému
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Hydraulická zapojení – příklad 3, topný systém se závěsnými plynovými kotli

Pozor: Schematické zobrazení!
Toto schéma systému neobsahuje všechny uzavírací
a pojistné armatury nezbytné k odborné montáži.
Je třeba dodržovat platné normy a směrnice!
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Popis systému
- Závěsný plynový kotel
- kaskáda až čtyř závěsných plynových
kotlů
- Do systému lze naprojektovat jeden
nebo několik regulovaných topných
okruhů (řiďte se přitom podklady
k regulátoru solárního okruhu).
- akumulační zásobník allSTOR VPS 800/2
... VPS 2000/2
- jednotka k ohřevu teplé vody VPM 20/25
W nebo VPM 30/35 W
- solární jednotka VPM 20 S nebo VPM
60 S

Pokyny k projektování
- Dodržujte maximální jmenovitý výkon
závěsného plynového kotle 160 kW.
- Hydraulické připojení bazénu přes
přepínací ventil je možné jen v případě,
že je solární jednotka namontována na
zdi.
- Při zařazení několika závěsných
plynových kotlů se sběrnicovou spínací
skříňkou je třeba použít sběrnicové
moduly VR 32.

Poznámka:
Součásti zobrazené na schématu šedě
(např. jednotka k ohřevu teplé vody
a solární jednotka namontované na zeď)
jsou detailně popsané na zvláštních
schématech.

Položka

Označení

Počet

Obj. č. / poznámka

1

závěsný plynový kotel ...TEC

1 až 4

dle výběru

4

akumulační zásobník allSTOR VPS/2

1

dle výběru

13

ekvitermní systémový solární regulátor auroMATIC 620/3

1

20080463

13a

dálkový ovladač VR 90/2

2

20040079

13b

směšovací modul VR 60 (doplňovací modul k regulátoru auroMATIC
620/3)

1

306782

16

venkovní čidlo / přijímač DCF

1

součást regulátoru auroMATIC 620/3

17

jednotka k ohřevu teplé vody VPM 20/25 W
jednotka k ohřevu teplé vody VPM 30/35 W

1 nebo
1

10007267
10007268

19

maximální termostat

x 1)

9642

25

solární jednotka VPM 20 S
solární jednotka VPM 60 S

1 nebo
1

20071488
20079950

30

zpětná klapka

x 1)

na místě instalace

31

regulační ventil, volitelný (topný okruh)

x 1)

na místě instalace

32

ventil s čepičkou, volitelný (akumulační okruh)

x 1)

na místě instalace

42a

pojistný ventil (topení)
pojistný ventil (solární okruh)
pojistný ventil (teplá voda)

2
1
1

0020060828 (výkon kotle £ 80 kW)
0020060829 (výkon kotle £ 200 kW)
součást položky 25
součást položky 43

42b

membránová expanzní nádoba

x 1)

dle výběru

42c

expanzní nádoba na teplou vodu (volitelná)

1

na místě instalace

43

pojistná skupina k přípojce studené vody

1

max. povolený tlak vody: 10 bar

48

manometr

2

na místě instalace

52

regulační ventil jednotlivé místnosti

x 1)

na místě instalace

58

napouštěcí a vypouštěcí ventil

x 1)

na místě instalace

63

solární kolektor

x 1)

dle výběru

64

solární předřadná nádoba

1

dle výběru

2

nádoba se využívá na teplonosnou
nemrznoucí směs

65

záchytná nádoba
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Položka

Označení

HK2-P

čerpadlo topné větve nebo
skupina potrubí se směšovačem
R 3/4, vysoce účinné čerpadlo
R 1, vysoce účinné čerpadlo
R 1/2, čerpadlo s regulací počtu otáček
R 2/4, čerpadlo s regulací počtu otáček
R 1, čerpadlo s regulací počtu otáček

HK2

směšovač topné větve
(trojcestný směšovač; jen u čerpadla na místě instalace)
VRM 3-1/2, připojení Rp 1/2
VRM 3-3/4, připojení Rp 3/4
VRM 3-1, připojení Rp 1
VRM 3-1 1/4, připojení Rp 1 1/4
servomotor směšovače VRM s montážní sadou

SP1/SP2
TD2

Počet

Obj. č. / poznámka

3

na místě instalace
dle výběru
20060568
20060569
20060566
20060567
307565

3

ve skupině potrubí se směšovačem nebo
9 232
9 233
9 234
9 237
300 870

teplotní čidlo zásobníku

3

součást regulátoru auroMATIC 620/3

VF1

výstupní teplotní čidlo (volitelné)

1

na místě instalace

VF2

výstupní teplotní čidlo

1

součást regulátoru auroMATIC 620/3

SP3

teplotní čidlo při začlenění bazénu (volitelné)

1

na místě instalace

LP/UV1

přepínací ventil (ohřev teplé vody)

1

na místě instalace

LP/UV3

čerpadlo (ohřev bazénu)

1

na místě instalace

UV4

přepínací ventil (ohřev bazénu)

1

na místě instalace

1

0020060567 (k zabudování do VPM...W,
nebo na místě instalace

ZP
cirkulační čerpadlo
1) Počet nebo rozměr závisí na systému
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5. Příklady systémů
Detailní schéma různých použití regulátoru auroMATIC 620/3

Standardní spotřeba TV

Zvýšená spotřeba TV
regulované
topné okruhy

regulované
topné okruhy

2

2

2

SP1

4

4
2

2

TD2

SP 1

2

solární
systém

6

kotle

2

6

solární
systém

2

kotle
TD2

8
AB

teplá
voda

A

9
B

8
AB

teplá
voda

A

9
B

SP2

SP 2

11

11
12

12

100 % ohřev teplé vody

100 % topení
regulované
topné okruhy

2

2

4

4

2

6
2

kotle

2

solární
systém

6

kotle

SP1

8
AB

teplá
voda

A

9
TD2

B

8
A
AB

9
B

11

SP2

11
12

12

Poznámka
Detailní schéma ukazuje odpovídající polohu připojení kotle,
topných okruhů, solárního okruhu, okruhu ohřevu teplé
vody a čidel u jednotlivých způsobů použití regulátoru
48

auroMATIC 620/3.
Všechna připojení označená „X“ nejsou v daném příkladu
nezbytná, musejí být zavřená a izolovaná.
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5. Příklady systémů
Detailní schéma montáže na zeď

regulované
topné okruhy

solární systém

2

2

SP1

4
2

TD2

2

6

teplá
voda

kotle
8
AB

A

9
B

SP2

11
12

Poznámka
Detailní schéma ukazuje odpovídající
polohu hydraulického zapojení
akumulačního zásobníku, jednotky
k ohřevu teplé vody a solární jednotky
při montáži na zeď místo montáže na
zásobník.
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5. Příklady systémů
Detailní schéma začlenění bazénu do systému

regulované
topné okruhy

solární systém

2

2

SP1

4
2

TD2

2

6

Wa
teplá
wa
voda

kotle
UV4

8
AB

A
9
B

SP2

11

12

3

230 V~

ext. regulátor
bazénu

LP/UV3
SP3

Hydraulické začlenění bazénu do systému
Detailní schéma ukazuje hydraulické
začlenění bazénu přes solární jednotku
VPM S prostřednictvím přepínacího
ventilu (UV4). Bazén se tak může ohřívat
výhradně jen přebytečnou solární energií,
když jsou pokryty potřeby akumulačního
zásobníku.
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Poznámka:
Nezapomeňte na to, že hydraulické
připojení bazénu přes přepínací ventil je
možné jen v případě, že je solární jednotka
namontována na zdi.

Alternativně k použití přepínacího ventilu
lze bazén připojit k akumulačnímu
zásobníku také jako topný okruh. V tomto
případě se k ohřevu bazénu využívá
energie, kterou je nabitý akumulační
zásobník, tedy ne jen výhradně solární
energie.
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6. Regulace
Možnosti regulace

Akumulační systém allSTOR se může
regulovat třemi různými způsoby:
1. Samostatný provoz
Při tomto druhu regulace není nutný
žádný přídavný regulátor (např. VRS
620/3). Jednotlivé součásti systému
(jednotka k ohřevu teplé vody, solární
jednotka) využívají k regulaci vlastní
integrované regulátory.
To znamená, že solární jednotka se
nejdříve pokouší, ohřát zásobník na
65°C. Je to nutná podmínka pro případ,
že se má zásobník využít k ohřevu
teplé vody. Pokud je k dispozici ještě
další solární energie, může se zásobník
ohřívat maximálně na 95°C. V případě,
že ohřívání zásobníku na 65°C není
možné, umožňuje regulátor pomalé
ohřívání zásobníku na nižší teploty.
Připojený kotel (jako dohřívací zařízení)
reguluje zároveň přes svůj integrovaný
regulátor a přes teplotní čidlo
zabudované do akumulačního zásobníku
teplotu v zásobníku na odpovídající
požadovanou hodnotu.
Regulátory pracují nezávisle na sobě
a reagují pouze na skutečně aktuální
teplotní hladinu v akumulačním
zásobníku.

2. Vestavěná regulace tepelného
čerpadla AMU (Appliance
Management Unit)
Když se jako dohřívací zařízení
akumulačního systému použije tepelné
čerpadlo probíhá regulace systému přes
vestavěný regulátor (AMU) tepelného
čerpadla geoTHERM.
Jednotka k ohřevu teplé vody a solární
jednotka pracují v tomto případě
nezávisle tak, jak je to popsáno u druhu
provozu Samostatný provoz. Regulační
funkce řídicí jednotky systému (AMU)
najdete v technických podkladech
příslušných zařízení.

3. auroMATIC VRS 620/3
Když se jako dohřívací zařízení
akumulačního systému použije závěsný
plynový kotel nebo stacionární kotel,
probíhá regulace systému přes externí
regulátor.
Systémový solární regulátor VRS
620/3 přebírá funkci řídicí jednotky
akumulačního systému i komunikaci
s jednotkou k ohřevu teplé vody a se
solární jednotkou. Solární funkce
přebírá výhradně solární jednotka VPM
S. Montáž kolektorového čidla nebo
čidla solárního zisku není nutná.

Způsob fungování
Když akumulační systém funguje jako celek
řízený regulátorem VRS 620/3, předává
hlavní regulátor celého systému údaj
o teplotě solárního nabíjení akumulačního
zásobníku VPS 2 solární jednotce. Solární
jednotka se pokusí nabíjet akumulační
zásobník VPS/2 na tuto teplotu. Na
regulátor VRS 620/3 jsou připojeny
všechny ostatní součásti systému
(jednotka k ohřevu teplé vody, kotel),
aby měl regulátor možnost optimálně
vzájemně sladit energie, které zdroje
dávají k dispozici, a energie, které vyžadují
spotřebiče.
Systémový regulátor rozpozná, když
solární jednotka nemůže dosáhnout
dostatečných teplot, a vydá pokyn, aby
se zásobník dobil přes dodatečný zdroj
tepla, jako je např. kondenzační kotel nebo
tepelné čerpadlo.
Systémový regulátor může provést
následující nastavení jednotky k ohřevu
teplé vody:
- časové intervaly k udržení požadované
teploty v zásobníku nutné k ohřevu teplé
vody
- časové intervaly chodu cirkulačního
čerpadla
- výtoková teplota teplé vody (40 – 60°C)
- aktivace a okamžik spuštění termické
dezinfekce
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6. Regulace
Možnosti regulace

Funkce

ecoCRAFT
atmoCRAFT

ecoTEC
turboTEC
atmoTEC

geoTHERM
.../2

geoTHERM
.../3

typ

VRS 620/3

VRS 620/3

AMU

AMU

komunikace přes sběrnici









nastavení maximální teploty zásobníku

20 °C ... 95 °C

20 °C ... 95 °C

95 °C

20 °C ... 95 °C

oddělené vrstvy ohřevu teplé vody a topení









přídavná komfortní vrstva





-

-

termická dezinfekce





-



nastavení teploty teplé vody

40 °C ... 60 °C

40 °C ... 60 °C

50 °C

40 °C ... 60 °C

funkce spuštění cirkulace









časový program cirkulace









odložení dohřevu





-

-

solární nabíjení na požadovanou teplotu
přizpůsobené teplotním vrstvám
v zásobníku





-



zabránění tomu, aby čerpadlo spínalo v noci









nastavení stanoviště pro sluneční kalendář









zobrazení solárního zisku









solární zisk jako graf





-



Dohřívací zařízení
využití

systémový
regulátor

funkce VPS

funkce VPM W

funkce VPM S
je k dispozici
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je částečně k dispozici

- není k dispozici
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6. Regulace
Ekvitermní systémový solární regulátor auroMATIC 620/3 – popis výrobku

Specifické rysy
- Ekvitermní kombinovaný regulátor
solárního a topného systému, regulátor
pro všechny topné a solární systémy
- včetně řídicí jednotky akumulačního
systému
- rychlá a bezpečná instalace pomocí
systému ProE
- komfortní ovládání Vaillant „otoč
a stiskni“
- grafický displej se zobrazením solárního
zisku
- textový displej se zobrazením
provozních stavů a diagnostikou čidel
- systémové sběrnicové rozhraní
- regulace výstupní teploty
- ovládací díl lze použít také jako dálkový
ovladač (příslušenství: podstavec
k montáži na zeď VR55)
- digitální rádiové hodiny, týdenní
program, 3 topné intervaly na den
k časovému ovládání topení/ohřevu
teplé vody a cirkulačního čerpadla
- obousměrná výměna dat, zobrazení
údržby kotle, poruch topení a topného
provozu
- funkce vysoušení podlahy
- u regulovaných topných okruhů lze
individuálně nastavit regulaci na základě
konstantní hodnoty, zvýšení teploty
ve zpátečce nebo využití jako okruhu
k nabíjení zásobníku
- zvláštní funkce: úsporný režim, funkce
párty a jednorázové nabíjení zásobníku
- program na dovolenou
- zobrazení konfigurace čidel/diagnostiky
čidel
- zobrazení provozních stavů/spínacích
časů
- možnost připojení na teleSWITCH
- možnost kaskádového zapojení až 8
zdrojů tepla s modulací přes sběrnicový
modul VR32; u kaskád s jednoa dvoustupňovými zdroji tepla se
používá sběrnicový modul VR31.

Obr. 27: Regulátor auroMATIC 620/3

Vybavení
Sadu regulátoru tvoří:
- systémový solární regulátor auroMATIC
620/3
- venkovní čidlo s rádiovým přijímačem
(DCF)
- kolektorové čidlo VR 11
- standardní čidlo VR 10 (4 kusy)

Možnosti použití
- Systémový solární regulátor auroMATIC
je vhodný k regulaci solárního ohřevu
teplé vody a solární podpory vytápění.

Poznámka:
Další čidla lze objednat z příslušenství.

Příslušenství
sběrnicový konektor VR32
směšovací modul VR60
dálkový ovladač VR 80
dálkový ovladač VR 90/2
standardní čidlo VR 10
podstavec k montáži na zeď VR 55
vrnetDIALOG 860/2
teleSWITCH
druhé kolektorové čidlo
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6. Regulace
Ekvitermní regulátory topení a kaskádové regulátory – systémová konfigurace

Topný okruh
připojen na:

Počet
topných
okruhů

Označení topných okruhů

auroMATIC
620/3

1

HK 1* (přímý topný okruh)

1

2

HK 2 (regulovaný topný okruh 1)

2

VR 60

4

HK 4 (regulovaný topný okruh 1)

5

HK 5 (regulovaný topný okruh 2)

6

HK 6 (regulovaný topný okruh 2)

7

HK 7 (regulovaný topný okruh 2)

VR 60

8

HK 8 (regulovaný topný okruh 1)

9

HK 9 (regulovaný topný okruh 2)

VR 60

10

HK 10 (regulovaný topný okruh 1)

11

HK 11 (regulovaný topný okruh 2)

12

HK 12 (regulovaný topný okruh 1)

13

HK 13 (regulovaný topný okruh 2)

14

HK 14 (regulovaný topný okruh 1)

15

HK 15 (regulovaný topný okruh 2)

VR 60

VR 60

VR 60

Počet
požadovaných
směšovacích
modulů VR 60

Sběrnicové
adresy
směšovacích
modulů VR 60

1

4

2

6

Sběrnicové adresy
dálkových ovladačů
VR 80 nebo VR 90

4
5
6
7

3

8

8

4

10

Nelze připojit
žádné další dálkové
ovladače.

5

12

6

14

* Poznámka k regulátoru auroMATIC 620/3:
V akumulačním systému allSTOR musejí být všechny připojené topné okruhy regulované. Při projektování se držte příkladů systému v kapitole 5.
Jelikož jsou možné jen regulované topné okruhy, není k dispozici sběrnicová adresa „3“.
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6. Regulace
Přehled příslušenství

Příslušenství
Směšovací modul VR 60
příslušenství k ekvitermnímu systémovému solárnímu regulátoru auroMATIC 620/3 pro dva směšovací
okruhy
Vybavení
Směšovací modul tvoří dvě součásti:
směšovací modul a 2 standardní čidla
Specifické rysy vybavení
rychlá a bezpečná instalace pomocí systému ProE
sběrnicové rozhraní (eBus)
programování přípojek specifických pro topný okruh přes centrální regulátor, volitelně přes dálkový
ovladač VR 80 nebo VR 90/2, který lze připojit po jednom na každý topný okruh
u regulovaných topných okruhů lze individuálně nastavit regulaci na základě konstantní hodnoty,
zvýšení teploty ve zpátečce nebo využití jako okruhu k nabíjení zásobníku, nastavení probíhá přes
centrální regulátor
v jednom systému lze použít maximálně 6 směšovacích modulů
Možnost použití
Lze použít jen jako příslušenství k centrálnímu regulátoru auroMATIC 620/3
Dálkový ovladač VR 90/2
příslušenství k systémovému solárnímu regulátoru auroMATIC 620/3
Specifické rysy vybavení
rychlá a bezpečná instalace pomocí systému ProE
grafický displej s textovými hlášeními
sběrnicové rozhraní (eBus)
prostorové čidlo
Možnost použití
V jednom systému lze použít maximálně 8 dálkových ovladačů (VR 90/2).
Standardní čidlo VR 10
používá se jako výstupní čidlo, ponorné čidlo a čidlo zásobníku (s přiloženou upevňovací páskou)

Kolektorové čidlo VR 11
jako příslušenství k regulátoru auroMATIC k připojení druhého kolektorového pole

Podstavec k montáži na zeď VR 55
jako příslušenství k regulátoru auroMATIC 620/3, lze namontovat na zeď nezávisle na základním
podstavci jako dálkový ovladač

VR 32
sběrnicový modul
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6. Regulace
Přehled příslušenství

Příslušenství

vrnetDIALOG 860/2
komunikační jednotka GSM k dálkovému nastavování parametrů/signalizaci poruchy/diagnostice kotle
přes internet
Vybavení:
spojovací kabel ke kotli (2 m)
anténa mobilního telefonu s kabelem
vložená SIM karta
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