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Napotki za dokumentacijo 1

1

Napotki za dokumentacijo

Naslednji napotki so kažipot skozi vso dokumentacijo.
V povezavi s temi navodili za uporabo in inštalacijo je
veljavna vsa nadaljnja dokumentacija.
Za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh
navodil, ne prevzamemo nobene garancije.
Priložena dokumentacija
Pri upravljanju in inštalaciji zbiralnika actoSTOR brezpogojno upoštevajte navodila za upravljanje in inštalacijo
sestavnih delov in komponent naprave. Navodilo za
inštalacijo je priloženo vsakemu sestavnemu delu
naprave, kakor tudi dopolnilnim komponentam.

1.3

Ta navodila za namestitev veljajo samo za naprave z
naslednjimi številkami izdelkov:
– 00 1000 5373 (actoSTOR VIH RL 300-60)
– 00 1000 5374 (actoSTOR VIH RL 300-120)
– 00 1000 5375 (actoSTOR VIH RL 400-60)
– 00 1000 5376 (actoSTOR VIH RL 400-120)
– 00 1000 5377 (actoSTOR VIH RL 500-60)
– 00 1000 5378 (actoSTOR VIH RL 500-120)
Številke izdelkov preberite s tipske tablice.

1.4
1.1

Shranjevanje dokumentacije

Prosimo, da skrbno shranite ta navodila za uporabo,
tako da bodo vedno pri roki.

1.2

Uporabljeni simboli

V nadaljevanju je razlaga simbolov, ki so uporabljeni v
tekstu:

a

Simbol za nevarnost
– neposredna življenjska nevarnost
– nevarnost težkih poškodb oseb
– nevarnost lažjih poškodb oseb

e
b
i

Simbol za nevarnost
– življenska nevarnost zaradi udara električnega toka

>

Veljavnost navodil

Tipska tablica

Tipska tablica je na levi zadnji strani grelnika.

1.5

CE oznaka

S CE-oznako se dokumentira, da naprave izpolnjujejo,
skladno s tipskim pregledom, osnovne zahteve naslednjih direktiv:
– Direktiva o nizkonapetostni opremi (Direktiva
2006/95/ES Sveta),
– Direktiva o elektromagnetni združljivosti (Direktiva
2004/108/ES Sveta).
Naprave ustrezajo testiranemu izvedbenemu vzorcu.

Simbol za nevarnost
– tveganje za poškodbe stvari
– tveganje za ogrožanje okolja
Simbol za uporabno dodatno navodilo in
informacije

Simbol za zahtevano aktivnost
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2 Opis naprave

2

Opis naprave

Grelnik actoSTOR VIH RL je posredno ogrevan grelnik
po principu segrevanja vode v slojih. Grelnik
actoSTOR VIH RL tvori skupaj z regulatorji VRC 430,
630/2, VRS 620/2 oz. VRT 392 idealno kombinacijo z
greli med pribl. 35 kW in 160 kW.
Prosimo, upoštevajte napotke za namestitev v poglavju
2.3, da lahko uporabljate vse funkcije tega medsebojno
usklajenega sistema.
Grelnik actoSTOR VIH RL lahko kombinirate z naslednjimi greli:
– atmoVIT
– ecoVIT
– atmoCRAFT
– ecoCRAFT
– iroVIT
– icoVIT
– atmoTEC
– ecoTEC
– GP
– Grela tujih proizvajalcev.

Poz

Oznaka

1

Pokrov

2

Hidravlika

3

Polnilna črpalka ogrevalnega krogotoka

4

Zgornja izolacija/obloga

5

Stranska izolacija/obloga

6

Servisna odprtina

7

Zaslonka

8

Pokrov

9

Električna stikalna omarica

10

Polnilna črpalka tople vode

Tab. 2.1 Sestava grelnika actoSTOR

i
2.2

Pred začetkom namestitve preverite ali je
dobava popolna in nepoškodovana!

Krmilne naprave

Pri tem upoštevajte ta navodila.
2.1

Grelnik actoSTOR VIH RL je krmiljen z notranjo elektroniko. Temperaturo tople vode in čas sprostitve za pripravo tople vode ter cirkulacijsko črpalko lahko nastavite na regulacijski napravi.

Sestava grelnika actoSTOR















b

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi napačne
regulacijske naprave!
Zaradi uporabe napačne regulacijske naprave
lahko nastane škoda na zbiralniku actoSTOR
ali na regulacijski napravi.
> actoSTOR naj obratuje samo z najnovejšimi
regulacijskimi napravami naslednjih tipov:
- VRC 430
- VRC 630 od VRC 630/2
- VRS 620 od VRS 620/2
- VRT 392





Slika 2.1 Sestava grelnika actoSTOR
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3

Varnost

3.1

Upoštevajte navodila za varnost in opozorila

> Pri upravljanju in inšatalaciji upoštevajte splošna varnostna navodila in opozorila.
3.1.1

Klasifikacija opozoril

Opozorila so razdeljena z opozorilnimi znaki in signalnimi besedami na stopnje glede na težo možne nevarnosti:
Opozorilni
znak

a
e
a
b
3.1.2

Signalna
beseda

Pojasnilo

Nevarnost!

neposredna življenjska nevarnost ali nevarnost težkih
poškodb oseb

Nevarnost!

življenjska nevarnost zaradi
udara električnega toka

Opozorilo!

nevarnost lažjih poškodb oseb

Previdnost!

tveganje za ogrožanje stvari ali
okolja

Zgradba opozoril

Opozorila spoznate po zgornji ali spodnji črti. Sestavljena so po naslednjem osnovnem načelu:

a
3.2

Signalna beseda!
Vrsta in izvor nevarnosti!
Pojasnilo o vrsti in izvoru nevarnosti.
> Ukrepi za odvračanje nevarnosti

Ustrezna uporaba

Grelnik Vaillant actoSTOR VIH RL je zgrajen po stanju
tehnike in priznanih varnostno-tehničnih pravilih. Vendar pa se lahko pri nestrokovni ali neustrezni uporabi
pojavijo nevarnosti za življenje in zdravje uporabnika ali
tretjih oseb oz. ovire na napravi ali druga materialna
škoda.
Ta zbiralnik tople vode ni namenjen za uporabo oseb
(vključno otrok) z omejenimi psihičnimi, senzoričnimi ali
duševnimi zmožnostmi ali oseb brez izkušenj in/ali brez
potrebnega znanja, razen če jih pri tem nadzoruje
oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če so od te
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osebe dobili podrobna navodila, kako se napravo uporablja.
Otroke je treba nadzorovati, da se z zbiralnikom tople
vode ne igrajo.
Grelnik actoSTOR VIH RL je namenjen samo oskrbi z
ogrevano sanitarno vodo do temperature 70 °C v
gospodinjstvu, obrtniški dejavnosti ali javnih ustanovah.
Vsaka druga uporaba, drugačna od opisane, velja kot
neskladna z določili. Vsaka neposredna komercialna in
industrijska sprememba na napravi je prav tako neskladna z določili. Za poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe
v nasprotju z določili, proizvajalec/dobavitelj ne prevzame nobene odgovornosti. Tveganje nosi uporabnik
sam.
K ustrezni uporabi sodijo tudi upoštevanje navodil za
uporabo in namestitev kot tudi vse pripadajoče dokumentacije ter upoštevanje inšpekcijskih in servisnih
pogojev.
Vsakršna zloraba je prepovedana!

3.3

Varnostna navodila in predpisi

3.3.1

Postavitev in nastavitev

Inštalacijo in prvi zagon lahko izvede samo strokovno
pooblaščeno osebje. To prevzame tudi odgovornost za
to, da sta inštalacija in prvi zagon naprave izvedena
tehnično pravilno in skladno s predpisi.
Odgovorno je tudi za pregled/vzdrževanje in servisiranje
naprave ter za spremembe.
> Če za vodno napeljavo uporabljate nekovinske cevi,
se prepričajte, da so te s strani proizvajalca deklarirane za neprekinjeno obratovanje do 70 °C in obratovanje po urah do 95 °C.
> Pri trajnih temperaturah nad 60 °C za zaščito pred
oparinami in zaradi energetskih razlogov namestite
termostatični mešalni ventil.
> Pri zategovanju ali odvijanju vijačnih povezav uporabite ustrezen viličasti ključ. Ne uporabljajte cevnih
klešč, podaljškov itd.
Če je zbiralnik tople vode priključen na priključke tople
in hladne vode z nekovinskimi cevmi in ni ozemljen,
lahko to povzroči korozijo.
> V tem primeru morate zbiralnik tople vode ozemljiti.
3.3.2

Preprečevanje poškodb zaradi zmrzovanja

Da lahko izkoristite vse zaščitne funkcije vaše grelne
naprave, grela ne izklopite v popolnoma. Če želite vašo
napravo dalj časa pustiti mirovati v neogrevanem prostoru z nevarnostjo zmrzali, morate grelnik actoSTOR
najprej v celoti izprazniti.

SI
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3 Varnost

3.3.3

Preprečevanje poškodb zaradi netesnosti

Pri netesnih mestih v napeljavi med grelnikom actoSTOR
in priključki zaprite zaporni ventil za hladno vodo na varnostni skupini in pustite, da vam netesna mesta odpravi
strokovno usposobljeno podjetje.

3.3.4

Preprečevanje poškodb zaradi nestrokovnih
sprememb

Spremembe na pretokih in povratkih ter varnostnih ventilih lahko opravlja samo strokovno usposobljeno podjetje!

3.4

Pravila in smernice

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 izkljuno pooblašen serviser.

3.5

b

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi prekinitve oskrbe z napetostjo!
Zbiralnik je zaščiten pred korozijo s tujetokovno anodo.
> Dovod toka k zbiralniku actoSTOR ne sme
biti zaprt nikoli dlje kot dva dni, če je ta
napolnjen z vodo.

3.7

Napotki za zagon

Pri zagonu morate upoštevati naslednje napotke, da
zagotovite brezhibno delovanje grelnika actoSTOR:
– Odzračite krogotok tople vode (glejte poglavje 6.1).
– Odzračite stransko napeljavo ogrevane vode.
– Polnilno črplako za toplo vodo postavite na stopnjo II
(glejte poglavje 6.1).
– Obrtnik mora pri prvem zagonu preveriti tesnjenje
vodne napeljave in pravilni priključek električnega
voda ter napeljave grelne naprave na grelnik
actoSTOR.

Napotki za hidravlični priključek

Za montažo toplotnega izmenjevalnika in polnilne
črpalke tople vode na grelnik actoSTOR, morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
– Na tokokrogu mora biti montirana možnost za odzračevanje.
– Na tokokrogu mora biti montirana možnost zapore.
– Na zbiralniku mora biti montirana možnost za praznjenje.

i
3.6

Da lahko montirate toplotni izmenjevalnik in
črpalko za polnjenje tople vode, morate z
grelnika actoSTOR sneti zgornjo izolacijo/
oblogo.

Napotki za omrežni priključek

Grelnik actoSTOR potrebuje ločen omrežni priključek.
Z omrežnim priključkom se napajajo naslednji sklopi
grelnika actoSTOR:
– elektronika
– Polnilna črplaka za toplo vodo in ogrevalni krogotok
– anoda na zunanji tok
– opcijska obtočna črpalka
– opcijski alarmni izhod.

6
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Upravljanje

4.3

Protikorozijska zaščita grelnika actoSTOR

(Za obrtnika in upravljavca)

4.1

Zagon zbiralnika tople vode

Pri zagonu grelnika actoSTOR upoštevajte naslednje
točke:
– Ali je napeljava hladne vode odprta?
> Če ni, jo odprite.
– Ali je grelnik actoSTOR napolnjen z vodo?
To lahko preverite tako, da odprete pipo za toplo
vodo in voda izteka.
> Če voda ne izteka, napolnite napravo tako, da odprete
dovod hladne vode.
Ko iz priključka tople vode izteka voda, je grelnik v celoti
napolnjen.
– Ali sta grelo in krmilna naprava pripravljena za obratovanje?
> Če ne, ju vklopite.

4.2

b

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi
korozije!
Če je dovod toka k zbiralniku actoSTOR zaprt
dlje kot dva dni, n. pr. s stikalom za izklop v
sili, obstoji za zbiralnik povečana nevarnost
korozije.
> Dovod toka k zbiralniku actoSTOR naj ne
bo nikoli zaprt dlje kot dva dni.

i

Grelnik actoSTOR je dodatno k emajliranju
pred korozijo zaščiten z anodo na zunanji tok.
Anode ni treba vzdrževati.
Napačno delovanje anode na zunanji tok je
prikazano s sporočilom na zaslonu krmilne
naprave (glejte navodila za krmilno napravo).
V tem primeru naj vam obrtnik izvede pregled.

Nastavitev temperature vode v grelniku

Postopek za nastavitev temperature vode v grelniku je
opisan v navodilih za uporabo vaše krmilne naprave.

a

Nevarnost!
Nevarnost oparin zaradi vroče vode!
Odvisno od nastavitve ima lahko voda na
odvzmenih mestih za toplo vodo temperaturo
do 70 °C.
> Upoštevajte temperaturo vode na odvzemnem mestu.

> Na krmilni napravi nastavite želeno temperaturo vode
v grelniku (glejte navodila za krmilno napravo).
> Programirajte želen čas sprostitve na krmilni napravi
(glejte navodila za krmilno napravo).

i

Polnjenje grelnika se začne šele, ko temperatura dvižnega voda grelnika prekorači predvideno temperaturo grelnika za 5 °C.
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> Če želite grelnik actoSTOR za dlej časa izklopiti, ga
izpraznite.
> Pri tem ravnajte, kot je opisano v odseku 4.5.

4.4

Oskrba

b

Previdnost!
Materialna škoda zaradi napačne oskrbe!
Neprimerna čistilna sredstva povzročajo
poškodbe na zunanjih delih in na plašču zbiralnika. Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev in topil (groba sredstva vseh vrst, bencin i.p.).
> Zbiralnik čistite z vlažno krpo (event.
z milnico).

> Zunanje dele grelnika actoSTOR čistite z vlažno krpo
in milom.

SI
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5 Montaža in namestitev
4.5

Izpraznitev grelnika actoSTOR

5

Montaža in namestitev

Za izpraznitev grelnika actoSTOR mora biti na strani
vgrajen ventil za izpraznitev.
– Po potrebi naj vam ventil za izpraznitev vgradi strokovno usposobljeno podjetje.

(Za obrtnika)

i

– Tla morajo imeti zadostno nosilnost za težo polnega
grelnika.
– Po standardu DIN 4753 mora biti grelnik actoSTOR
biti postavljen v prostoru, kjer je zaščiten pred zmrzovanjem.
– Mesto postavitve mora omogočati smotrno napeljavo
(tako s strani sanitarne vode kot tudi ogrevanja).

Priporočamo, tudi med daljšo odsotnostjo, da
grelnik ne izklopite. Če pa bo izklop kdaj
potreben in če grelnik stoji v neogrevanem
prostoru, izpraznite napravo kot je opisano v
nadaljevanju:

> Zaprite napeljavo hladne vode.
> Na ventil za izpraznitev pritrdite gibko cev.
> Prosti konec gibke cevi namestite v primerno mesto
za odtekanje.
> Odprite ventil za izpraznitev.
> Za odzračevanje in končno izpraznitev vodne napeljave odprite najvišji priključek tople vode.
> Ko je voda odtekla, ponovno zaprite priključek tople
vode in ventil za izpraznitev.
> Snemite gibko cev.

i

Ko je grelnik actoSTOR izpraznjen in napajan
z napetostjo, se na zaslonu krmilne naprave
prikaže ustrezno sporočilo.
Ta prikaz izgine, takoj ko je grelnik actoSTOR
ponovno napolnjen z vodo.

5.1

Zahteve za mesto postavitve

5.2

Demontaža in montaža izolacije/obloge

Za preprečitev okvar na izolaciji/oblogi ali za zmanjšanje
potrebnega prostora pri transportu, lahko demontirate
izolacijo/oblogo grelnika actoSTOR. Izolacija/obloga je
sestavljena iz naslednjih delov:
– pokrova
– zgornje polovice skodele (ne pri grelniku
actoSTOR VIH RL 400)
– spodnje polovice skodele.

i
5.2.1

Demontažo in montažo izolacije/obloge lahko
ena oseba izvede v približno šestih minutah.

Demontaža izolacije/obloge

Ravnajte sledeče:



Slika 5.1 Odstranitev zaslonke
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Montaža in namestitev 5

> Snemite zaslonko (1) z grelnika actoSTOR in jo shranite varno pred poškodbami.



5.2.2

Montaža izolacije/obloge

b

Previdnost!
Možnost materialne škode zaradi neprevidne namestitve pokrova!
Pri namestitvi se lahko poškoduje izolacija/
obloga.
> Previdno namestite pokrov.

> Za montažo izolacije/obloge na grelnik, ravnajte v
nasprotnem vrstnem redu demontaže.


5.3

Transport grelnika actoSTOR

Grelnik actoSTOR je dobavljen v naslednjih treh pakirnih
enotah na paleti (glejte sliko 5.4):
– Grelnik z izolacijo/oblogo in zaslonko (5)
– Pokritje in pokrov (6)
– Komplet za polnjenje s stikalno omaro (7).
Grelnik actoSTOR lahko na načrtovano mesto postavitve
transportirate na različne načine.



b

Previdnost!
Možnost materialne škode zaradi neprimernega transportnega sredstva!
> Prepričajte se, da ima transportno sredstvo
zadostno nosilnost za težo zbiralnika actoSTOR.

b

Previdnost!
Možnost materialne škode zaradi pomanjkanja prostora pri nagibanju!
Če so mere nagibanja presežene, se lahko zbiralnik actoSTOR poškoduje.
> Pred nagibanjem transportne embalaže se
prepričajte, da je na voljo dovolj prostora
in da zbiralnik actoSTOR ob ničesar ne
more udariti.

Slika 5.2 Demontaža izolacije/obloge

> Da odprete zaponke (2) na sestavljenih delih izolacije/obloge, povlecite na desni strani zaponk.
> Povlecite spodnjo skodelo (4) na eni strani na stran.
> Po potrebi povlecite zgornjo skodelo na isti strani na
stran.
> Ponovite korake na drugi strani izolacije/obloge.

b

Previdnost!
Možnost materialne škode zaradi neprevidnega dvigovanja pokrova!
Pri dvigovanju se lahko poškoduje izolacija/
obloga.
> Previdno dvignite pokrov.

Kot transportno sredstvo uporabite npr. transportni
voziček. Podatke o teži grelnika actoSTOR najdete v
poglavju 10, Tehnični podatki.

> Dvignite pokrov (3) navzgor.
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Če prevračate grelnik actoSTOR, povečajte potrebo po
prostoru na maso prevešanja, ki je prikazana na sliki 5.3.
VIH 500

1.952
1.829

VIH 400

1.683
1.552

1.894
1.781

VIH 300

5.3.1

Transport v transportni embalaži

Če imate na mestu postavitve dovolj prostora, lahko
grelnik actoSTOR do mesta postavitve transportirate v
transportni embalaži.



Slika 5.3 Masa prevešanja grelnika actoSTOR



Slika 5.4 Transport v transportni embalaži
Legenda
5 Grelnik
6 Pokritje in pokrov
7 Komplet za polnjenje s stikalno omaro

> Pred grelnik actoSTOR postavite transportni voziček.
> Naložite grelnik actoSTOR na transportni voziček.
> Transportirajte grelnik actoSTOR na želeno mesto
postavitve.

10
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5.3.2

Transport brez transportne embalaže

Če na mestu postavitve nimate dovolj prostora za transport v transportni embalaži, lahko grelnik actoSTOR do
mesta postavitve transportirate brez transportne embalaže. Ravnajte sledeče:
> Odstranite zgornje oblazinjenje in kartonsko škatlo.
> Snemite zaslonko in jo shranite varno pred poškodbami.

5.3.3

Transport brez izolacije/obloge

Za preprečitev okvar na izolaciji/oblogi ali za zmanjšanje
potrebnega prostora pri transportu, lahko demontirate
izolacijo/oblogo grelnika actoSTOR.
Ravnajte sledeče:
> Demontirajte izolacijo/oblogo, kot je opisano v
odseku 5.2.1.
> Pred grelnik actoSTOR postavite transportni voziček.
> Naložite grelnik actoSTOR na transportni voziček.
> Transportirajte grelnik actoSTOR na želeno mesto
postavitve.
> Montirajte izolacijo/oblogo, kot je opisano v
odseku 5.2.2.

5.4

Postavitev grelnika actoSTOR

> Po potrebi odstranite transportno embalažo z grelnika actoSTOR.
> Za navpično naravnanje grelnika actoSTOR, nastavite
noge grelnika z viličastim ključem z zevom 30.



Slika 5.5 Transport brez transportne embalaže

> Povlecite grelnik na spodnjem oblazinjenju prek roba
palete, dokler ni predviden upogibni rob (8) prost.
> Prelomite spodnje oblazinjenje na predvidenem upogibnem robu.
> Pred grelnik actoSTOR postavite transportni voziček.
> Naložite grelnik actoSTOR na transportni voziček.

b

Previdnost!
Škoda na zbiralniku actoSTOR zaradi manjkajoče blazinaste obloge!
> actoSTOR varno obložite pred premikanjem (npr. zaradi odlomljenega kosa blazinaste obloge v podnožju).

> Transportirajte grelnik actoSTOR na želeno mesto
postavitve.

Navodila za uporabo in namestitev actoSTOR 0020050889_02
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5.5

Mere naprav in priključkov

(

#

"
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Slika 5.6 Mere naprav in priključkov
Oznaka

VIH RL 300
[mm]

VIH RL 400
[mm]

VIH RL 500
[mm]

A

Servisna odprtina ø 120

279

308

308

B

Hladna voda R 1 1/4

130

159

159

C

Potopna cevka za temperaturno tipalo ø 12

581

510

610

D

Obtok R 3/4

1.086

862,5

1.062,5

E

Topla voda R 1 1/4

1.632

1.301

1.601

F

Dvižni vod ogrevane vode pokrivna matica G 1 1/2

1.814

1.514

1.814

G

Povratni vod ogrevane vode pokrivna matica G 1 1/2

1.894

1.594

1.894

øH

Premer grelnika

500

650

650

B

Širina (z izolacijo/oblogo)

660

810

810

t

Globina

725

875

875

h

Skupna višina

2.004

1.704

2.004

Tab. 5.1 Mere naprav in priključkov

12
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5.6

Montaža hidravlike

Za montažo toplotnega izmenjevalnika in polnilne
črpalke tople vode na grelnik actoSTOR, morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
– Na tokokrogu mora biti montirana možnost za odzračevanje.
– Na tokokrogu mora biti montirana možnost zapore.
– Na zbiralniku mora biti montirana možnost za praznjenje.

i

Za montažo hidravlike mora biti na grelniku
actoSTOR montirana zgornja izolacije/obloga.

Adapter in tesnilni obročki so malo namaščeni.
> Po potrebi dodatno namastite tesnilne obročke z
mazivom primernim za pitno vodo (mazivo za armature).
> Namestite spodnjo cev hidravlike (9) s tesnilnim
obročkom do omejevala na srednji priključek na grelniku actoSTOR.
> Za naravnanje priključkov dvižnega in povratnega
voda nazaj obrnite hidravliko.
> Zategnite narebričeno matico na cevi z roko.
> Vzemite polnilno črpalko tople vode iz transportne
embalaže.


> Če ste pred transportom demontirali zgornjo izolacijo/oblogo, jo ponovno montirajte, kot je opisano v
odseku 5.2.2.
> Vzemite celotno hidravliko s črnimi spodnjimi deli izolacije iz transportne embalaže.



Slika 5.8 Montaža polnilne črpalke tople vode

Slika 5.7 Montaža hidravlike

b

> Namestite spodnjo cev (10) polnilne črpalke tople
vode s tesnilnim obročkom do omejevala na sprednji
priključek na grelniku actoSTOR.
> Zategnite narebričeno matico na cevi z roko.
> Vstavite tesnilo med polnilno črpalko tople vode in
toplotnim izmenjevalnikom.
> Tesno zategnite pokrivno matico s primernim ključem.

Previdnost!
Možnost materialne škode zaradi netesnosti!
Če so obročna tesnila poškodovana, lahko
izteka voda in poškoduje napravo.
> Pazite, da so obročna tesnila v neoporečnem stanju.

Navodila za uporabo in namestitev actoSTOR 0020050889_02
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5.7

Izvedba hidravličnih inštalacij

Priključite grelnik actoSTOR sledeče:
> Priključite napeljavo hladne vode s potrebnimi varnostnimi napravami.
> Namestite T-kos za izpraznitev grelnika med priključek grelnika in varnostno skupino.
> Priključite napeljavo hladne vode s T-kosom za izpraznitev grelnika med grelnik in varnostno skupino.
> Priključite napeljavo tople vode.
> Po potrebi priključite napeljavo za obtok z obtočno
črpalko.
> Priključite vtok ogrevalnega sredstva s polnilno
črpalko ogrevalnega krogotoka na ogrevalni vtok prenosnika toplote.
> Priključite povratni vod ogrevane vode.
> Odzračite dvižni vod in povratni vod ogrevane vode.

a

5.8

Izvedba električnih inštalacij





Nevarnost!
Nevarnost opeklin zaradi napačne vgradnje
izpihovalnega voda varnostnega ventila!
Napačna vgradnja izpihovalnega voda varnostnega ventila lahko povzroči, da izteka vroča
voda ali para.
> Prepričajte se, da so pri montaži upoštevane naslednje točke:


Slika 5.9 Pritrditi stikalno omaro

– Napeljava odduševanja varnostnega ventila mora biti
nameščena v velikosti izstopne odprtine varnostnega
ventila v okolju brez zmrzali.
– Napeljava odduševanja mora biti izvedena z naklonom.
– Napeljava odduševanja je lahko dolga maksimalno
2 m in ima maksimalno dva loka.
– Napeljava odduševanja mora biti vgrajena tako, da pri
odduševanju varnostnega ventila vroča voda ali para
ne ogrožata nobene osebe.

b

i
14

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi okvarjenega varnostnega ventila!
Okvarjen varnostni ventil ali varnostni ventil,
ki ne deluje, lahko povzroči škodo na zbiralniku actoSTOR, tudi netesnost.
> Prepričajte se, da med zbiralnikom actoSTOR in varnostnim ventilom ni montirana
zapora.
> Varnostni ventil aktivirajte redno, s čimer
preprečite motnje v delovanju, ki nastanejo
zaradi odlaganja apnenca.

> Potisnite držala (13) na električni stikalni omari do
omejevala v vodila (11) v pokrovu.
> Potisnite zaporo (12) v levo.

e

Nevarnost!
Življenjsko nevarno zaradi udara električnega toka na napeljavah in priključkih, ki so
pod napetostjo!
Šele, ko je električna napeljava brez napetosti, smete izvesti inštalacijo.
> Vedno najprej izklopite dovod električne
energije.

Pri električnih inštalacijah upoštevajte predpise VDE,
krajevnega dobavitelja električne energije kot tudi
podatke na tipski tablici.
Grelnik actoSTOR namestite s fiksnim priključkom, ki ga
lahko na strani ločevalne naprave z najmanj 3 mm veliko
odprtino odklopite na vseh polih (npr. z varovalko).
Naprava mora biti priključena na ozemljitev.

Da preprečite energetske izgube, morajo biti
napeljave tople vode in ogrevanja po Zakonu
o varčevanju energije toplotno izolirane.

Navodila za uporabo in namestitev actoSTOR 0020050889_02
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e
b

Nevarnost!
Življenjsko nevarno zaradi udara električnega toka zaradi poškodovanih kablov!
Pri dotiku napeljav in priključkov, ki so pod
napetostjo, z vročimi deli hidravlike, se lahko
poškoduje izolacija kablov.
> Prepričajte se, da se kabli ne dotikajo niti
cevnih vodov niti prenosnika toplote.
> Zato speljite kable skozi zgornjo zarezo v
prekritju (glejte poglavje 5.9).

5.8.1

Pri priklopu kabla ravnajte sledeče:



Previdnost!
Možna materialna škoda zaradi nestrokovne električne inštalacije!
Nestrokovno izvedena električna inštalacija
lahko povzroči škodo na električnih priključkih
in motnje v delovanju.
> Prepričajte se, da so pri priključitvi upoštevane naslednje točke:

> Pri delu upoštevajte mere naprav in priključkov na
sliki 5.6 in v tabeli 5.1.
> Pri delu upoštevajte vezalni načrt na sliki 5.14.
> Zagotovite, da imajo napeljave približno 10–20 cm
prostora.
> Zagotovite, da so naslednji kabli oviti maksimalno
25 mm:
– kabel za omrežni priključek
– kabel obtočne črpalke
– kabel za alarmni izhod

 
5

 
5

 
5

  
5
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Priklop kabla v električni stikalni omari



Slika 5.11 Pokrov odprtin za kable

>
>
>
>
>
>
>

Odvijte vijak (14).
Odstranite pokrov (15).
Urežite v tesnilo skoznjika kabla.
Napeljite želen kabel skozi odprtino.
Povlecite kable skozi zarezo v skoznjiku kabla.
Pritrdite kabel v natezno razbremenitev.
Vstavite vtič v ustrezni priključek.

- /
- /
7_ 7_

Slika 5.10 Električni priključki na grelniku actoSTOR
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b

Previdnost!
Možna materialna škoda zaradi nestrokovne električne inštalacije!
Nestrokovno izvedena električna inštalacija
lahko povzroči škodo na električnih priključkih
in motnje v delovanju.
> Vtič priključite skladno s stikalnim načrtom
v teh navodilih.

> Priključite vtič P2 na kabel.
> Pritrdite kable v natezno razbremenitev.
> Vstavite vtič v priključek P2.

5.8.2 Izvedba stranskih priključkov
Na strani priključite naslednje vode:
– omrežni kabel (oplaščen kabel s premerom 1,5 mm2)
na priključek omrežja
– vodilo eternet (oplaščen kabel s premerom 0,75 mm2)
od krmilne naprave do priključka vodila eternet.

Slika 5.12 Položaj anode na zunanji tok

Za vzpostavitev posameznih priključkov ravnajte sledeče:
> Za priključek vodov tipal vstavite barvno označene
vtiče v ustrezne priključke T1, T3 in T4.
> Za priključek vodov anod priključite žile iz električne
stikalne omare na vtiče anode na zunanji tok (16).
> Da priključite polnilno črpalko za toplo vodo, vstavite
barvno označen vtič v ustrezno označen priključek P1.
> Za priključek tipala grelnika vstavite zraven dobavljen
VR 10 z vtičem ProE v priključek T2.
> Povlecite vod tipala grelnika skozi levi kanal kabla iz
električne stikalne omare.
> Vstavite tipalo v cev tipala v spodnjo tretjino grelnika
actoSTOR.

i

Da priključite polnilno črpalko za ogrevalni
krogotok, morate njen vtič najprej zamenjati z
dobavljenim vtičem.
Vtič je nameščen na priključku P2.

i
5.8.3

Priključni vod z 230 V in vodila morajo biti od
dolžine 10 m vodeni ločeni.

Priklop opcijskih naprav

Po želji lahko na krmilno napravo priklopite naslednje
naprave:
– dodaten alarmni izhod za zunanjo signalno napravo
– komunikacijski sistem vrnetDIALOG.
Alarmni izhod
Z alarmnim izhodom lahko poganjate zunanjo signalno
napravo (hupo, luč) z maksimalno močjo 100 W. Ta se
vklopi pri napačnem delovanju anode ali pri zmanjšani
moči ogrevanja.

b

Previdnost!
Možnost materialne škode zaradi neprimerne signalne naprave!
Neprimerna signalna naprava se lahko pri
obratovanju poškoduje.
> Prepričajte se, da je eksterna signalna
naprava primerna za napetost 230 V.

i

Za priključek zunanje signalne naprave jo
morate najprej priključiti na zraven dobavljen
vtič.
Vtič je na priključku AL.

Ravnajte sledeče:
> Snemite obstoječ vtič.
> Napeljite vod skozi desni kanal kabla.

> Priključite vtič na priključek zunanje signalne naprave.

16
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> Priključite kabel na priključek AL, kot je opisano v
odseku 5.8.1.
vrnetDIALOG
Komunikacijski sistem vrnetDIALOG je oprema za daljinsko parametriranje, diagnozo in signaliziranje grelne
naprave.
Če uporabljate komunikacijski sistem vrnetDIALOG, se
nepravilno delovanje anode ali potrebno servisiranje
sklopov za pripravo tople vode na grelniku actoSTOR
javi s faksom, elektronsko pošto ali SMS-om.
Nadaljnje informacije o komunikacijskem sistemu vrnetDIALOG najdete v navodilih za uporabo vrnetDIALOG.

5.9





Namestitev pokrova

Pokrov je sestavljen iz dveh polovic. Namestite ju, ko ste
priključili vse preostale naprave.
> Zaženite grelnik actoSTOR (glejte odsek 6.1).




Slika 5.14 Namestitev delov zaslonke

> Vpnite zaslonko (21) v vpetje pod električno stikalno
omaro.
> Vpnite zaslonko (21) v spodnje vpetje.
> Vstavite pokrov (20) v odprtino in ga potisnite na
pokritje.


Slika 5.13 Namestitev pokrova

> Potisnite obe polovici (17) pokrova prek toplotnega
izmenjevalnika in črpalke.
> Pri tem se prepričajte, da so kabli vodeni skozi režo
(18) v pokrovu.
> Položite kable v natezno razbremenitev na pokrovu.
> Stisnite obe polovici pokrova skupaj.
> Namestite izolacijo (19) na servisno odprtino (6,
glejte sliko 2.1).
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Slika 5.15 Vezalni načrt

i
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Vezalni načrt je nalepljen na notranji strani
pokrova električne stikalne omare.
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Zagon 6

6

Zagon

6.1.2

Odzračevanje naprave

(Za obrtnika)

6.1



Zagon naprave

i



Polnilna črpalka tople vode (1) mora biti
nastavljena v položaj II.





Slika 6.2 Odzračevanje sanitarne vode

Slika 6.1 Nastavitev polnilne črpalke tople vode

6.1.1

Polnitev grelnika actoSTOR

Za polnitev grelnika actoSTOR prek grelne naprave ravnajte sledeče:
> Odprite stranske zapore do grelnika actoSTOR.
> Dolivajte vodo, dokler ni dosežen potreben vodni tlak
v grelni napravi.
> Napolnite grelnik actoSTOR s pitno vodo.
> Preverite tesnjenje vodnih napeljav in naprave.
> Zaženite grelno napravo in regulator.

Navodila za uporabo in namestitev actoSTOR 0020050889_02

> Odzračite naprave grelne naprave prek stranskih
povratkov zraka.
> Odstranite zaslonko in pokrov.
> Odstranite obe polovici pokrova (2 in 3).
> Odzračite napravo s strani sanitarne vode prek vijaka
za odzračevanje (4) na zgornji strani grelnika
actoSTOR.
> Preverite tesnjenje vseh cevnih povezav.
> Nastavite želeno temperaturo tople vode in event.
čase sprostitve za toplo vodo na regulacijski napravi
(glejte Navodila za regulacijsko napravo).

i

Polnjenje grelnika se začne šele, ko temperatura dvižnega voda grelnika prekorači predvideno temperaturo grelnika za 5 °C.

SI
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6.2

Uporabnika poučite

Poučite upravljavca o uporabi in delovanju grelnika
actoSTOR in krmilne naprave. Pri tem izvedite naslednje
ukrepe:
> Predajte upravljavcu navodila za uporabo in namestitev kot tudi preostalo dokumentacijo naprave in
pomožna sredstva.
> Skupaj z upravljavcem pojdite skozi navodila za uporabo grelnika actoSTOR in krmilne naprave in odgovorite na možna vprašanja upravljavca.
> Upravljavca še posebej opozorite na opozorila, ki jih
mora upoštevati.
> Upravljavcu dajte napotke glede pravilne in gospodarne nastavitve temperatur.
> Upravljavcu dajte napotke glede nujnosti rednega servisiranja naprave (pogodba o vzdrževanju).
> Upravljavca opozorite, da mora imeti navodila v bližini grelnika actoSTOR.
> Upravljavca obvestite o napotku glede servisa pri
potrebnem popravilu anode na zunanji tok (glejte
poglavje 4.3 in navodila za krmilno napravo).

7

Inšpekcija in servisiranje

(Za obrtnika in upravljavca)
Pogoji za dolgotrajno delovanje in varnost, zanesljivost
in dolgo življenjsko dobo vašega zbiralnika actoSTOR so
redni letni servisi/vzdrževanja naprave s strani strokovnjaka.

a

Nevarnost!
Nevarnost poškodb oseb in stvari zaradi
nestrokovnega vzdrževanja in popravil!
Neopravljeno ali nestrokovno vzdrževanje
lahko vpliva na obratovalno varnost naprave.
> Nikoli ne poskušajte sami izvajati popravil
in vzdrževalnih del na vašem zbiralniku
tople vode.
> To vedno prepustite strokovnemu pooblaščenemu osebju. Priporočamo sklenitev
pogodbe o vzdrževalnih delih.

Da bi bile vse funkcije vaše naprave Vaillant trajno zagotovljene in da atestirane serijske izvedbe ne bi spreminjali, smete pri servisiranju, oskrbovanju in vzdrževanju
uporabiti samo originalne nadomestne dele Vaillant!
Za vse informacije v zvezi z originalnimi Vaillant rezervnimi deli prosimo pokličite na Vaillant predstavništvo v
Sloveniji.

7.1

Zaščitna anoda

Anoda na zunanji tok se ne porabi. Brezhibno delovanje
anode na zunanji tok je zagotovljeno, dokler na zaslonu
krmilne naprave ni prikazane napake.

7.2

Krog toplotnega izmenjevalnika

Krog toplotnega izmenjevalnika je precej odporen proti
nabiranju vodnega kamna. Če bi onesnaženje toplotnega
izmenjevalnika, črpalke ali cevi občutno podaljšalo
segrevaje grelnika, bi bilo le-to prikazano s sporočilom
na krmilni napravi (glejte navodila za krmilno napravo).
V tem primeru mora grelnik actoSTOR preveriti priznano in strokovno usposobljeno podjetje.
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Servisna služba in garancija 8
Recikliranje in odstranjevanje 9
8
8.1

Servisna služba in garancija
Servisna služba

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

9

Vaš zbiralnik tople vode Vaillant actoSTOR kot tudi
pripadajoča transportna embalaža sestoji večinoma iz
materialov, ki jih je možno reciklirati.
9.1

Naprava

Okvarjen zbiralnik tople vode kot tudi oprema ne sodijo
med gospodinjske odpadke. Poskrbite za to, da bosta
stara naprava in oprema odstranjeni na predpisan način
v skladu z zakonom.
9.2

8.2

Recikliranje in odstranjevanje

Embalaža

Tovarniška garancija

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

Odstranitev transportne embalaže prevzame strokovni
obrat, ki poskrbi, da se embalaža odstrani skladno
s predpisi.

i
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10 Tehnični podatki
10.1

Splošni podatki

actoSTOR

Enota

VIH RL 300

VIH RL 400

VIH RL 500

Komplet za polnjenje

kW

60

60

60

Vsebina

l

300

400

500

Maksimalni obratovalni tlak grelnika

bar

10

10

10

120

120

Maksimalni obratovalni tlak grelna naprave

bar

3

3

3

Maks. dovoljena temperatura tople vode

°C

70

70

70

90

90

120

Maks. temperatura dvižnega voda ogrevane vode

°C

90

Napetost

–

1 N PE230 V ~

Prerez kabla omrežne napeljave

mm2

1,5

Porabljen tok

W

455

555

455

555

455

555

Maksimalno porabljen tok primarne črpalke

W

95

195

95

195

95

195

Maksimalno porabljen tok sekundarne črpalke

W

120

Maksimalna obremenitev obtočne črpalke

W

120

Maksimalna obremenitev alarmnega izhoda

W

120

Toplotna izguba v mirovanju

kWh/d

1,8

Komplet za polnjenje

kW

60

120

60

120

60

120

Skupna teža v napolnjenem stanju

kg

400

425

520

545

635

660

Skupna teža (transportna teža vključno z embalažo in izolacijo/
oblogo)

kg

100

125

120

145

135

160

Širina z oblogo

mm

660

810

Globina z oblogo

mm

725

875

Višina s kompletom za polnjenje in z oblogo

mm

2004

1704

2004

Višina grelnika brez kompleta za polnjenje

mm

1775

1475

1775

Višina posode brez kompleta za polnjenje

mm

1760

1460

1760

650

2,0

2,2

Zunanji premer posode brez izolacije/obloge

mm

500

Priključek tople in hladne vode

Palec

Navoj R 1 1/4

Priključek kroženja

Palec

Navoj R 3/4

Priključek dvižnega in povratnega voda

Palec

Pokrivna matica 1 1/2

actoSTOR

Enota

VIH RL 300

VIH RL 400

VIH RL 500

Komplet za polnjenje

kW

60

120

60

120

60

120

Nazivna toplotna moč 30 kW

l/10 min

419

–

519

–

556

–

Nazivna toplotna moč 40 kW

l/10 min

538

–

574

–

625

–

Nazivna toplotna moč 50 kW

l/10 min

591

–

642

–

707

–

Nazivna toplotna moč 60 kW

l/10 min

642

642

691

691

768

768

Nazivna toplotna moč zbiralnika od 70 do 80 kW

l/10 min

642

–

691

–

768

–

Nazivna toplotna moč 90 kW

l/10 min

642

–

691

842

768

913

Nazivna toplotna moč od 100 do 110 kW

l/10 min

642

–

691

–

768

–

Nazivna toplotna moč od 120 do 160 kW

l/10 min

642

913

691

982

768

1049

Tabela 10.1 Splošni podatki

10.2

Pretok tople vode

Tab. 10.2 Pretok tople vode
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10.3

Moč ogrevanja pri temperaturi ogrevane vode
85/65 °C

actoSTOR

Enota

VIH RL 300

VIH RL 400

VIH RL 500

Komplet za polnjenje

kW

60

120

60

120

60

120

Nazivna toplotna moč 30 kW

kW

29

29

29

29

29

29

Nazivna toplotna moč 40 kW

kW

39

39

39

39

39

39

Nazivna toplotna moč 50 kW

kW

49

49

49

49

49

49

Nazivna toplotna moč 60 kW

kW

59

59

59

59

59

59

Nazivna toplotna moč 70 kW

kW

59

69

59

69

59

69

Nazivna toplotna moč 80 kW

kW

59

79

59

79

59

79

Nazivna toplotna moč 90 kW

kW

59

88

59

88

59

88

Nazivna toplotna moč 100 kW

kW

59

98

59

98

59

98

Nazivna toplotna moč 110 kW

kW

59

108

59

108

59

108

Nazivna toplotna moč od 120 do 160 kW

kW

59

118

59

118

59

118

actoSTOR

Enota

VIH RL 300

Komplet za polnjenje

kW

60

120

60

120

60

120

Nazivna toplotna moč 30 kW

l/h

712

712

712

712

712

712

Nazivna toplotna moč 40 kW

l/h

958

958

958

958

958

958

Nazivna toplotna moč 50 kW

l/h

1204

1204

1204

1204

1204

1204

Nazivna toplotna moč 60 kW

l/h

1449

1449

1449

1449

1449

1449

Nazivna toplotna moč 70 kW

l/h

1449

1695

1449

1695

1449

1695

Nazivna toplotna moč 80 kW

l/h

1449

1941

1449

1941

1449

1941

Nazivna toplotna moč 90 kW

l/h

1449

2162

1449

2162

1449

2162

Nazivna toplotna moč 100 kW

l/h

1449

2408

1449

2408

1449

2408

Nazivna toplotna moč 110 kW

l/h

1449

2653

1449

2653

1449

2653

Nazivna toplotna moč od 120 do 160 kW

l/h

1449

2899

1449

2899

1449

2899

actoSTOR

Enota

VIH RL 300

VIH RL 400

VIH RL 500

Komplet za polnjenje

kW

60

120

60

120

60

120

Nazivna toplotna moč 30 kW

NL

10

–

15

–

17

–

Nazivna toplotna moč 40 kW

NL

16

–

18

–

21

–

Nazivna toplotna moč 50 kW

NL

19

–

22

–

26

–

Nazivna toplotna moč 60 kW

NL

22

22

25

25

30

30

Nazivna toplotna moč zbiralnika od 70 do 80 kW

NL

22

–

25

–

30

–

Nazivna toplotna moč 90 kW

NL

22

30

25

35

30

40

Nazivna toplotna moč od 100 do 110 kW

NL

22

–

25

–

30

–

Nazivna toplotna moč od 120 do 160 kW

NL

22

40

25

45

30

50

Tab. 10.3 Moč ogrevanja pri temperaturi ogrevane vode
85/65 °C

10.4

Moč ogrevanja pri temperaturi ogrevane vode
85/65 °C; 10/45 °C
VIH RL 400

VIH RL 500

Tab. 10.4 Moč ogrevanja pri temperaturi ogrevane vode
85/65 °C; 10/45 °C

10.5

Kazalniki moči

Tab. 10.5 Kazalniki moči
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