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1

Napotki k dokumentaciji

Naslednji napotki so vodnik skozi celotno dokumentacijo.
V povezavi s temi navodili je veljavna tudi nadaljnja
dokumentacija.
Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.
Pripadajoča dokumentacija
> Pri namestitvi vsebnika obvezno upoštevajte vsa
navodila za namestitev sestavnih delov in komponent
sistema.
Ta navodila za namestitev so priložena posameznim
sestavnim delom in komponentam sistema.
> Poleg tega upoštevajte vsa navodila za uporabo, ki so
priložena komponentam sistema.

1.1

1.3

Veljavnost navodil

Ta navodila za namestitev veljajo izključno za naprave z
naslednjimi številkami artiklov:
Tip naprave

Številka artikla

VIH RW 400 B

0010010170

Tab. 1.1 Tipi naprav in številke artiklov

Tip naprave in številka artikla sta zapisana na tipski
tablici.

Shranjevanje dokumentacije

> Ta navodila za namestitev in vzdrževanje ter vso pripadajočo dokumentacijo in morebitne pripomočke
izročite upravljavcu sistema.
Le-ta je zadolžen za shranjevanje, da bodo navodila in
pripomočki po potrebi vedno na razpolago.

1.2

Uporabljeni simboli

V nadaljevanju so razloženi simboli, ki so uporabljeni
v besedilu.

a

Simbol za nevarnost
– neposredna življenjska nevarnost,
– nevarnost težkih telesnih poškodb,
– nevarnost lažjih telesnih poškodb.

e
b
i

Simbol za nevarnost
– življenjska nevarnost zaradi električnega
udara

>

Simbol za nevarnost
– nevarnost materialne škode,
– nevarnost ogrožanja okolja.
Simbol za koristen napotek in informacije

Simbol za zahtevano dejavnost
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Opis naprave

2.1

Pregled tipov

Dobavljivi so vsebniki naslednjih velikosti:
Oznaka tipa

Prostornina vsebnika

VIH RW 400 B

390 litrov

Drugačna uporaba ali uporaba izven tukaj opisane velja
za neustrezno. Za škodo, ki izhaja iz tovrstne uporabe,
proizvajalec/dobavitelj ne prevzema nikakršne odgovornosti. Celotno tveganje prevzame v tem primeru uporabnik.
Za ustrezno uporabo je potrebno upoštevati tudi navodila za uporabo in namestitev ter vso ostalo pripadajočo
dokumentacijo in predpise za servis in vzdrževanje.
Vsakršna zloraba je prepovedana!

Tab. 2.1 Pregled tipov VIH RW

2.5

2.2

Zgradba

Tipska tablica

1

Tipska tablica je tovarniško nameščena zgoraj, na plašču
obloge. 10-mestne številke artiklov lahko od 7. mesta razberete iz serijske številke.

2.3

Oznaka CE
2

Oznaka CE pomeni, da naprave izpolnjujejo osnovne
zahteve naslednjih direktiv:
– Direktiva 97/23/EGS Evropskega parlamenta in Sveta
o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s
tlačno opremo
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2.4

Ustrezna uporaba

Vsebniki Vaillant VIH RW 400 B so izdelani v skladu z
dosežki sodobne tehnologije in ustrezajo veljavnim varnostno-tehničnim predpisom. Kljub temu lahko zaradi
nepravilne ali neprimerne uporabe pride do nevarnosti
za življenje in telo uporabnika ali tretjih oseb oz. do
poškodbe na napravi in drugih materialnih sredstvih.
Ta naprava ni namenjena za to, da bi jo uporabljale
osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in/ali
znanja, razen če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli napotke, kako se
naprava uporablja.
Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se
z napravo ne igrajo.
Uporaba vsebnika v vozilih, npr. v mobilnih hišicah ali
stanovanjskih prikolicah, velja za neustrezno. Kot vozila
ne veljajo enote, ki so trajno in fiksno nameščene ter
nimajo koles (tako imenovana nepremična namestitev).
Vsebniki so predvideni izključno za napajanje z ogreto
pitno vodo do 85 °C v gospodinjstvih in obrti v skladu
z uredbo o pitni vodi. Uporabljajo se v kombinaciji z grelnimi napravami Vaillant tipa geoTHERM oz. zeoTHERM
in dodatnim solarnim sistemom Vaillant.
Vsebniki se lahko enostavno vgradijo v Vaillantove ali
druge sisteme centralnega ogrevanja s toplo vodo, pri
čemer je potrebno upoštevati priložena navodila.

4

Sl. 2.1 Pogled na napravo s sprednje strani
Legenda k sl. 2.1
1 Odprtina za čiščenje/prirobnica z magnezijevo zaščitno anodo
( 120)
2 Prirobnica za dodatni električni grelec (G1 1/2)
3 Spona za pritrditev plašča obloge po demontaži
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1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

2.6

Delovanje

Prek priključka za mrzlo vodo je vsebnik povezan z
vodnim omrežjem, prek priključka za toplo vodo pa je
povezan s pipami. Ko iz pipe odteka topla voda, v vsebnik priteka mrzla voda, ki se segreje na temperaturo,
nastavljeno na regulatorju temperature vsebnika.
Segrevanje poteka v dveh ločenih krogih.
V spodnjem, hladnem območju je nameščen solarni
toplotni izmenjevalnik. Relativno nizke temperature vode
v spodnjem območju tudi pri nizkem sončnem obsevanju
zagotavljajo optimalen prehod toplote iz solarnega kroga
na vodo v vsebniku.
V nasprotju s solarnim ogrevanjem se segrevanje tople
vode, npr. s toplotno črpalko, izvaja v zgornjem, toplejšem območju vsebnika. Prostornina pripravljene vode za
segrevanje je približno dve tretjini prostornine vsebnika.

2.7

Dodatna oprema, ki se lahko dobavi

– Dodatni električni grelec
Sl. 2.2 Priključki naprave
Legenda k sl. 2.2
1 Magnezijeva zaščitna anoda
2 Priključek tople vode (R1)
3 Dvižni vod ogrevanja (R1 1/4)
4 Cirkulacijski priključek (R3/4)
5 Potopna puša za tipalo ogrevanja ( 12)
6 Povratni vod ogrevanja (R1 1/4)
7 Solarni dvižni vod (R1 1/4)
8 Potopna puša za solarno tipalo ( 12)
9 Solarni povratni vod (R1 1/4)
10 Priključek hladne vode (R1)

Vsebniki Vaillant VIH RW 400 B se kot indirektno ogrevani vsebniki tople vode uporabljajo predvsem za toplotne črpalke in grelne naprave z zeolitom, pri katerih je
potrebno zagotoviti dodatno napajanje s toplo vodo,
ogrevano s sončno energijo.
Za zagotovitev dolge življenjske dobe so vsebnik in spiralne cevi na strani pitne vode emajlirani. Kot dodatno
zaščito pred korozijo ima vsaka posoda dve magnezijevi
zaščitni anodi (¬ sl. 2.1, poz. 3 in sl. 2.2, poz. 1). Kot
dodatna oprema je na voljo anoda z zunanjim napajanjem, ki ne potrebuje vzdrževanja.
Za prenos toplote se uporabljata dva privarjena kompleta spiralnih cevi.
V vsebnik je lahko vgrajen tudi dodatni električni grelec
(dodatna oprema), ki podpira dodatno ogrevanje, v poletnem delovanju pa se lahko na ta način v celoti odpoveste ogrevanju z grelno napravo.
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Varnost

3.1

3.2

Varnostna navodila in opozorila

> Pri namestitvi in vzdrževanju upoštevajte vse splošne
varnostne napotke in opozorila, ki so povezani s posameznim delovanjem.

3.1.1

Klasifikacija opozoril

Opozorilni napotki se stopnjujejo glede na težavnost
možne nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi znaki in
signalnimi besedami:
Opozorilni
znak

Signalna
beseda

a
e
a
b
3.1.2

Razlaga

Nevarnost!

neposredna življenjska nevarnost
ali nevarnost težkih telesnih
poškodb

Nevarnost!

življenjska nevarnost zaradi
električnega udara

Opozorilo!

nevarnost lažjih telesnih poškodb

Pozor!

nevarnost materialne škode
ali škode za okolje

Zgradba opozoril

Opozorila so nad in pod besedilom obdana s črto. Sestavljena so po naslednjem osnovnem načelu:

a

6

Signalna beseda!
Vrsta in vir nevarnosti!
Razlaga vrste in vira nevarnosti.
> Ukrepi za odpravljanje nevarnosti.

Splošna varnostna navodila

> Obvezno upoštevajte naslednja varnostna opozorila in
predpise.
Namestitev in nastavitev
Namestitev in prvi zagon lahko izvede samo pooblaščen
inštalater. Le-ta je odgovoren tudi za pravilno namestitev
in prvi zagon v skladu s predpisi.
Pristojen je tudi za servis/vzdrževanje in popravila
naprave ter za morebitne spremembe.
> Pri uporabi nekovinskih cevi v vodovodni napeljavi se
prepričajte, da so le-te s strani proizvajalca označene
za trajno delovanje do 70 °C, po posameznih urah pa
do 95 °C.
> Pri trajnih temperaturah nad 60 °C namestite termostatski mešalni ventil za zaščito pred oparinami ter iz
energetskih razlogov.
> Za privijanje ali odvijanje vijakov vedno uporabite viličaste ključe ustrezne velikosti. Ne uporabljajte cevnih
klešč, podaljškov itd.
Vzpostavitev električne izenačitve potenciala
Če se v vsebniku uporablja električni grelec, se lahko v
vodi zaradi prisotne zunanje napetosti vzpostavi električni potencial, kar lahko povzroči elektrokemično korozijo na električnem grelcu.
> Zagotovite, da so tako cevi za toplo kot tudi cevi za
hladno vodo priključene z ozemljitvenim kablom v
neposredni bližini vsebnika na ozemljitveno napeljavo.
> Zagotovite, da je prek ozemljitvene sponke tudi električni grelec priključen na ozemljitveno napeljavo.
Preprečitev poškodb zaradi manjkajočega ali zaprtega
varnostnega ventila
Pri vsakem segrevanju tople vode v vsebniku se poveča
prostornina vode. Za preprečitev eksplozije vsebnika
zaradi povišanega tlaka mora biti vsebnik opremljen
z varnostnim ventilom in izpihovalnim vodom.
Med segrevanjem voda izteka iz izpihovalnega voda.
(Izjema: prisotna je raztezna posoda za toplo vodo).
> Izpihovalni vod napeljite v ustrezno odtočno mesto,
kjer je izključeno ogrožanje oseb.
> Nikoli ne zaprite varnostnega ventila oz. izpihovalnega
voda. V nasprotnem primeru ni možno izključiti
eksplozije vsebnika.
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Preprečitev poškodb zaradi oparin
> Upoštevajte, da je izhodna temperatura vode iz pip pri
solarnem polnjenju vsebnika lahko do 85 °C.
Preprečitev poškodb zaradi zmrzovanja
Če želite izkoristiti vse varnostne funkcije vašega ogrevalnega sistema, grelne naprave ne izklopite popolnoma.
V primeru daljšega nedelovanja naprave v neogretem
prostoru, kjer lahko pride do zmrzali, je potrebno vsebnik povsem izprazniti.

3.3

Direktive, zakoni in standardi

Naprava mora biti inštalirana s strani strokovnega inštalaterja. Pri tem se morajo upoštevati vsi zakoni, predpisi
in smernice na nacionalni in lokalni ravni. Zagon in potrditev garancije opravi izključno pooblaščen serviser.

Preprečitev poškodb zaradi nepravilno izvedenih
sprememb
Spremembe na napeljavi ter na izpihovalnem vodu in
varnostnem ventilu lahko izvaja samo pooblaščeno strokovno podjetje!
Preprečitev poškodb zaradi neustrezne kakovosti vode
Naprave se lahko uporabljajo samo za ogrevanje pitne
vode. Če pitna voda ne ustreza podatkom v uredbi o
pitni vodi, lahko pride tudi do poškodb na napravi.
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4

Montaža

4.1

Obseg dobave

4.3

Mere

4.3.1

Mere nagiba
VIH 400

1683
1450

1
4

Sl. 4.2 Mere nagiba

3
2

4.3.2

Minimalni razmiki

300 mm

Sl. 4.1 Obseg dobave

> Preverite celovitost obsega dobave.
Poz.

Število Oznaka

1

1

Vsebnik tople vode z izolacijo

2

1

Lepilni trak na papirnati podlagi
(pod okroglim plastičnim pokrovom).

3

1

Spona (v odprtini v izolaciji pod okroglim
plastičnim pokrovom)

4

2

Navodila za namestitev in vzdrževanje ter
navodila za uporabo

300 mm

Tab. 4.1 Obseg dobave

4.2

Mesto namestitve

Vsebnik tople vode mora biti nameščen v neposredni
bližini ogrevalne naprave. Na ta način se preprečijo neželene toplotne izgube.
Pri izbiri mesta namestitve upoštevajte težo napolnjenega vsebnika.
> Mesto za namestitev vsebnika izberite tako, da je
omogočena ustrezna napeljava vodov za pitno vodo
ter vodov ogrevalne in solarne napeljave.

Sl. 4.3 Minimalni razmiki

> Pri namestitvi upoštevajte minimalni razmik 300 mm
med vsebnikom in stranskimi stenami, da je zagotovljena lažja montaža in demontaža.
> Pri tem upoštevajte tudi nalepko na posodi vsebnika.
Pri uporabi palične anode za zgornjo magnezijevo zaščitno anodo je za vzdrževanje potreben minimalni razmik
600 mm do stropa.

Vsebnik tople vode mora biti nameščen v prostoru, ki je
zaščiten pred zmrzovanjem.
> Za preprečevanje energijskih izgub morajo biti vsi
hidravlični vodi toplotno izolirani v skladu z uredbo
za ogrevalne sisteme.
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4.3.3

Mere naprav in priključkov

E

F

G

B

H

I

C

J

K

L

D

ØA

t

Øb

Slika 4.4 Mere naprav in priključkov
Tip

Enota

VIH RW 400 B

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
b
t

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

650
308 *
863 *
1473 *
12 *
159 *
245 *
510 *
602 *
902 *
1215 *
1301 *
807
875

* Noge, nastavljive po višini, omogočajo povečanje mer do
20 mm.

Tab. 4.2 Mere naprav
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4 Montaža

4.4

Transport do mesta namestitve

4.4.1

Transport vsebnika v embalaži

a

Nevarnost!
Nevarnost poškodb zaradi velike teže pri
dviganju!
Masa vsebnika je do 180 kg.
> Če se ni možno izogniti dviganju vsebnika,
ga mora dvigniti več oseb, da ne pride do
poškodb.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi neprimernega
transportnega sredstva!
> Zagotovite, da je nosilnost transportnega
sredstva dovolj velika glede na težo vsebnika.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi pomanjkanja prostora pri nagibanju!
V primeru prekoračitve mer nagiba lahko
pride do poškodb vsebnika.
> Pred nagibanjem transportne embalaže
zagotovite, da je na voljo dovolj prostora in
se vsebnik nikamor ne zadane.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi neprevidnega
transporta!
Izolacija na dnu vsebnika se ne sme poškodovati.
> Pazite, da se izolacija na dnu vsebnika ne
poškoduje. Izolacijo pred transportom po
potrebi demontirajte.

Sl. 4.5 Transport v embalaži, ki je sestavljena iz zgornjega in
spodnjega dela stiropora in pomične škatle iz kartona

> Za transport vsebnika do mesta namestitve uporabite
primerno transportno sredstvo, npr. voziček.

Vsebnik je ob dobavi v celoti montiran.
Za transport do mesta namestitve imate na voljo različne možnosti.
– Kompleten vsebnik v embalaži, če mesto namestitve
to omogoča.
– Brez embalaže, v celoti montiran, če transportna pot
to dopušča.
– Brez obloge in izolacije - pri ozkih vratih oz. za zaščito
obloge.

i

Za demontažo in montažo obloge in izolacije
potrebuje 1 oseba približno 10 minut.

i

Po potrebi uporabite transportne pripomočke
iz dodatne opreme.
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Montaža 4

4.4.2

Transport vsebnika brez embalaže

b

4.4.3

Demontaža plašča obloge in izolacije

1

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi manjkajočega
oblazinjenja!
> Vsebnik varno obložite na vozičku
(npr. z odlomljenim kosom spodnjega
dela stiropora).

2

3

Sl. 4.6 Transport brez embalaže

Sl. 4.7 Odstranjevanje pokrovov

> Odstranite pomično škatlo iz kartona in zgornji del stiropora.
> Vsebnik povlecite na spodnji del stiropora prek roba
palete, dokler ni možno z nogo odlomiti spodnji del
stiropora na predvidenem mestu preloma.
> Voziček postavite pred paleto in nanj naložite vsebnik.
> Vsebnik transportirajte do mesta namestitve.

> Z vsebnika odstranite okrogli plastični pokrov (1).
> S sprednjega dela vsebnika odstranite pokrova obeh
prirobnic (2 in 3).

11
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4 Montaža

1

Sl. 4.9 Pritrditev plašča obloge s spono
Sl. 4.8 Demontaža plašča obloge

> Na zadnji strani odvijte najprej samo na eni strani dva
plastična zaskočna vijaka (1) iz kovinske letve (npr. s
kovancem).
> Primite plašč obloge na kovinski letvi in ga potegnite
okoli vsebnika tako, da plašč v obliki kaplje zadržite v
roki (¬ sl. 4.9).
> Zatem iz druge kovinske letve odvijte dve plastični
puši ter plašč obloge v celoti odstranite z vsebnika.

b

> Za možnost varnega odlaganja plašča obloge z obema
kovinskima letvama stisnite po demontaži obe kovinski letvi skupaj.

i

Spona je pripravljena za prijem in se nahaja
pod pokrovom v odprtini okrogle zgornje izolacije.

Pozor
Nevarnost poškodbe plašča obloge!
Plastika postane pri nizkih temperaturah v bližini zmrzišča krhka. Če plašč obloge trdo
odložite na tla, se lahko strga.
> Plašč obloge nežno odložite na ravna tla.

Sl. 4.10 Rezanje lepilne folije

12
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Montaža 4

i

Lepilno folijo pustite na izolaciji, da se lepilni
trak po montaži dobro prime.

> Lepilno folijo na izolaciji odrežite z nožem na sprednjih in zadnjih spojnih mestih.

> Za transport vsebnika do mesta namestitve uporabite
primerno transportno sredstvo, npr. voziček.

4.4.4

Izravnava vsebnika

3.

2.

1.

Sl. 4.12 Izravnava vsebnika

i

Za pomoč pokličite drugo osebo.

Pri montaži izolacije in plašča obloge izvedite postopek
v obratnem vrstnem redu:

b

Pozor
Nevarnost za motnje v delovanju zaradi
zračne blazine!
Če vsebnik ne stoji povsem navpično, lahko na
dvižnem vodu kompleta cevi v toplotnem
izmenjevalniku nastane zračna blazina.
> Z viličastim ključem velikosti 30 mm nastavite nastavljive noge tako, da je vsebnik
natančno v navpičnem položaju.

i

Noge vsebnika se lahko premikajo do 20 mm
v višino.

Sl. 4.11 Demontaža izolacije

b

Pozor
Nevarnost poškodbe delov izolacije!
Stranski deli izolacije in spodnji del izolacije z
odprtinami za noge, ki so sestavljene iz polovične skodelice. Te polovične skodelice se
medsebojno prepletajo in obdajajo zgornji del
izolacije.
> Najprej eno za drugo odstranite stranske
polovične skodelice - s potegom od strani.

> Zatem povlecite navzgor in odstranite okroglo zgornjo
izolacijo.

13
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4 Montaža
5 Namestitev
4.4.5

Montaža izolacije in plašča obloge

> Najprej namestite okroglo zgornjo izolacijo in nato na
posodo eno za drugo potisnite stranske polovične skodelice.
> Stranske polovične skodelice pritrdite na ločilnih
mestih s priloženim lepilnim trakom.

i

5

Namestitev

a

Lepilni trak (na papirnati podlagi v žepu) se
nahaja pod okroglim plastičnim pokrovom na
zgornji izolaciji.

> Montirajte plašč obloge: kovinski letvi plašča obloge
eno za drugo namestite z izvrtinami na zaskočne
vijake in ju pritrdite s plastičnima pušama. Vijake je
potrebno samo natakniti in ne privijati.
> Namestite pokrov in pokrova obeh prirobnic na sprednjem delu vsebnika.
> Preverite pravilno namestitev sprednjih pokrovov,
da preprečite toplotne izgube.

Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb in materialne
škode zaradi nepravilne namestitve!
Nepravilno izvedena namestitev lahko vpliva
na varnost delovanja naprave.
> Namestitev in prvi zagon
lahko izvede samo pooblaščen inštalater.
Le-ta je odgovoren tudi za pravilno namestitev in prvi zagon v skladu s predpisi.

a

Nevarnost!
Nevarnost opeklin na vročih vodih!
Na hidravličnih vodih, ki niso toplotno izolirane, obstaja nevarnost opeklin. Poleg tega
prihaja do energijskih izgub.
> Zagotovite toplotno izolacijo za vse hidravlične vode.
> Z ustreznimi spojkami priključite vse priključne vode.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi nepravilne uporabe in/ali neustreznega orodja!
Nepravilna uporaba in/ali neustrezno orodje
lahko povzroči materialno škodo (npr. uhajanje plina ali iztekanje vode)!
> Za privijanje ali odvijanje vijačnih povezav
vedno uporabite viličaste ključe ustrezne
velikosti.
> Ne uporabljajte cevnih klešč, podaljškov itd.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi netesnjenja!
Mehanske napetosti na priključni napeljavi
lahko povzročijo netesnjenje in s tem pogojene poškodbe na toplotni črpalki.
> Preprečite mehanske napetosti na priključni napeljavi!

> V bližino izpihovalnega voda varnostnega ventila
namestite ploščico z naslednjim besedilom:
"Med segrevanjem vsebnika izteka, zaradi varnosti,
voda iz izpihovalnega voda varnostnega ventila!
Ne zapirajte!"

14
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5.1

Vzpostavitev hidravličnih priključkov

1
2

3

> Namestite T-kos za praznjenje vsebnika v cev za hladno vodo med priključkom vsebnika in varnostno skupino.
> Cev za hladno vodo priključite na priključek (9) na
vsebniku.
> Cev za toplo vodo (1) priključite na priključek (1), cirkulacijski vod pa po potrebi na priključek (3) na vsebniku.

i

4
5
6
7
8
9

Sl. 5.1

Vzpostavitev priključkov

Legenda k sl. 5.1
1 Priključek tople vode (R1)
2 Dvižni vod ogrevanja (R1 1/4)
3 Cirkulacijski priključek (R3/4)
4 Potopna puša za tipalo ogrevanja ( 12)
5 Povratni vod ogrevanja (R1 1/4)
6 Solarni dvižni vod (R1 1/4)
7 Potopna puša za solarno tipalo ( 12)
8 Solarni povratni vod (R1 1/4)
9 Priključek hladne vode (R1)

Ker skozi cirkulacijski vod nastajajo izgube
pripravljenosti, mora biti ta vod priključen
samo pri razvejanem toplovodnem omrežju.
Če je potreben cirkulacijski vod, je potrebno
cirkulacijsko črpalko opremiti s časovno stikalno uro v skladu z uredbo za ogrevalne sisteme.

> Priključitev potrebnega priključnega nastavka z nerjavnim pokrovčkom ne sme biti tlačno trdna.

a

Nevarnost!
Nevarnost oparin zaradi nepravilne namestitve termostatskega mešalnega ventila
za toplo vodo!
Če je termostatski mešalni ventil za toplo
vodo vgrajen v prisotno območje cirkulacije,
zaščita pred oparinami ni zagotovljena.
> Termostatski mešalni ventil za toplo vodo
namestite za območje cirkulacije.

Opis postopka namestitve vsebnika:
> Po eno črpalko za polnjenje z odzračevanjem oz.
črpalko za polnjenje in odzračevalnik namestite neposredno na priključke (2) za dvižni vod ogrevanja in (6)
za solarni dvižni vod.
> Dvižni vod ogrevanja priključite na priključek (2),
povratni vod ogrevanja pa na priključek (5) na vsebniku.
> Solarni dvižni vod priključite na priključek (6), solarni
povratni vod pa na priključek (8) na vsebniku.

i

Upoštevajte priložena sistemska navodila za
solarni sistem!

> Namestite cev za hladno vodo s potrebnimi varnostnimi napravami:
Če je tlak vode na mestu namestitve nižji od 10 bar,
lahko uporabite tipsko preizkušeno varnostno skupino
DN 25.

15
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5 Namestitev
6 Zagon
5.2

Vzpostavitev električnih priključkov

6
6.1

b

Pozor!
Korozija in kratek stik zaradi manjkajoče
ozemljitve!
Če se v vsebniku uporablja električni grelec,
se lahko v vodi zaradi prisotne zunanje napetosti vzpostavi električni potencial, kar lahko
povzroči elektrokemično korozijo na grelcu.
> Zagotovite (samo DE: po DIN VDE 0100410), da so tako cevi za toplo kot tudi cevi
za hladno vodo priključene z ozemljitvenim
kablom v neposredni bližini vsebnika na
ozemljitveno napeljavo.
> Poleg tega zagotovite, da je prek ozemljitvene sponke tudi električni grelec priključen na ozemljitveno napeljavo.

> Tipalo ogrevanja namestite v potopno pušo (4),
¬ Navodila za namestitev toplotne črpalke.
> Na regulatorju toplotne črpalke nastavite pravilen tip
vsebnika, ¬ Navodila za namestitev toplotne
črpalke.
> Po potrebi namestite tipalo ogrevanja v potopno pušo
(7), ¬ Navodila za namestitev solarnega sistema.
> Po potrebi namestite dodatno električno ogrevanje,
¬ priložena navodila za namestitev.

16

Zagon
Zagon ogrevalnega sistema

Po uspešni namestitvi je potrebno vsebnik napolniti na
strani ogrevanja in na strani tople vode. Pri tem upoštevajte naslednja navodila:
> Napolnite solarni krog (¬ Sistemska navodila za
solarni sistem).
> Prek priključka za polnjenje in praznjenje napolnite
ogrevalni krog.
> Preverite tesnjenje vsebnika in ogrevalnega sistema.
> Na strani tople vode napolnite vsebnik prek priključka
hladne vode in ga odzračite prek pipe za toplo vodo.
> Preverite delovanje in pravilno nastavitev vseh regulacijskih in nadzornih naprav.
> Če je na voljo, programirajte stikalno uro oz. časovni
program na regulatorju ogrevalnega sistema (določite
začetek časa sprostitve za polnjenje vsebnika).
> Zaženite toplotno črpalko.
> Zaženite solarni sistem.

6.2

Usposabljanje upravljavca

Upravljavca sistema poučite o postopkih upravljanja in
funkcijah vsebnika in regulatorja. Pri tem izvedite naslednje ukrepe:
> Upravljavcu izročite navodila za uporabo in navodila
za namestitev ter vse preostale dokumente za
napravo in pripomočke za shranjevanje.
> Z upravljavcem preletite navodila za uporabo vsebnika
in regulatorja ter odgovorite na morebitna vprašanja
upravljavca.
> Upravljavca opozorite predvsem na varnostna navodila, ki jih mora upoštevati.
> Upravljavca opozorite na pravilno, ekonomično nastavitev temperatur.
> Upravljavca opozorite na potrebo po rednem vzdrževanju ogrevalnega sistema (pogodba o vzdrževanju).
> Upravljavca opozorite na to, da morajo navodila ostati
v bližini vsebnika.
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7

Servis in vzdrževanje

Pogoj za trajno pripravljenost, varno obratovanje, zanesljivost in dolgo življenjsko dobo vsebnika je vsakoletno
servisiranje/vzdrževanje naprave, ki naj ga opravi strokovnjak.

a

Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb in materialne
škode zaradi nestrokovnega vzdrževanja in
popravil!
Izpuščeno ali nestrokovno vzdrževanje lahko
vpliva na varnost delovanja naprave.
> Servis in vzdrževanje lahko izvaja samo
pooblaščeno strokovno podjetje.

Za trajno zagotovitev vseh funkcij naprav Vaillant in preprečitev spremembe serijskega stanja se lahko pri servisnih in vzdrževalnih delih ter popravilih uporabljajo samo
originalni nadomestni deli Vaillant!
Pregled razpoložljivih originalnih nadomestnih delov
Vaillant je na voljo
– pri vašem prodajalcu (katalog nadomestnih delov,
tiskan izvod ali na CD plošči)
– na omrežju Vaillant FachpartnerNET
(storitev "Nadomestni deli") na naslovu
http://www.vaillant.com/ .

7.1

Preverjanje varnostnega ventila

a

Nevarnost!
Nevarnost oparin zaradi iztekanja vode!
Pri zaprtem ali okvarjenem varnostnem ventilu oz. zaprtem izpihovalnem vodu lahko
pride do eksplozije vsebnika.
> Pri vsakem vzdrževanju preverite delovanje
varnostnega ventila.

7.2

Čiščenje notranje posode

Notranjo posodo lahko čisti samo pooblaščen inštalater.
Čiščenje notranje posode vsebnika se izvaja na strani
pitne vode, zato poskrbite za ustrezno higieno naprav za
čiščenje in čistilnih sredstev.
Opis postopka čiščenja notranje posode:
> Izpraznite vsebnik.
> Odstranite pokrov s prirobnico na odprtini za čiščenje
(¬ sl. 4.7, poz. 3).

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi korozije!
Poškodbe na emajlu povzročijo korozijo notranje posode.
> Pazite, da ne pride do poškodb na emajlu.

> Notranjo posodo očistite z vodnim curkom. Po potrebi
z ustreznim pripomočkom – npr. z lesenim ali plastičnim strgalom – odstranite usedlino in izperite notranjo
posodo.
> Zamenjajte tesnila na pokrovu s prirobnico.
> Pokrov s prirobnico in novimi tesnili pritrdite na odprtino za čiščenje vsebnika.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi iztekajoče vode!
Sproščene vijačne povezave povzročajo netesnjenje.
> Po čiščenju navzkrižno privijte vijake z
maks. priteznim momentom 8 Nm in preverite tesnjenje vsebnika.

> Napolnite vsebnik.
> Preverite, če je vsebnik neprepusten za vodo.

17
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7 Servis in vzdrževanje

7.3

Vzdrževanje magnezijevih zaščitnih anod

Vsebnik je opremljen z dvema magnezijevima zaščitnima
anodama, katerih povprečna življenjska doba je 5 let.
Magnezijeve zaščitne anode je potrebno prvič preveriti
po 2 letih. Nato jih preverjajte vsako leto.
Če je potrebno, zaščitne anode zamenjajte z originalnimi
nadomestnimi magnezijevimi zaščitnimi anodami. Pri
majhni razdalji od stropa lahko za zgornjo magnezijevo
zaščitno anodo uporabite verižno anodo.

7.3.2

Vzdrževanje spodnje magnezijeve zaščitne
anode (električno preverjanje)

Stanje magnezijeve zaščitne anode v odprtini za čiščenje
se lahko ugotovi z meritvijo zaščitnega toka.
1

Namestite lahko tudi anodo z zunanjim napajanjem, ki ne
potrebuje vzdrževanja.

7.3.1

Vzdrževanje zgornje magnezijeve zaščitne
anode (vizualno preverjanje)

2

3

4
Sl. 7.1 Vizualno preverjanje zgornje zaščitne anode

> Odstranite plastični pokrov (¬ sl. 4.7, poz. 1).
> Z nasadnim ključem oz. nastavkom velikosti SW 27
sprostite magnezijevo zaščitno anodo.
> Izvlecite magnezijevo zaščitno anodo.
> Preverite magnezijevo zaščitno anodo glede obrabe.

18

Sl. 7.2 Električno preverjanje spodnje zaščitne anode

> Odstranite pokrov z odprtine za čiščenje (3).
> Z anode odstranite ozemljitveni kabel: pridržite protimatico (1) ter odvijte in odstranite zunanjo matico (2).
> Zaporedno med stojni vijak in očesni kabelski čevelj
priključite ampermeter (merilno območje: mA).
> Izmerite zaščitni tok.

i

Velikost toka pri napolnjenem vsebniku ne
sme biti nižja od 0,3 mA! Pri premajhnem toku
in premočni obrabi anode je potrebno anodo
takoj zamenjati.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi korozije!
Posoda je zaščitena samo, če je ozemljitveni
kabel priključen med anodo in posodo.
> Po meritvi zaščitnega toka ponovno priključite ozemljitveni kabel med anodo in
posodo.
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Recikliranje in odstranjevanje 8
> Po vsakem čiščenju vsebnika vizualno preverite
magnezijevo zaščitno anodo glede obrabe.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi iztekajoče vode!
Sproščene vijačne povezave povzročajo netesnjenje.
> Po preverjanju navzkrižno privijte vijake z
maks. priteznim momentom 8 Nm in preverite tesnjenje vsebnika.

8

Recikliranje in odstranjevanje

Tako vsebniki kot transportna embalaža so izdelani predvsem iz materialov, ki so primerni za recikliranje.

8.1

Odstranjevanje naprave

Vsebnik tople vode ter vsi deli dodatne opreme ne sodijo
med gospodinjske odpadke.
> Poskrbite za pravilno odstranjevanje odslužene
naprave in morebitne dodatne opreme v skladu s
predpisi.

8.2

Odstranjevanje embalaže

Za odstranjevanje transportne embalaže naj poskrbi
strokovno podjetje, ki je napravo namestilo.
> Upoštevajte veljavne nacionalne zakonske predpise.

19
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9 Garancija in servisna služba
10 Tehnični podatki
9
9.1

Garancija in servisna služba
Tovarniška garancija

Garancija velja pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem
listu. Uporabnik je dolžan upoštevati pogoje navedene v
garancijskem listu.

9.2

10 Tehnični podatki
Enota

VIH RW 400 B

Prostornina vsebnika
Dejanska prostornina vsebnika

l
l

400
390

Maks. obratovalni tlak vsebnika
Maks. obratovalni tlak ogrevanja

bar
bar

10
10

Maks. temperatura tople vode
Maks. temperatura ogrevalne vode
v dvižnem vodu

°C

85

°C

115

Poraba energije v pripravljenosti

kWh/d

2,1

Toplotni izmenjevalnik ogrevanja:
Ogrevalna površina toplotnega izmenjevalnika
Količina ogrevalne vode v toplotnem
izmenjevalniku

m2

3,2

l

22

Servisna služba

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancijskega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis.
V nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventualna popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant
servis.
Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu Vaillanta v Sloveniji, Vaillant d.o.o., Dolenjska 242b,
Ljubljana ali na spletni strani: www.vaillant.si

Padec tlaka v toplotnem izmenjevalniku pri maks. potrebi po ogrevalni
vodi
Tok ogrevalnega sredstva
Izhodna zmogljivost tople vode
pri 10/45 °C in temperaturi v
vsebniku 55 °C

mbar
l/h

l/10 min

Priključki:
Priključka hladne in tople vode
Cirkulacijski priključek
Priključka dvižnega in povratnega
voda
Prirobnica za pregled

220
6 kW = 1
8 kW = 1,5
10 kW = 2,5

Indikator učinkovitosti NL Pri temperaturi v vsebniku 55 °C
Solarni toplotni izmenjevalnik:
Ogrevalna površina toplotnega
izmenjevalnika
Količina ogrevalne vode v toplotnem
izmenjevalniku
Padec tlaka v toplotnem izmenjevalniku pri solarnem delovanju s solarno
tekočino
Pretok solarne tekočine

1,0 m3/h = 4,7
2,0 m3/h = 16,2
3,0 m3/h = 32,3
4,1 m3/h = 53
 T5 K =3268
 T10 K = 1634

m2

1,45

l

10,0

mbar

< 10

l/h

300

navoj
DN 25 R1
mm/cola DN 20 R 3/4
mm/cola DN 25 R 1 1/4
mm

120

Širina z izolacijo

mm

807

Globina z izolacijo

mm

875

Višina z izolacijo

mm

1473

Širina brez izolacije

mm

650

Globina brez izolacije

mm

875

Višina brez izolacije

mm

1440

Mere vsebnika:

Masa (skupaj z embalažo in izolacijo)

kg
Masa napolnjene naprave, pripravljene
kg
za delovanje

180
601

Tabela 10.1 Tehnični podatki
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N
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