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Vitodens 100-W
1.1 Gaminio aprašymas
Privalumai
A Moduliuojantis cilindrinis MatriX degiklis
B Integruotas membraninis slėginis plėtimosi indas
C Inox-Radial šildymo paviršiai iš „Rostfrei“ nerūdijančio plieno
dideliam eksploataciniam saugumui ilgo naudojimo metu ir didelei šiluminei galiai kuo mažesnėje erdvėje
D Reguliuojamo apsukų skaičiaus degimo oro orpūtė tyliai ir tausojančiai elektrą eksploatacijai
E Plokštinis šilumokaitis (dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas)
F Integruotas, reguliuojamo apsukų skaičiaus ypač efektyvus cirkuliacinis siurblys
G Skaitmeninis reguliatorius su jutikliniu ekranu

■ Norminis naudingumo koeficientas iki 98 % (Hs)/109 % (Hi)
■ Moduliacijos diapazonas iki 1:4
■ Su „Inox-Radial“ šilumokaičiu, todėl ilgaamžis ir efektyvus
■ Ilgos naudojimo trukmės moduliuojantis MatriX cilindrinis degiklis

■ Paprastas ir naujoviškas valdymas reguliatoriumi su jutikliniu
ekranu
■ Reguliatorius darbui pastovia katilo temperatūra ir pagal lauko oro
sąlygas

Naudojimo rekomendacija
Atskiruose objektuose sanuojant ir naujose statybose (vietoj senų
prietaisų daugiabučiuose arba karkasiniuose namuose)

Tiekimo būsena
■ Moduliuojantis cilindrinis MatriX degiklis
■ Reguliatorius darbui pastovia katilo temperatūra ir pagal lauko oro
sąlygas
Darbui pagal lauko oro sąlygas prie lauko temperatūros jutiklio
papildomai reikalingas laikrodinis termostatas arba laikrodinis jungiklis (priedai)
■ Saugos armatūros, plėtimosi indas (8 l)

■ Cirkuliacinis siurblys ir 3 krypčių perjungimo vožtuvas
■ Vamzdžiai ir elektros jungtys sujungti ir paruošti prijungimui
■ Katilo prijungimo mova
Paruošta eksploatacijai su gamtinėmis dujomis. Galima adaptuoti
dujų grupėse E/LL.
Adaptavimui suskystintoms dujoms reikalingas adaptavimo komplektas (tiekimo komplektacija).

Patikrinta kokybė
Žymėjimas CE ženklu pagal atitinamas galiojančias EB
direktyvas
ÖVGW kokybės ženklas dujų ir vandens srities gaminiams.
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Vitodens 100-W (tęsinys)
1.2 Techniniai duomenys
Dujinis šildymo katilas, konstrukcija B ir C,
kategorija II2H3P, I2E(S)B, II2ESiP, II2ELwLs3P, II2L3P
Dujinis kondensacinis šildymo prietaisas, tipas
Dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas, tipas
Vardinės šiluminės galios diapazonas (duomenys pagal
EN 15502-1)
TV/TR = 50/30 ℃
TV/TR = 80/60 ℃
Vardinės šiluminės galios diapazonas, šildant geriamąjį vandenį
– Dujinis kondensacinis šildymo prietaisas
– Dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas
Vardinė šiluminė apkrova
– Dujinis kondensacinis šildymo prietaisas
– Dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas
Gaminio ID numeris
Apsaugos klasė
Dujų prijungimo slėgis
Gamtinės dujos
Suskystintos dujos
Maks. leidžiamasis dujų prijungimo slėgis
Gamtinės dujos
Suskystintos dujos
Garso galios lygis (duomenys pagal EN ISO 15036-1)
Elektrinė imamoji galia (maks.)
– Dujinis kondensacinis šildymo prietaisas
– Dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas
Svoris
– Dujinis kondensacinis šildymo prietaisas
– Dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas
Šilumokaičio talpa
Maks. paduodamo vandens temperatūra
Maks. debitas
(ribinė vertė hidraulinio atskyrimo naudojimui)
Vardinis cirkuliacinio vandens kiekis prie TV/TR = 80/60 °C
Membraninis slėginis plėtimosi indas
Talpa
Pirminis slėgis
Leidž. darbinis slėgis
Matmenys
Ilgis
Plotis
Aukštis
Aukštis su dūmtakio alkūne
Aukštis su apačioje statomu tūriniu vandens šildytuvu
Parengties momentinis vandens šildytuvas (tik dujinis kondensacinis
kombinuotas prietaisas)
Karšto ir šalto vandens jungtys
Leidž. darbinis slėgis (geriamojo vandens pusė)
Minimalus šalto vandens prijungimo slėgis

B1HC
B1KC

B1HC
B1KC

kW
kW

6,5 - 19,0
5,9 - 17,4

6,5 - 26,0
5,9 - 23,8

8,8 - 35,0
8,0 - 32,1

kW
kW

5,9 - 17,4
—

5,9 - 23,8
5,9 - 29,3

8,0 - 32,1
8,0 - 35,0

kW
kW

6,1 - 17,8
—

6,1 - 24,3
6,1 - 30,5
CE-0063CQ3356
IP X4 pagal EN 60529

8,2 - 32,7
8,2 - 36,5

mbar
kPa
mbar
kPa

20
2
50
5

20
2
50
5

20
2
50
5

mbar
kPa
mbar
kPa
dB(A)

25,0
2,5
57,5
5,75
42

25,0
2,5
57,5
5,75
46

25,0
2,5
57,5
5,75
48

W
W

84,0
—

92,2
103,7

108,4
118,5

kg
l
°C
l/h

35
—
2,2
78
1018

36
36
2,2
78
1018

37
38
2,8
78
1370

l/h

743

1018

1370

l
bar
kPa
bar
MPa

8
0,75
75
3
0,3

8
0,75
75
3
0,3

8
0,75
75
3
0,3

mm
mm
mm
mm
mm

350
400
700
860
1925

350
400
700
860
1925

350
400
700
860
1925

—
—

½
10
1
1,0
0,1
30-60
29,3
13,9
¾

½
10
1
1,0
0,1
30-60
35
16,7
¾

G
bar
MPa
bar
MPa
°C
kW
l/min
G

—
—
—
—
¾
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Tiekiamojo vandens temperatūra nustatoma
Nuolatinė geriamojo vandens galia
Specifinis debitas, kai ΔT = 30 K (pagal EN 13203)
Dujų jungtis

1
B1HC
—
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Vitodens 100-W (tęsinys)

B1HC
—

B1HC
B1KC

6,5 - 19,0
5,9 - 17,4

6,5 - 26,0
5,9 - 23,8

8,8 - 35,0
8,0 - 32,1

m3/h

1,88

Gamtinės dujos L

m3/h

2,19

Suskystintos dujos

kg/h

1,39

2,57 (B1HC)
3,23 (B1KC)
2,99 (B1HC)
3,75 (B1KC)
1,90 (B1HC)
2,38 (B1KC)

3,46 (B1HC)
3,86 (B1KC)
4,02 (B1HC)
4,49 (B1KC)
2,56 (B1HC)
2,85 (B1KC)

G52/G51

G52/G51

G52/G51

45
35
68

45
35
68

45
35
70

kg/h
kg/h

30,0
7,4

51,0
7,4

58,6
9,2

kg/h
kg/h
Pa
mbar

32,9
8,1
100
1,0

56,0
8,1
100
1,0

64,3
10,1
100
1,0

Išmetamųjų dujų parametrai
Skaičiavimo vertės išmetamųjų dujų sistemai projektuoti pagal
EN 13384. Išmetamųjų dujų temperatūros kaip išmatuotos bendrosios
vertės, kai degimo oro temperatūra 20 °C.
Išmetamųjų dujų verčių grupė pagal G 635/G 636
Išmetamųjų dujų temperatūra, kai grįžtamojo vandens temperatūra 30 ℃
(svarbu išmetamųjų dujų sistemos projektiniam apskaičiavimui)
– Prie vardinės šiluminės galios
– Prie dalinės apkrovos
Išmetamųjų dujų temperatūra, kai grįžtamojo vandens temperatūra
60 °C (dūmtakių su maks. leidž. darbine temperatūra panaudojimo srities nustatymui)
Masės srautas
Gamtinės dujos
– Prie vardinės šiluminės galios (šildant geriamąjį vandenį)
– Prie dalinės apkrovos
Suskystintos dujos
– Prie vardinės šiluminės galios (šildant geriamąjį vandenį)
– Prie dalinės apkrovos
Galimas srauto slėgis
Norminis naudingumo koeficientas
Prie TV/TR = 40/30 ℃
Maks. kondensato kiekis (pagal DWA-A 251)
Kondensato jungtis (žarnos antgalis)
Išmetamųjų dujų jungtis
Ortakio jungtis
Nuoroda dėl maks. leidžiamojo dujų prijungimo slėgio
Jeigu dujų prijungimo slėgis yra didesnis nei maks. leidžiamasis dujų
prijungimo slėgis, prieš sistemą reikia įmontuoti atskirą dujų slėgio
reguliatorių.

kW
kW

B1HC
B1KC

°C
°C
°C

%
l/h
Ø mm
Ø mm
Ø mm

2,5
20-24
60
100

Iki 98 (Hs)/109 (Hi)
3,4
20-24
60
100

4,6
20-24
60
100

Nuoroda dėl prijungimo verčių
Prijungimo vertės skirtos tik dokumentacijai (pvz., pareiškimui dėl
dujų tiekimo) arba apytikriam, tūriniam papildomam sureguliavimo
patikrinimui. Dėl gamykloje nustatytų verčių čia nurodytų dujų slėgių
verčių keisti negalima. Atskaita: 15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).
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Dujinis šildymo katilas, konstrukcija B ir C,
kategorija II2H3P, I2E(S)B, II2ESiP, II2ELwLs3P, II2L3P
Dujinis kondensacinis šildymo prietaisas, tipas
Dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas, tipas
Vardinės šiluminės galios diapazonas (duomenys pagal
EN 15502-1)
TV/TR = 50/30 ℃
TV/TR = 80/60 ℃
Prijungimo vertės, skaičiuojant pagal maks. apkrovą
Gamtinės dujos E ir H

6
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Vitodens 100-W (tęsinys)
Matmenys

1
156

350

860

700

70

5

250

400

A B CD E

F

58 58

123 123

34
125

A Paduodama šildymo linija G ¾
B Dujinis kondensacinis šildymo prietaisas:
Paduodama vandens šildytuvo linija G ¾
Dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas:
Karštas vanduo G ½
C Dujų jungtis G ¾
D Dujinis kondensacinis šildymo prietaisas:
Grįžtamoji vandens šildytuvo linija G ¾
Dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas:
Šaltas vanduo G ½

E Grįžtamoji šildymo linija G ¾
F Kondensato nuotakas / apsaugos vožtuvo nuotakas: 7 22 mm
plastikinė žarna

Matmenys su prijungimo priedais

11

Nuoroda
Montavimo vietoje turi būti nutiestos reikalingos elektros maitinimo
linijos ir įvestos į šildymo katilą nurodytoje vietoje (žr. 39 psl.).

65

Montavimas po tinku

30
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Montavimas ant tinko
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Vitodens 100-W (tęsinys)
Vitodens 100-W integruotas cirkuliacinis siurblys
Ypač efektyvus cirkuliacinis siurblys UPM3 15-75
■ Nurodytas apsukų skaičius šildant geriamąjį vandenį:
Vidinis siurblys dirba maks. apsukų skaičiumi (100 %).
■ Nurodytas apsukų skaičius šildymo režimu be lauko temperatūros
jutiklio:

Vidinis siurblys dirba fiksuotu nurodytu apsukų skaičiumi (<
100 %).
■ Nurodytas apsukų skaičius šildymo režimu su lauko temperatūros
jutikliu:
Reguliatoriuje galima nustatyti maks. apsukų skaičių –20 °C lauko
oro temperatūrai.

Maks. apsukų skaičiaus nuostata tiekimo būsenoje

100

C

90
Apsukų skaičius
Cirkuliacinis siurblys, %

80
70

B
D
A

60
50
-25 -20 -15 -10 -5
Lauko temperatūra, °C

0

5

10

15

20

25

A Maks. apsukų skaičius 19 kW (72 %)
B Maks. apsukų skaičius 26 kW (80 %)

C Maks. apsukų skaičius 35 kW (100 %)
D Min. apsukų skaičius prie +20 ℃ lauko oro temperatūros

Maks. apsukų skaičiaus padidinimas keičia charakteristikų kreivės
nuolydį. Todėl apsukų skaičius automatiškai padidėja visame temperatūros diapazone.

Cirkuliacinio siurblio imamoji galia
Vardinė šiluminė galia,
kW
Maks.
19,0
26,0
35,0

Našumas
Vardinė šiluminė galia,
kW
19,0
26,0
35,0

Tiekimo būsenos apsukų skaičiaus
valdymo signalas, %
Min. našumas
Maks. našumas
72
72
72
80
72
100

60
60
60

Tiekimo būsena
22
36
60
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Vitodens 100-W (tęsinys)

700

70

600

60

500

50

400

40

300

30

1

D
200

C

20
B

100

0

10

kPa

Likutinis kėlimo aukštis, mbar

Likutinis kėlimo aukštis (tiekimo būsena)

0

A

200
0
Debitas, l/h

600

800

1000

1200

1400

C Našumas 35 kW (100 %)
D Viršutinė darbo srities riba
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A Našumas 19 kW / min. našumas (72 %)
B Našumas 26 kW (80 %)
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Vitodens 111-W
2.1 Gaminio aprašymas
Privalumai
A Inox-Radial šildymo paviršiai iš „Rostfrei“ nerūdijančio plieno
dideliam eksploataciniam saugumui ilgo naudojimo metu ir didelei šiluminei galiai kuo mažesnėje erdvėje
B Įkrovos kaupiklis iš „Rostfrei“ nerūdijančio plieno
C Moduliuojantis cilindrinis MatriX degiklis
D Reguliuojamo apsukų skaičiaus degimo oro orpūtė tyliai ir tausojančiai elektrą eksploatacijai
E Integruotas membraninis slėginis plėtimosi indas
F Integruotas, reguliuojamo apsukų skaičiaus ypač efektyvus cirkuliacinis siurblys
G Skaitmeninis reguliatorius su jutikliniu ekranu

2

■ Ypatingai mažai vietos užimantis dujinis kondensacinis prietaisas
su integruotu įkrovos kaupikliu iš nerūdijančio plieno.
■ Norminis naudingumo koeficientas iki 98 % (Hs)/109 % (Hi)
■ Su „Inox-Radial“ šilumokaičiu, todėl ilgaamžis ir efektyvus
■ Moduliacijos diapazonas iki 1:6
■ Ilgos naudojimo trukmės moduliuojantis MatriX cilindrinis degiklis

■ Paprastas ir naujoviškas valdymas reguliatoriumi su jutikliniu
ekranu
■ Reguliatorius darbui pastovia katilo temperatūra ir pagal lauko oro
sąlygas
■ Labai patogus geriamojo vandens ruošimas įkrovos sistema ir integruotu įkrovos kaupikliu iš nerūdijančio plieno (46 l talpos)

Naudojimo rekomendacija
■ Nauja statyba
Pvz., karkasiniuose namuose ir statybinių bendrovių statomuose
objektuose: įrengiamas namų ūkio patalpose ir pastogėse

Vitodens 111-W yra idealus pasirinkimas ypač naujose statybose,
nes jį galima sumontuoti dar prieš dedant grindų lyginamuosius
mišinius.
■ Sanavimui:
dujinių vienos funkcijos vandens šildytuvų, pastatomų atmosferinių
dujinių šildymo katilų ir skystojo kuro / dujinių šildymo katilų su
apačioje sumontuotu tūriniu vandens šildytuvu pakeitimui.

Tiekimo būsena
■ Moduliuojantis cilindrinis MatriX degiklis
■ Reguliatorius darbui pastovia katilo temperatūra ir pagal lauko oro
sąlygas
Darbui pagal lauko oro sąlygas prie lauko temperatūros jutiklio
papildomai reikalingas laikrodinis termostatas arba laikrodinis jungiklis (priedai)
■ Integruotas geriamojo vandens šildymas plokštiniu šilumokaičiu ir
įkrovos kaupikliu.

■ Saugos armatūros, plėtimosi indas (8 l)
■ Cirkuliacinis siurblys ir 3 krypčių perjungimo vožtuvas
■ Vamzdžiai ir elektros jungtys sujungti ir paruošti prijungimui
■ Katilo prijungimo mova
Paruošta eksploatacijai su gamtinėmis dujomis. Reikia adaptuoti
dujų grupėse E/LL.
Adaptavimui suskystintoms dujoms reikalingas adaptavimo komplektas (tiekimo komplektacija).

Patikrinta kokybė

10

VIESMANN

5777 749 LT

Žymėjimas CE ženklu pagal atitinamas galiojančias EB
direktyvas
ÖVGW kokybės ženklas dujų ir vandens srities gaminiams.

VITODENS

Vitodens 111-W (tęsinys)
2.2 Techniniai duomenys
Dujinis šildymo katilas, konstrukcija B ir C,
kategorija II2H3P, I2E(S)B, II2ESiP, II2ELwLs3P, II2L3P
Vardinės šiluminės galios diapazonas (duomenys pagal
EN 15502-1)
TV/TR = 50/30 ℃
TV/TR = 80/60 ℃
Vardinės šiluminės galios diapazonas, šildant geriamąjį vandenį
Vardinė šiluminė apkrova
Apsaugos klasė
Dujų prijungimo slėgis
Gamtinės dujos
Suskystintos dujos
Maks. leidž. dujų prijungimo slėgis
Gamtinės dujos
Suskystintos dujos
Garso galios lygis (duomenys pagal EN ISO 15036-1)
Elektrinė imamoji galia (maks.)
Svoris
Šilumokaičio talpa
Maks. paduodamo vandens temperatūra
Maks. debitas
(ribinė vertė hidraulinio atskyrimo naudojimui)
Vardinis cirkuliacinio vandens kiekis, kai ΔT = 20 K:
Membraninis slėginis plėtimosi indas
Talpa
Pirminis slėgis
Leidž. darbinis slėgis

5777 749 LT

Jungtys
Paduodama ir grįžtamoji katilo linija
Šaltas ir karštas vanduo
Matmenys
Ilgis
Plotis
Aukštis
Aukštis su dūmtakio alkūne
Geriamojo vandens įkrovos kaupiklis
Talpa
Leidž. darbinis slėgis (geriamojo vandens pusė)
Nuolatinė geriamojo vandens galia
Karšto vandens tiekiamoji galia šildant geriamąjį vandenį nuo 10
iki 45 °C
Galios koeficientas NL
Dujų jungtis
Prijungimo vertės, skaičiuojant pagal maks. apkrovą
Gamtinės dujos E
Suskystintos dujos P
Išmetamųjų dujų parametrai
Skaičiavimo vertės išmetamųjų dujų sistemai projektuoti pagal
EN 13384. Išmetamųjų dujų temperatūros kaip išmatuotos bendrosios vertės, kai degimo oro temperatūra 20 °C.
Išmetamųjų dujų verčių grupė pagal G 635/G 636
Išmetamųjų dujų temperatūra, kai grįžtamojo vandens temperatūra 30 ℃ (svarbu išmetamųjų dujų sistemos projektiniam apskaičiavimui)
– Prie vardinės šiluminės galios
– Prie dalinės apkrovos

VITODENS

kW
kW
kW

6,5 - 19,0
5,9 - 17,2
5,9 - 23,7

kW

6,1 - 24,7

6,5 - 26,0
5,9 - 23,8
5,9 - 29,3
6,1 - 30,5
IP X4 pagal EN 60529

8,8 - 35,0
8,0 - 32,1
8,0 - 35,0
8,2 - 36,5

mbar
kPa
mbar
kPa

20
2
50
5

20
2
50
5

20
2
50
5

mbar
kPa
mbar
kPa
dB(A)
W
kg
l
°C
l/h

25,0
2,5
57,5
5,75
34
132,4
62
2,2
78
1018

25,0
2,5
57,5
5,75
34
140,5
62
2,2
78
1018

25,0
2,5
57,5
5,75
34
152,8
64
2,8
78
1370

l/h

537

739

1361

l
bar
kPa
bar
MPa

10
0,75
75
3
0,3

10
0,75
75
3
0,3

10
0,75
75
3
0,3

¾
½

¾
½

¾
½

mm
mm
mm
mm

480
600
900
1060

480
600
900
1060

480
600
900
1060

l
bar
MPa
kW
l/10 min

46
10
1,0
23,7
160

46
10
1,0
29,3
180

46
10
1,0
35,0
200

1,0
¾

1,3
¾

1,5
¾

2,61
1,94

3,23
2,39

3,86
2,86

G52/G51

G52/G51

G52/G51

45
35

45
35

45
35

G
G

G
m3/h
kg/h

°C
°C

VIESMANN

11

2

Vitodens 111-W (tęsinys)

Norminis naudingumo koeficientas
Prie TV/TR = 40/30 ℃
Maks. kondensato kiekis (pagal DWA-A 251)
Kondensato jungtis (žarnos antgalis)
Išmetamųjų dujų jungtis
Ortakio jungtis

kW
kW
°C

6,5 - 19,0
5,9 - 17,2
68

6,5 - 26,0
5,9 - 23,8
68

8,8 - 35,0
8,0 - 32,1
70

kg/h
kg/h

30,0
7,4

51,0
7,4

58,6
9,2

kg/h
kg/h
Pa
mbar

32,9
8,1
100
1,0

56,0
8,1
100
1,0

64,3
10,1
100
1,0

2,5
20-24
60
100

iki 98 (Hs)/109 (Hi)
3,4
20-24
60
100

4,6
20-24
60
100

%
l/h
Ø mm
Ø mm
Ø mm

Nuoroda dėl maks. leidžiamojo dujų prijungimo slėgio
Jeigu dujų prijungimo slėgis yra didesnis nei maks. leidžiamasis dujų
prijungimo slėgis, prieš sistemą reikia įmontuoti atskirą dujų slėgio
reguliatorių.

Nuoroda dėl prijungimo verčių
Prijungimo vertės skirtos tik dokumentacijai (pvz., pareiškimui dėl
dujų tiekimo) arba apytikriam, tūriniam papildomam sureguliavimo
patikrinimui. Dėl gamykloje nustatytų verčių čia nurodytų dujų slėgių
verčių keisti negalima. Atskaita: 15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).

Nuoroda dėl galios koeficiento NL
Karšto vandens galios koeficientas NL kinta priklausomai nuo palaikomosios vandens šildytuvo temperatūros Tvš.
Orientacinės vertės:
Tvš = 60 ℃: 1,0 x NL
Tvš = 55 ℃: 0,75 x NL
Tvš = 50 ℃: 0,55 x NL
Tvš = 45 ℃: 0,3 x NL

5777 749 LT
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Dujinis šildymo katilas, konstrukcija B ir C,
kategorija II2H3P, I2E(S)B, II2ESiP, II2ELwLs3P, II2L3P
Vardinės šiluminės galios diapazonas (duomenys pagal
EN 15502-1)
TV/TR = 50/30 ℃
TV/TR = 80/60 ℃
Išmetamųjų dujų temperatūra, kai grįžtamojo vandens temperatūra 60 °C (dūmtakių su maks. leidž. darbine temperatūra panaudojimo srities nustatymui)
Masės srautas
Gamtinės dujos
– Prie vardinės šiluminės galios (šildant geriamąjį vandenį)
– Prie dalinės apkrovos
Suskystintos dujos
– Prie vardinės šiluminės galios (šildant geriamąjį vandenį)
– Prie dalinės apkrovos
Galimas srauto slėgis
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Vitodens 111-W (tęsinys)

497

166

68

250

Matmenys

5

945
1003

900

740

2

A

BC
F GH K
D
E
120 130
220
210
600
A
B
C
D
E

35

E
480

Ertmė elektros jungtims
Paduodama šildymo vandens linija Ø 22 mm
Kondensato nuotakas Ø 22 mm
Grįžtamoji šildymo vandens linija Ø 22 mm
Užpildymas / ištuštinimas

F
G
H
K

Dujų jungtis G ½
Apsaugos vožtuvas (geriamojo vandens pusė)
Šaltas vanduo Ø 15 mm
Karštas vanduo Ø 15 mm

Nuoroda
Užsakovo pusėje turi būti nutiestos reikalingos elektros maitinimo
linijos ir įvestos į šildymo katilą nurodytoje vietoje (A).

Vitodens 111-W integruotas cirkuliacinis siurblys
Vidinis siurblys dirba fiksuotu nurodytu apsukų skaičiumi (<
100 %).
■ Nurodytas apsukų skaičius šildymo režimu su lauko temperatūros
jutikliu:
Reguliatoriuje galima nustatyti maks. apsukų skaičių –20 °C lauko
oro temperatūrai.

5777 749 LT

Ypač efektyvus cirkuliacinis siurblys UPM3 15-75
■ Nurodytas apsukų skaičius šildant geriamąjį vandenį:
Vidinis siurblys dirba maks. apsukų skaičiumi (100 %).
■ Nurodytas apsukų skaičius šildymo režimu be lauko temperatūros
jutiklio:

VITODENS

VIESMANN
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Vitodens 111-W (tęsinys)
Maks. apsukų skaičiaus nuostata tiekimo būsenoje

100

B

80
70

A
D

60
50
-25 -20 -15 -10 -5
Lauko temperatūra, °C

0

5

10

15

20

25

A Maks. apsukų skaičius 19 kW (76 %)
B Maks. apsukų skaičius 26 kW (90 %)

C Maks. apsukų skaičius 35 kW (100 %)
D Min. apsukų skaičius (65 %) prie +20 ℃ lauko oro temperatūros

Maks. apsukų skaičiaus padidinimas keičia charakteristikų kreivės
nuolydį. Todėl apsukų skaičius automatiškai padidėja visame temperatūros diapazone.

Cirkuliacinio siurblio imamoji galia
Vardinė šiluminė galia,
kW
Maks.
19,0
26,0
35,0

Našumas
Vardinė šiluminė galia,
kW
19,0
26,0
35,0

Tiekimo būsenos apsukų skaičiaus
valdymo signalas, %
Min. našumas
Maks. našumas
65
76
65
90
65
100

60
60
60

Tiekimo būsena
25
51,4
60

5777 749 LT
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Apsukų skaičius
Cirkuliacinis siurblys, %

90

C
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Vitodens 111-W (tęsinys)

700

70

600

60

500

50

400

40

300

30

2

E
200

20

100

10

C

D

B
A

0

kPa

Likutinis kėlimo aukštis, mbar

Likutinis kėlimo aukštis (tiekimo būsena)

0

200
0
Debitas, l/h

600

800

1000

1200

1400

D Maks. našumas 35 kW (100 %)
E Viršutinė darbo srities riba

5777 749 LT

A Min. našumas 65 %
B Maks. našumas 19 kW (76 %)
C Maks. našumas 26 kW (90 %)

400
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Vitodens 100-W skirti atskiri tūriniai vandens šildytuvai
3.1 Apačioje statomas Vitocell 100-W (tipas CUGA ir CUGA-A) iš plieno, su „Ceraprotect“ emaliu
■ statomas apačioje
■ šildomas iš vidaus, iš plieno, su „Ceraprotect“ emaliu
Tipas
Vandens šildytuvo talpa
DIN registro Nr.
Jungtys (išorinis sriegis)
Paduodama ir grįžtamoji šildymo vandens linija
Karštas ir šaltas vanduo
Cirkuliacija
Leidž. darbinis slėgis
šildymo ir geriamojo vandens
pusėse

CUGA

CUGA-A
120
9W245/11-13 MC/E

CUGA

CUGA-A
150

R

1

1

1

1

1

R
R

¾
¾

¾
¾

¾
¾

¾
¾

¾
¾

bar
MPa

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1

°C
°C
kWh/24 h

160
95
1,49

160
95
1,10

160
95
0,75

160
95
1,21

160
95
0,84

mm
7mm
mm
kg
m2

574
553
836
51
0,9
C

596
596
914
75
1,0
B

596
596
914
75
1,0
A

641
641
942
88
1,0
B

641
641
942
88
1,0
A

KW Šaltas vanduo
KV Karštas vanduo
TH Panardinimo gilzė vandens šildytuvo temperatūros jutikliui (vidinis skersmuo 7 mm)
Z
Cirkuliacija

KV

f

e

d

c

Z

TH

CUG
100

ŠV

Matmuo
a
b
c
d
e
f
g

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

574
553
836
700
399
78
308

a

HV

g
b

HR

Vitocell 100-W (tipas CUG, 100 l)
HR Grįžtamasis šildymo vanduo
HV Paduodamas šildymo vanduo

5777 749 LT

3

Leidž. temperatūra
– šildymo vandens pusė
– geriamojo vandens pusė
Palaikymo šilumos sąnaudos
pagal EN 12897:2006 QST, kai
temp. skirtumas 45 K
Matmenys
Ilgis a
Plotis b
Aukštis c
Svoris
Šildymo paviršius
Energijos efektyvumo klasė

l

16

VIESMANN

VITODENS

Vitodens 100-W skirti atskiri tūriniai vandens šildytuvai (tęsinys)
HV

KV
g

E

Z

Paduodamas šildymo vanduo
Šaltas vanduo
Karštas vanduo
Panardinimo gilzė vandens šildytuvo temperatūros jutikliui (vidinis skersmuo 7 mm)
Cirkuliacija

f

h

ŠV Z

a

n

KV

o
p

c

HV
KW
KV
TH

ŠV
Z
HR
d
e

3

E HV TH HR
b
Vitocell 100-W (tipas CUGA/CUGA-A, 120 ir 150 l)
E
Ištuštinimas
HR Grįžtamasis šildymo vanduo

Matmenų lentelė
Tipas
Turinys
a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
n
mm
o
mm
p
mm

CUGA

CUGA-A
120 l
596
596
914
144
165
236
361
452
148
205
298

CUGA
596
596
914
144
165
236
361
452
148
205
298

CUGA-A
150 l
641
641
942
166
187
252
382
474
170
227
320

641
641
942
166
187
252
382
474
170
227
320

5777 749 LT

Nuoroda dėl jungiamųjų linijų (B, C, D) apdangalų
Vitodens 100-W jungiamosioms linijoms apdangalų nėra.
Matmenų lentelė
Talpa
a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
k
mm
l
mm
m
mm
n
mm
o
mm
p
mm
r
mm

VITODENS

120 l

150 l
618
904
875
122
143
214
339
430
Ø 553
1954
1990
126
183
276
1800

661
932
902
144
165
235
360
452
Ø 596
1954
1990
148
205
298
1800
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Vitodens 100-W skirti atskiri tūriniai vandens šildytuvai (tęsinys)
Geriamojo vandens pusės pralaidos varža

2000 200
1000 100
800 80
600 60
500 50
400 40
300 30
200 20

4000

2

300

20

3000

3
2000

30

800
1000

6
5
4

400
500
600

60
50
40
kPa

Geriamojo vandens debitas,
l/h
Geriamojo vandens galios duomenys, esant vardinei šiluminei galiai
Vardinė šiluminė galia geriamojo vandens šildymui
Nuolatinė geriamojo vandens galia, kai geriamasis vanduo šildomas nuo
10 iki 45 °C, o vidutinė katilo vandens temperatūra 78 °C
Vandens šildytuvo talpa 100 l
Vandens šildytuvo talpa 120 ir 150 l
Galios koeficientas NL pagal DIN 4708
Vandens šildytuvo talpa 100 l
Vandens šildytuvo talpa 120 l
Vandens šildytuvo talpa 150 l
Trumpalaikė galia
Vandens šildytuvo talpa 100 l
Vandens šildytuvo talpa 120 l
Vandens šildytuvo talpa 150 l

kW

17

24

32

kW
l/h
kW
l/h

17
415
17
415

22
540
24
590

22
540
24
590

1,0
1,2
1,6

1,0
1,2
1,6

1,0
1,2
1,6

143
153
173

143
153
173

143
153
173

l/10 min
l/10 min
l/10 min

Tiekimo būsena
Vitocell 100-W, tipas CUG, CUGA, CUGA-A

Epoksidine derva padengto skardinio apvalkalo spalva – balta.

100, 120 ir 150 litrų talpos
Tūrinis vandens šildytuvas iš plieno, su „Ceraprotect“ emaliu.
■ Privirinta panardinimo gilzė vandens šildytuvo temperatūros jutikliui
■ Įsuktos reguliavimo kojos
■ Apsauginis magnio anodas
■ Primontuota šilumos izoliacija

5777 749 LT

3

Pralaidos varža
mbar

100 10
80 8
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Vitodens 100-W skirti atskiri tūriniai vandens šildytuvai (tęsinys)
3.2 Šalia statomas Vitocell 100-W, tipas CVA, CVAA ir CVAA-A – 160, 200 ir 300 l, baltos
spalvos, iš plieno, su „Ceraprotect“ emaliu
■ Statomas šalia
■ Šildomas iš vidaus, iš plieno, su „Ceraprotect“ emaliu
Kitus techninius duomenis žr. atskirą Vitocell 100-V techninį pasą.
Tipas
Turinys
DIN registro Nr.
Jungtys (išorinis sriegis)
Paduodama ir grįžtamoji šildymo vandens linija
Karštas ir šaltas vanduo
Cirkuliacija
Leidž. darbinis slėgis
– Šildymo vandens pusė

– Geriamojo vandens pusė
Leidž. temperatūra
– Šildymo vandens pusė
– Geriamojo vandens pusė
Šilumos palaikymo sąnaudos qBS, kai temp. skirtumas
45 K (išmatuota vertė pagal
DIN 4753-8)
Matmenys
Ilgis a (7)
Plotis b
Aukštis c
Svoris
Energijos efektyvumo klasė

CVAA-A
160

l

CVA

CVAA-A
200
9W241/11-13 MC/E

CVA

CVAA
300

R

1

1

1

R
R

¾
¾

¾
¾

1
1

bar
MPa

25
2,5

25
2,5

25
2,5

bar
MPa

10
1

10
1

10
1

160
95
0,97

1,35

160
95
1,04

1,46

160
95
1,65

B

581
605
1409
97
A

B

667
744
1734
156
B

°C
°C
kWh/24
h

mm
mm
mm
kg

581
605
1189
86
A

Vitocell 100-V, tipas CVA / CVAA-A, 160 ir 200 l talpos

BÖ
VA

WW

Z
HV/SPR

e

a

d

c

SPR

f

HR

h

g

b

k
b

Apžiūros ir valymo anga
Ištuštinimas
Grįžtamasis šildymo vanduo
Paduodamas šildymo vanduo
Šaltas vanduo

SPR Vandens šildytuvo temperatūros reguliatoriaus vandens temperatūros jutiklis arba termoreguliatorius
VA
Apsauginis magnio anodas
KV Karštas vanduo
Z
Cirkuliacija

5777 749 LT

BÖ
E
HR
HV
KW

KW/E
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Vitodens 100-W skirti atskiri tūriniai vandens šildytuvai (tęsinys)
Vandens šildytuvo
talpa
Ilgis (7)
Plotis
Aukštis

l
a
b
c
d
e
f
g
h
k

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

160

200

581
605
1189
1050
884
634
249
72
317

581
605
1409
1270
884
634
249
72
317

Vitocell 100-V, tipas CVAA, 300 l talpos

KV

VA

Z
HV/SPR

c

3

SPR

f

e

a

d

BÖ

l

h

k
b
BÖ
E
HR
HV
KW

b

g

m

HR

ŠV/E

Apžiūros ir valymo anga
Ištuštinimas
Grįžtamasis šildymo vanduo
Paduodamas šildymo vanduo
Šaltas vanduo
l
a
b
c
d
e
f
g
h
k
l
m

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

300
667
744
1734
1600
1115
875
260
76
361
7 100
333

5777 749 LT

Vandens šildytuvo talpa
Ilgis (7)
Plotis
Aukštis

SPR Vandens šildytuvo temperatūros reguliatoriaus vandens temperatūros jutiklis arba termoreguliatorius
VA
Apsauginis magnio anodas
KV Karštas vanduo
Z
Cirkuliacija
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Vitodens 100-W skirti atskiri tūriniai vandens šildytuvai (tęsinys)
Geriamojo vandens pusės pralaidos varža

1000

100

500

50
A

200

20
B
10

50

5

20

2

7000

5000

3000

0,5

2000

5

1

kPa

10

3

1000

Pralaidos varža
mbar

100

Geriamojo vandens debitas,
l/h

A 160 ir 200 l.
B 300 l

Geriamojo vandens galios duomenys, esant vardinei šiluminei galiai
Vardinė šiluminė galia geriamojo vandens šildymui
Nuolatinė geriamojo vandens galia, kai geriamasis vanduo šildomas nuo 10 iki
45 °C, o vidutinė katilo vandens temperatūra 78 °C
Vandens šildytuvo talpa 160 ir 200 l
Vandens šildytuvo talpa 300 l
Galios koeficientas NL pagal DIN 4708
Vandens šildytuvo talpa 160 l
Vandens šildytuvo talpa 200 l
Vandens šildytuvo talpa 300 l
Trumpalaikė galia
Vandens šildytuvo talpa 160 l
Vandens šildytuvo talpa 200 l
Vandens šildytuvo talpa 300 l

kW

17

24

32

kW
l/h
kW
l/h

17
415
17
415

24
590
24
590

26
638
32
786

2,0
3,0
7,5

2,2
3,2
8,0

2,2
3,2
8,0

190
230
357

199
236
368

199
236
368

l/10 min
l/10 min
l/10 min

5777 749 LT

Tiekimo būsena
Tūrinis vandens šildytuvas iš plieno, su „Ceraprotect“ emaliu.
■ Įvirinta panardinimo gilzė vandens šildytuvo temperatūros jutikliui
ar temperatūros reguliatoriui
■ Įsuktos reguliavimo kojos

VITODENS

■ Apsauginis magnio anodas
■ Primontuota šilumos izoliacija

VIESMANN
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Vitodens 100-W skirti atskiri tūriniai vandens šildytuvai (tęsinys)
3.3 Šalia statomas Vitocell 100-W, tipas CVB ir CVBB – 300 ir 400 l, baltos spalvos, iš
plieno, su „Ceraprotect“ emaliu, bivalentiniam geriamojo vandens šildymui
■ statomas šalia
■ šildomas iš vidaus, iš plieno, su „Ceraprotect“ emaliu
■ bivalentiniam geriamojo vandens šildymui
Kitus techninius duomenis žr. atskirą Vitocell 100-B techninį pasą.
CVBB
300
9W242/11-13 MC/E

l

R
R
R

CVB
400

1
1
1

1
1¼
1

10
1

10
1

°C
°C
°C
kWh/24 h

160
160
95
1,65

160
160
95
1,80

mm
mm
mm
kg

667
744
1734
160
B

859
923
1624
167
B

bar
MPa

VA
WW

TH

HV/SPR1
Z
HR
d

ELH

e

HVs/SPR2

f

BÖ

a

k
h

g

SPR1/
SPR2

l

m

r

HRs

p
n

KW/E
E
ELH
HR
HRS
HV
HVS
ŠV
BÖ

Ištuštinimas
Atvamzdis elektriniam kaitintuvui
Šildymo katilo grįžtamasis šildymo vanduo
Saulės kolektorių įrangos grįžtamasis šildymo vanduo
Šildymo katilo paduodamas šildymo vanduo
Saulės energija šildomas paduodamas šildymo vanduo
Šaltas vanduo
Apžiūros ir valymo anga

b

c

VŠR1 Panardinimo gilzė vandens šildytuvo temperatūros jutikliui ar
termoreguliatoriui
VŠR2 Temperatūros jutikliai / termometrai
TH
Termometras
VA
Apsauginis magnio anodas
KV
Karštas vanduo
Z
Cirkuliacija
5777 749 LT

3

Tipas
Tūris
DIN registro Nr.
Jungtys (išorinis sriegis)
Paduodama ir grįžtamoji šildymo vandens linija
Karštas ir šaltas vanduo
Cirkuliacija
Leidž. darbinis slėgis
šildymo, saulės kolektorių įrangos ir geriamojo vandens
pusėse
Leidž. temperatūra
– šildymo vandens pusė
– saulės kolektorių įrangos pusė
– geriamojo vandens pusė
Šilumos palaikymo sąnaudos qBS, kai temp. skirtumas
45 K (norminis parametras)
Matmenys
Ilgis a (7)
Plotis b
Aukštis d
Svoris
Energijos efektyvumo klasė
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Vitodens 100-W skirti atskiri tūriniai vandens šildytuvai (tęsinys)
Matmenų lentelė
Vandens šildytuvo talpa
a
b
c
d
e
f
g
h
k
l
m
n
p
r

l
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

300
7 667
744
361
1734
1600
1355
1115
995
875
260
76
7 100
333
935

400
7859
923
455
1624
1458
1204
1044
924
804
349
107
7 100
422
864

Rekomenduojama vandens šildytuvo temperatūros jutiklio padėtis, eksploatuojant su saulės kolektorių įranga

3

A Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis
(saulės kolektorių įrangos reguliatorius)
B Įsukamoji alkūnė su panardinimo gilze
(tiekimo komplektacija)

Geriamojo vandens pusės pralaidos varža

100 10,0
80 8,0

1,0
0,8

6
5
4

0,6
0,5
0,4
0,3

500
600

3

A

B

Geriamojo vandens debitas,
l/h

8000

10
8

4000
5000
6000

2,0

3000

20

2000

3,0

800
1000

30

kPa

6,0
5,0
4,0

Pralaidos varža,
mbar

60
50
40

5777 749 LT

A 300 litrų talpos
B 400 litrų talpos

VITODENS
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Vitodens 100-W skirti atskiri tūriniai vandens šildytuvai (tęsinys)
Geriamojo vandens galios duomenys, esant vardinei šiluminei galiai
Vardinė šiluminė galia geriamojo vandens šildymui
Nuolatinė geriamojo vandens galia, kai geriamasis vanduo šildomas nuo 10 iki
45 °C, o vidutinė katilo vandens temperatūra 78 °C
Galios koeficientas NL pagal DIN 4708 (vertės viršutinei kaitinamajai spiralei)
Trumpalaikė galia

kW

17

24

32

kW
l/h

17
415
1,4
164

24
590
1,4
164

26
638
1,4
164

l/10 min

Tiekimo būsena
Vitocell 100-W, tipas CVB, 400 litrų talpos
Tūrinis vandens šildytuvas iš plieno, su „Ceraprotect“ emaliu.

■ 2 įvirintos panardinimo gilzės vandens šildytuvo temperatūros
jutikliui ar termoreguliatoriui
■ Įsukamoji alkūnė su panardinimo gilze
■ Jungiamoji mova R 1½, skirta elektriniam kaitintuvui įmontuoti, ir
kamštis R 1½
■ Reguliavimo kojos
■ Apsauginis magnio anodas
■ Primontuota šilumos izoliacija

■ 2 įvirintos panardinimo gilzės vandens šildytuvo temperatūros
jutikliui ar termoreguliatoriui
■ Įsukamoji alkūnė su panardinimo gilze
■ Jungiamoji mova R 1½, skirta elektriniam kaitintuvui įmontuoti, ir
kamštis R 1½
■ Reguliavimo kojos
■ Apsauginis magnio anodas
■ Atskirai supakuota šilumos izoliacija

5777 749 LT

3

Vitocell 100-W, tipas CVBB, 300 litrų talpos
Tūrinis vandens šildytuvas iš plieno, su „Ceraprotect“ emaliu.
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Vitodens 100-W instaliacijos priedai
4.1 Montavimas
Dujinio kondensacinio šildymo prietaiso prijungimo priedai
Montavimas ant tinko

Montavimas po tinku

Užsak. Nr. ZK02 473

Užsak. Nr. ZK02 483

Sudedamosios dalys:
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu paduodamai šildymo vandens
linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu grįžtamajai šildymo vandens
linijai
■ Kampinis dujų čiaupas su šiluminiu skiriamuoju apsaugos vožtuvu

Sudedamosios dalys:
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu ir srieginiu suveržiamuoju
žiedu paduodamai šildymo vandens linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu ir srieginiu suveržiamuoju
žiedu grįžtamajai šildymo vandens linijai
■ Kampinis dujų čiaupas su šiluminiu skiriamuoju apsaugos vožtuvu

Užsak. Nr. ZK02 472

Užsak. Nr. ZK02 484

Sudedamosios dalys:
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu paduodamai šildymo vandens
linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu grįžtamajai šildymo vandens
linijai
■ Prijungimo mova dujų uždaromajam čiaupui

Sudedamosios dalys:
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu ir srieginiu suveržiamuoju
žiedu paduodamai šildymo vandens linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu ir srieginiu suveržiamuoju
žiedu grįžtamajai šildymo vandens linijai
■ Kampinis dujų čiaupas

4

Užsak. Nr. ZK02 478
Sudedamosios dalys:
■ Armatūros šildymo vandens paduodamai ir grįžtamajai linijoms
■ Prijungimo mova dujų uždaromajam čiaupui

Dujinio kondensacinio kombinuoto prietaiso prijungimo priedai
Montavimas ant tinko

5777 749 LT

Užsak. Nr. ZK02 475

■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu šaltam vandeniui
■ Jungiamasis vamzdis karštam vandeniui
■ Kampinis dujų čiaupas su šiluminiu skiriamuoju apsaugos vožtuvu

Sudedamosios dalys:
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu paduodamai šildymo vandens
linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu grįžtamajai šildymo vandens
linijai
VITODENS

VIESMANN
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Vitodens 100-W instaliacijos priedai (tęsinys)
Montavimas po tinku
Užsak. Nr. ZK02 482

Užsak. Nr. ZK02 471
Sudedamosios dalys:
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu paduodamai šildymo vandens
linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu grįžtamajai šildymo vandens
linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu šaltam vandeniui
■ Jungiamasis vamzdis karštam vandeniui
■ Prijungimo mova dujų uždaromajam čiaupui

Sudedamosios dalys:
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu ir srieginiu suveržiamuoju
žiedu paduodamai šildymo vandens linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu ir srieginiu suveržiamuoju
žiedu grįžtamajai šildymo vandens linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu ir srieginiu suveržiamuoju
žiedu šaltam vandeniui
■ Jungiamasis vamzdis ir srieginis suveržiamasis žiedas karštam
vandeniui
■ Kampinis dujų čiaupas su šiluminiu skiriamuoju apsaugos vožtuvu

Užsak. Nr. ZK02 470

Užsak. Nr. ZK02 476
Sudedamosios dalys:
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu paduodamai šildymo vandens
linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu grįžtamajai šildymo vandens
linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu šaltam vandeniui
■ Jungiamasis vamzdis karštam vandeniui
■ Kampinis dujų čiaupas su šiluminiu skiriamuoju apsaugos vožtuvu

Prijungimo priedai
Užsak. Nr. ZK02 477
Dujiniam kondensaciniam šildymo prietaisui

Užsak. Nr. ZK02 481
Dujiniam kondensaciniam šildymo prietaisui

Sudedamosios dalys:
■ Armatūros šildymo vandens paduodamai ir grįžtamajai linijoms
■ Šalto ir karšto vandens armatūros
■ Prijungimo mova dujų uždaromajam čiaupui

Sudedamosios dalys:
■ Armatūros šildymo vandens paduodamai ir grįžtamajai linijoms
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas

5777 749 LT

4

Sudedamosios dalys:
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu ir srieginiu suveržiamuoju
žiedu paduodamai šildymo vandens linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu ir srieginiu suveržiamuoju
žiedu grįžtamajai šildymo vandens linijai
■ Armatūra su jungiamuoju vamzdžiu ir srieginiu suveržiamuoju
žiedu šaltam vandeniui
■ Jungiamasis vamzdis ir srieginis suveržiamasis žiedas karštam
vandeniui
■ Kampinis dujų čiaupas
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Vitodens 100-W instaliacijos priedai (tęsinys)
Užsak. Nr. ZK02 479
Dujiniam kondensaciniam kombinuotam prietaisui

Kampinis dujų čiaupas
Užsak. Nr. ZK02 146
G¾xR½

Sudedamosios dalys:
■ Armatūros šildymo vandens paduodamai ir grįžtamajai linijoms
■ Armatūra šaltam vandeniui
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas

Montažiniai rėmai
Dujinis kondensacinis šildymo prietaisas

Dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas

Užsak. Nr. 7478 651
Konstrukcinis gylis 50 mm

Užsak. Nr. 7478 648
Konstrukcinis gylis 50 mm

Sudedamosios dalys:
■ Tvirtinimo elementai
■ Armatūros
■ Uždaromasis dujų čiaupas
■ El. tinklo prijungimo linija
■ Nutekančio vandens rinktuvas
■ Armatūrų uždanga

Sudedamosios dalys:
■ Tvirtinimo elementai
■ Armatūros
■ Uždaromasis dujų čiaupas
■ El. tinklo prijungimo linija
■ Nutekančio vandens rinktuvas
■ Armatūrų uždanga

4

Pagalbinis montavimo įtaisas montavimui ant tinko
Dujinis kondensacinis šildymo prietaisas

5777 749 LT

Užsak. Nr. 7476 448
Sudedamosios dalys:
■ Tvirtinimo elementai
■ Armatūros
■ Dujų uždaromasis čiaupas su šiluminiu skiriamuoju apsaugos vožtuvu
■ Armatūrų uždanga

VITODENS

VIESMANN
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Vitodens 100-W instaliacijos priedai (tęsinys)
■ Dujų uždaromasis čiaupas su šiluminiu skiriamuoju apsaugos vožtuvu
■ Armatūrų uždanga

Užsak. Nr. 7478 689

Užsak. Nr. 7478 660
Sudedamosios dalys:
■ Tvirtinimo elementai
■ Armatūros
■ Uždaromasis dujų čiaupas
■ El. tinklo prijungimo linija
■ Nutekančio vandens rinktuvas
■ Armatūrų uždanga

Dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas
Užsak. Nr. 7476 447
Sudedamosios dalys:
■ Tvirtinimo elementai
■ Armatūros

5777 749 LT

4

Sudedamosios dalys:
■ Tvirtinimo elementai
■ Armatūros
■ Uždaromasis dujų čiaupas
■ El. tinklo prijungimo linija
■ Nutekančio vandens rinktuvas
■ Armatūrų uždanga
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Vitodens 100-W instaliacijos priedai (tęsinys)
4.2 Kiti priedai
Šilumos skaitiklis
Skirtas montuoti į sisteminį sujungimą.
Užsak. Nr.
7172 847

Tinka tūriniams vandens šildytuvams:
– Vitocell 100 iki 500 litrų talpos.
– Vitocell 300 iki 200 litrų talpos.
Su G 1 skirtais prijungimo priedais.
– Vitocell 300 nuo 300 iki 500 litrų talpos.
Su G 1¼ skirtais prijungimo priedais.

7172 848

Sudedamosios dalys:
■ Tūrio matavimo dalis su srieginiais prijungimais pralaidai fiksuoti.
■ Temperatūros jutiklis Pt1000, prijungtas prie šilumos skaitiklio, prijungimo laido ilgis 1,5 m.
■ G 1 arba G 1¼ prijungimo priedai, įskaitant rutulinius čiaupus.

Techniniai duomenys
Vardinis debitas
Laido ilgis
Apsaugos klasė

2,5 m3/h
1,5 m
IP 54 pagal EN 60529, užtikrinti sumontuojant / įmontuojant
Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– eksploatuojant
5 iki 55 ℃
– sandėliuojant ir perve–20 iki +70 ℃
žant
Jutiklio tipas
Pt1000
Maks. darbinis slėgis
10 bar (1 MPa)
Vardinis vidinis skersmuo DN 20
Įmontuojamasis ilgis
130 mm
Maks. debitas
5000 l/h
Min. debitas
– Horizontalus įmontavi50 l/h
mas
– Vertikalus įmontavimas
50 l/h
Paleidimo vertė (įmonta7 l/h
vus horizontaliai)
Elemento veikimo trukmė maždaug 10 metai

4
Slėgio nuostolio diagrama

2,5

m³

/h

1,0 100

0,5 50
0,4 40
0,3 30
0,2 20
0,1 10

0,02

2

0,01

kPa

5
4
3

Slėgio nuostolis
bar

0,05
0,04
0,03

1

0,2

0,3

0,4 0,6
0,5

1

1,5 2,5 4 5 6
1,2 2
3

Debitas, m³/h

4.3 Armatūrų uždangos
5777 749 LT

Armatūrų uždanga
Užsak. Nr. 7435 443
Negalima naudoti kartu su apačioje statomu tūriniu vandens šildytuvu.
VITODENS

VIESMANN
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Vitodens 100-W instaliacijos priedai (tęsinys)

4.4 Neutralizavimo įrenginiai
Neutralizavimo įrenginys
310

DN 40

145

Užsak. Nr. 7252 666
Su neutralizavimo granulėmis

Neutralizavimo granulės

4.5 Jutikliai
CO kontrolės relė
Užsak. Nr. 7499 330
Kontrolės įrenginys šildymo katilo saugos išjungimui, pradėjus
skverbtis anglies monoksidui.
Montuojama ant sienos lubų zonoje netoli šildymo katilo.
Galima naudoti šildymo katilams, pagamintiems nuo 2004.

Leidžiamoji aplinkos temperatūra

230 V~
50 Hz
3,5 W
8 A, 230 V~
40 ppm CO
II
IP 20 pagal EN 60529, užtikrinti sumontuojant / įmontuojant.
70 ℃

117

Sudedamosios dalys:
■ Korpusas su integruotu CO jutikliu, relėmis ir darbo bei įspėjimo
indikatoriais.
■ Tvirtinimo medžiaga
■ El. tinklo prijungimo laidas (2,0 m ilgio).
■ Relės prijungimo prie degiklio išjungimo laidas (2,0 m ilgio).

Techniniai duomenys
Vardinė įtampa
Vardinis dažnis
Imamoji galia
Vardinė relės išėjimo apkrovimo geba
Įspėjimo riba
Saugos klasė
Apsaugos klasė

5777 749 LT

70

45

4

Užsak. Nr. 9524 670
2 x 1,3 kg
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Vitodens 100-W instaliacijos priedai (tęsinys)
4.6 Sisteminiai geriamojo vandens šildymo priedai dujiniam kondensaciniam šildymo
prietaisui
Prijungimo komplektas apačioje statomam tūriniam vandens šildytuvui Vitocell 100-W, tipui CUG, su jungiamosiomis linijomis
Užsak. Nr. 7510 285

Montavimas ant tinko ir po tinku

Sudedamosios dalys:
■ Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis
■ Šildymo vandens pusės sujungimo linijos
■ Geriamojo vandens pusės sujungimo linijos

Prijungimo komplektas šalia statomam tūriniam vandens šildytuvui Vitocell 100-W
Sudedamosios dalys:
■ Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis
■ Srieginiai sujungimai jungtims

■ Modelis su srieginėmis jungtimis
Užsak. Nr. 7178 349
■ Modelis su lituojamomis jungtimis
Užsak. Nr. 7178 348

4

Tūrinis vandens šildytuvas šalia Vitodens iš kairės arba iš dešinės

Išorinio srovės šaltinio maitinamas anodas
Užsak. Nr. 7265 008
■ Techninio aptarnavimo nereikia.
■ Skirtas įmontuoti vietoj kartu pristatyto magnio anodo.

Termometras
Užsak. Nr. 7595 765
Skirtas montuoti į šilumos izoliaciją arba į priekinį skydą.

Saugos grupė pagal DIN 1988

5777 749 LT

Sudedamosios dalys:
■ Skiriamasis vožtuvas
■ Atgalinio srauto blokatorius ir tikrinimo atvamzdis

VITODENS

■ Manometro prijungimo atvamzdis
■ Membraninis apsaugos vožtuvas
– 10 bar (1 MPa)
– DN 15, iki 200 l vandens šildytuvo talpos
Užsak. Nr. 7219 722
– DN 20, 300 l vandens šildytuvo talpai
Užsak. Nr. 7180 662
– a 6 bar (0,6 MPa)
– DN 15, iki 200 l vandens šildytuvo talpos
Užsak. Nr. 7265 023
– DN 20, 300 l vandens šildytuvo talpai
Užsak. Nr. 7179 666

VIESMANN
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Vitodens 100-W instaliacijos priedai (tęsinys)

Apačioje statomam Vitocell 100-W
– 10 bar (1 MPa), DN 15, kampinis modelis
Užsak. Nr. 7180 097
– a 6 bar (0,6 MPa), DN 15, kampinis modelis
Užsak. Nr. 7179 457

Nutekėjimo piltuvo komplektas
Užsak. Nr. 7459 591
Nutekėjimo piltuvas su sifonu ir lizdu. Nutekėjimo linijoms iš apsaugos vožtuvų ir kondensato surinktuvui prijungti.
Nutekėjimo jungtis G 1
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Vitodens 111-W instaliacijos priedai
5.1 Montavimas
Prijungimo priedai
Montavimas ant tinko

Užsak. Nr. 7369 905

Užsak. Nr. 7495 443

Sudedamosios dalys:
■ Armatūros šildymo vandens paduodamai ir grįžtamajai linijoms
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Armatūra šaltam vandeniui
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 10 bar (1 MPa)

Sudedamosios dalys:
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 10 bar (1 MPa)
■ Kampinis dujų čiaupas R ½ su šiluminiu skiriamuoju apsaugos
vožtuvu
■ 2 vamzdžių alkūnės G ¾ į 22 mm
■ 2 vamzdžių alkūnės G ½ į 15 mm
■ Sandarinimo žiedai

Prijungimo priedai montavimui ant tinko ir po tinku
Užsak. Nr. 7495 502
Montavimas po tinku
Užsak. Nr. 7495 445
Sudedamosios dalys:
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 10 bar (1 MPa)
■ Kampinis dujų čiaupas G ½ su šiluminiu skiriamuoju apsaugos
vožtuvu
■ 2 vamzdžių alkūnės G ¾ į 18 mm
■ 3 vamzdžių alkūnės G ½ į 15 mm
■ Sandarinimo žiedai

Sudedamosios dalys:
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ 2 pereinamosios dalys G ½ į 15 mm
■ 1 pereinamoji dalis G ¾ į 22 mm
■ Tarpinė dujotiekio dalis G ¾ į R ¾

5

Pagalbiniai montavimo įtaisai montavimui ant tinko
Užsak. Nr. 7248 408
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Sudedamosios dalys:
■ Sieninis laikiklis
■ Montažinė kryžmė
■ Gembė su skiriamosiomis armatūromis
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 10 bar (1 MPa)
■ Kampinis dujų čiaupas R ½ su šiluminiu skiriamuoju apsaugos
vožtuvu
■ 2 alkūnės 90° G ¾ į R ¾
■ 2 alkūnės 90° G ½ į R ½
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Vitodens 111-W instaliacijos priedai (tęsinys)
Užsak. Nr. 7248 407
Sudedamosios dalys:
■ Sieninis laikiklis
■ Montažinė kryžmė
■ Gembė su skiriamosiomis armatūromis
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 6 bar (0,6 MPa)
■ Kampinis dujų čiaupas R ½ su šiluminiu skiriamuoju apsaugos
vožtuvu
■ 2 vamzdžių alkūnės G ¾ į 22 mm
■ 2 vamzdžių alkūnės G ½ į 15 mm
■ Sandarinimo žiedai

■ 2 vamzdžių alkūnės G ½ į 16 mm
■ 1 vamzdžio alkūnė G ¾ į 16 mm
■ 2 vamzdžių alkūnės G ¾ į 22 mm
■ Sandarinimo žiedai

Užsak. Nr. 7248 404

Užsak. Nr. 7248 406

Užsak. Nr. 7248 403

Užsak. Nr. 7248 405
Sudedamosios dalys:
■ Sieninis laikiklis
■ Montažinė kryžmė
■ Gembė su skiriamosiomis armatūromis
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 10 bar (1 MPa)
■ Kampinis dujų čiaupas G ¾
34
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Sudedamosios dalys:
■ Sieninis laikiklis
■ Montažinė kryžmė
■ Gembė su skiriamosiomis armatūromis
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 10 bar (1 MPa)
■ Kampinis dujų čiaupas G ¾
■ 2 vamzdžių alkūnės G ½ į 15 mm
■ 1 vamzdžio alkūnė G ¾ į 15 mm
■ 2 vamzdžių alkūnės G ¾ į 22 mm
■ Sandarinimo žiedai
5777 749 LT
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Sudedamosios dalys:
■ Sieninis laikiklis
■ Montažinė kryžmė
■ Gembė su skiriamosiomis armatūromis
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 6 bar (0,6 MPa)
■ Kampinis dujų čiaupas R ½ su šiluminiu skiriamuoju apsaugos
vožtuvu
■ 2 alkūnės 90° G ¾ į R ¾
■ 2 alkūnės 90° G ½ į R ½
■ Sandarinimo žiedai

Sudedamosios dalys:
■ Sieninis laikiklis
■ Montažinė kryžmė
■ Gembė su skiriamosiomis armatūromis
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 10 bar (1 MPa)
■ Kampinis dujų čiaupas G ¾
■ 2 vamzdžių alkūnės G ½ į 16 mm
■ 1 vamzdžio alkūnė G ¾ į 16 mm
■ 2 vamzdžių alkūnės G ¾ į 20 mm
■ Sandarinimo žiedai

VITODENS

Vitodens 111-W instaliacijos priedai (tęsinys)
■ Gembė su skiriamosiomis armatūromis
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 10 bar (1 MPa)
■ Tarpinė dujotiekio dalis G ¾ į R ¾
■ Sandarinimo žiedai

Užsak. Nr. 7248 402
Sudedamosios dalys:
■ Sieninis laikiklis
■ Montažinė kryžmė

Pagalbinis montavimo įtaisas montavimui po tinku
Užsak. Nr. 7248 401
Sudedamosios dalys:
■ Sieninis laikiklis
■ Montažinė kryžmė
■ Gembė su skiriamosiomis armatūromis
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 10 bar (1 MPa)
■ Kampinis dujų čiaupas R ½ su šiluminiu skiriamuoju apsaugos
vožtuvu
■ 2 vamzdžių alkūnės G ¾ į 18 mm su srieginiu sujungimu
■ 3 vamzdžių alkūnės G ½ į 15 mm su srieginiu sujungimu

5

Užsak. Nr. 7248 399
Sudedamosios dalys:
■ Sieninis laikiklis
■ Montažinė kryžmė
■ Gembė su skiriamosiomis armatūromis
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 10 bar (1 MPa)
■ Kampinis dujų čiaupas G ¾
■ 2 vamzdžių alkūnės G ¾ į 18 mm su srieginiu sujungimu
■ 3 vamzdžių alkūnės G ½ į 15 mm su srieginiu sujungimu
■ Sandarinimo žiedai
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Užsak. Nr. 7248 400
Sudedamosios dalys:
■ Sieninis laikiklis
■ Montažinė kryžmė
■ Gembė su skiriamosiomis armatūromis
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 6 bar (0,6 MPa)
■ Kampinis dujų čiaupas R ½ su šiluminiu skiriamuoju apsaugos
vožtuvu
■ 2 vamzdžių alkūnės G ¾ į 18 mm su srieginiu sujungimu
■ 3 vamzdžių alkūnės G ½ į 15 mm su srieginiu sujungimu
■ Sandarinimo žiedai
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Vitodens 111-W instaliacijos priedai (tęsinys)
Užsak. Nr. 7248 398
Sudedamosios dalys:
■ Sieninis laikiklis
■ Montažinė kryžmė
■ Gembė su skiriamosiomis armatūromis
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 10 bar (1 MPa)
■ 2 vamzdžių alkūnės G ¾ į 18 mm su srieginiu sujungimu
■ 3 vamzdžių alkūnės G ½ į 15 mm su srieginiu sujungimu
■ Pereinamoji dujotiekio dalis G ¾ į G ½
■ Sandarinimo žiedai

Montažiniai rėmai
Montavimas ant tinko
Užsak. Nr. 7248 397
Konstrukcinis gylis 50 mm
Sudedamosios dalys:
■ Montažiniai rėmai
■ Sieniniai laikikliai
■ Montažinė kryžmė
■ Gembė su skiriamosiomis armatūromis
■ Užpildymo ir išleidimo čiaupas
■ Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas 10 bar (1 MPa)
■ Kampinis dujų čiaupas G ¾
■ 2 vamzdžių alkūnės G ½ į 16 mm
■ 1 vamzdžio alkūnė G ¾ į 16 mm
■ 2 vamzdžių alkūnės G ¾ į 20 mm
■ Sandarinimo žiedai

5
5.2 Armatūrų uždangos
Armatūrų uždanga
Užsak. Nr. 7435 340
Negalima naudoti kartu su apačioje statomu tūriniu vandens šildytuvu.

5.3 Neutralizavimo įrenginiai
Neutralizavimo įrenginys
310

DN 40
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145

Užsak. Nr. 7252 666
Su neutralizavimo granulėmis
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Vitodens 111-W instaliacijos priedai (tęsinys)
Neutralizavimo granulės
Užsak. Nr. 9524 670
2 x 1,3 kg

5.4 Kita
Nutekėjimo piltuvo komplektas
Užsak. Nr. 7459 591
Nutekėjimo piltuvas su sifonu ir lizdu. Nutekėjimo linijoms iš apsaugos vožtuvų ir kondensato surinktuvui prijungti.
Nutekėjimo jungtis G 1

Įrankių komplektas
Užsak. Nr. 9537 070
Techniniam aptarnavimui ir priežiūrai.
Lagaminas su visais techniniam aptarnavimui ir priežiūrai reikalingais įrankiais:

atsuktuvas, ilgintuvas ir antgaliai.

Jonizacijos srovės matavimo adapteris
Užsak. Nr. 7822 883
Jonizacijos srovei matuoti įprastiniu matuokliu.

5.5 Jutikliai
CO kontrolės relė
Užsak. Nr. 7499 330
Kontrolės įrenginys šildymo katilo saugos išjungimui, pradėjus
skverbtis anglies monoksidui.
Montuojama ant sienos lubų zonoje netoli šildymo katilo.
Galima naudoti šildymo katilams, pagamintiems nuo 2004.

Leidžiamoji aplinkos temperatūra

230 V~
50 Hz
3,5 W
8 A, 230 V~
40 ppm CO
II
IP 20 pagal EN 60529, užtikrinti sumontuojant / įmontuojant.
70 ℃

70

45

117

Sudedamosios dalys:
■ Korpusas su integruotu CO jutikliu, relėmis ir darbo bei įspėjimo
indikatoriais.
■ Tvirtinimo medžiaga
■ El. tinklo prijungimo laidas (2,0 m ilgio).
■ Relės prijungimo prie degiklio išjungimo laidas (2,0 m ilgio).

Techniniai duomenys
Vardinė įtampa
Vardinis dažnis
Imamoji galia
Vardinė relės išėjimo apkrovimo geba
Įspėjimo riba
Saugos klasė
Apsaugos klasė

Projektavimo nuorodos
6.1 Įrengimas, montavimas

5777 749 LT

Įrengimo sąlygos darbui nuo patalpų oro priklausomu režimu (prietaisų konstrukcija B)
Konstrukcija B23 ir B33

VITODENS

Patalpose, kuriose galimas oro užteršimas halogeniniais angliavandeniliais, pvz., kirpyklose, spaustuvėse, cheminėse valyklose,
laboratorijose ir pan., Vitodens gali būti eksploatuojamas tik nuo
patalpų oro nepriklausomu režimu.
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Projektavimo nuorodos (tęsinys)
Jei abejojate, pasitarkite su mumis.
Vitodens negalima įrengti labai dulkėtoje patalpoje.
Įrengimo patalpa turi būti apsaugota nuo šalčio ir gerai vėdinama.
Įrengimo patalpoje turi būti numatytas kondensato ir apsaugos vožtuvo išpūtimo linijos nutekėjimas.
Maks. sistemos aplinkos temperatūra turėtų neviršyti 35 ℃.
Jeigu šių nuorodų nesilaikoma, garantija netenka galios, jeigu prietaiso žalos priežastis yra ši.
a Montuojant Austrijoje reikia laikytis atitinkamų ÖVGW-TR dujos
(G1), ÖNORM, ÖVGW, ÖVE saugos reikalavimų ir nacionalinių
teisinių normų.
Įrengimo patalpa
Leistina:
■ Įrengti tame pačiame aukšte.
■ Įrengimo patalpos su jungtiniu patalpų oru.
■ Pagalbinės patalpos su jungtiniu patalpų oru (sandėliukai, rūsiai,
darbo patalpos ir pan.).
■ Pagalbinės patalpos su anga lauko sienoje, iki 35 kW: tiekiamasis
(išmetamasis) oras 150 cm2 arba po 2 x 75 cm2 viršuje ir apačioje
toje pačioje sienoje.
■ Pastogės, tačiau tik tada, jeigu yra pakankamas minimalus kamino
aukštis pagal DIN 18160 – 4 m virš įvado (neigiamo slėgio režimas).
Draudžiama:
■ Laiptinės ir bendri koridoriai. Išimtis: nedidelio aukščio namai vienai arba dviem šeimoms: viršutinė pačio viršutinio aukšto grindų
briauna < 7 m virš teritorijos paviršiaus.
■ Vonios arba tualetai be lango į išorę su vėdinimu per šachtą.
■ Patalpos, kuriose sandėliuojamos sprogios arba lengvai užsidegančios medžiagos.
■ Mechaniškai arba per atskirų šachtų sistemas pagal DIN 18117-1
vėdinamos patalpos.

Reikia laikytis šalies priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.
Išmetamųjų dujų pusės jungtis
Jungiamasis elementas iki kamino turi būti kuo trumpesnis. Todėl
Vitodens turėtų būti įrengiamas kuo arčiau kamino.
Dūmtakio vamzdis turėtų būti kuo tiesesnis; jeigu apsukų išvengti
neįmanoma, neišdėstyti jų tiesiogiai viena už kitos. Visą išmetamųjų
dujų kanalą reikia patikrinti ir, jei reikia, išvalyti.
Ypatingos apsauginės priemonės arba tam tikri atstumai iki degių
daiktų, pvz., baldų, kartoninių dėžių ar pan., nereikalingi. Vitodens ir
išmetamųjų dujų sistemos paviršiaus temperatūra jokioje vietoje
neviršija 85 °C.
Pakopinėse išmatemųjų dujų sistemose arba išmetamųjų dujų
sistemoje su keliagubu prijungimu į kiekvieną šildymo katilą reikia
įmontuoti kaip priedas tiekiamą atgalinio srauto saugiklį.
Išsamesnes nuorodas žr. Vitodens išmetamųjų dujų sistemų projektavimo instrukcijoje.
Oro išmestuvai
Įrengiant prietaisus su oro išmetimu į lauką (gartraukius, oro išmestuvus ir pan.) reikia atkreipti dėmesį, kad įrengimo patalpoje dėl
nusiurbimo nesusidarytų neigiamas slėgis. Priešingu atveju, jiems
dirbant kartu su Vitodens, gali susidaryti atgalinis išmetamųjų dujų
srautas. Tokiu atveju reikia sumontuoti užsklendimo grandinę.
Įrengimo patalpai numatytas saugos įrenginys
Viessmann šilumos gamybos įrenginiai yra patikrinti pagal visus saugos technikos reikalavimus, sertifikuoti, taigi, yra savaime saugūs.
Labai retais atvejais neprognozuojamas išorinis poveikis gali sukelti
sveikatai žalingo anglies monoksido (CO) išsiskyrimą. Tokiam atvejui
mes rekomenduojame naudoti CO kontrolės relę. Ją galima užsisakyti kaip atskirą priedą.

Įrengimo sąlygos darbui nuo patalpų oro nepriklausomu režimu (prietaiso konstrukcija C)
Konstrukcija C13x, C33x, C43x, C53x, C63x , C83x arba C93x pagal TRGI
2008
Eksploatuojant nuo patalpų oro nepriklausomu režimu, Vitodens
gali būti įrengiamas nepriklausomai nuo įrengimo patalpos dydžio ir
vėdinimo.

Įrengimo patalpa turi būti apsaugota nuo šalčio.
Įrengimo patalpoje turi būti numatytas kondensato ir apsaugos vožtuvo išpūtimo linijos nutekėjimas.
Elektrinis užsklendimas su oro išmestuvais (gartraukiais ir t. t.) eksploatuojant nuo patalpų oro nepriklausomu režimu nereikalingas.
Išmetamųjų dujų pusės jungtis
Dūmtakis turėtų būti kuo trumpesnis ir kuo tiesesnis.
Jeigu apsukų išvengti neįmanoma, neišdėstyti jų tiesiogiai viena už
kitos. Visą išmetamųjų dujų kanalą reikia patikrinti ir, jei reikia, išvalyti.
Kadangi nuo patalpų oro nepriklausomu režimu aplink išmetamųjų
dujų jungiamąjį elementą cirkuliuoja degimo oras (koaksialus vamzdis), atstumo iki degių konstrukcinių dalių laikytis nereikia.

Įrengimas garaže
Eseno Šildymo dujomis instituto atliktais bandymais patvirtinta, kad
Vitodens galima įrengti garažuose.
Įrengiant garaže, atstumas tarp grindų ir degiklio turi būti ne mažesnis kaip 500 mm. Prietaisas užsakovo parūpinama apkaba arba kreipikliu turi būti apsaugotas nuo mechaninio apgadinimo.
Įrengimo patalpai numatytas saugos įrenginys
Viessmann šilumos gamybos įrenginiai yra patikrinti pagal visus saugos technikos reikalavimus, sertifikuoti, taigi, yra savaime saugūs.
Labai retais atvejais neprognozuojamas išorinis poveikis gali sukelti
sveikatai žalingo anglies monoksido (CO) išsiskyrimą. Tokiam atvejui
mes rekomenduojame naudoti CO kontrolės relę. Ją galima užsisakyti kaip atskirą priedą.

5777 749 LT
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Įrengti galima (pvz.):
■ bendrosiose ir gyvenamosiose patalpose
■ nevėdinamose pagalbinėse patalpose
■ spintose (viršuje atvirose)
■ nišose be atstumo iki degių konstrukcinių dalių
■ pastogėse (ant aukšto ir pakraigėse) su tiesioginiu dūmtakių ir
ortakių išvedimu per stogą.

Šachtas, prie kurių prieš tai buvo prijungti skystojo arba kietojo kuro
katilai, kaminkrėtys turi rūpestingai išvalyti. Ant vidinio kamino paviršiaus neturi likti sieros ir suodžių liekanų dulkių. Tada dūmtakių sistemos linijos tiesti per šachtą nebūtina. Jei nuodugniai išvalyti
neįmanoma ar jei yra chlorido nuosėdų arba jei šachtoje yra smėlio, į
šachtą reikia įmontuoti dūmtakių sistemos liniją. Vietoj to galima naudoti atskirus tiekiamojo oro ir išmetamųjų dujų kanalus (montavimo
vietoje).
Išsamesnes nuorodas žr. Vitodens išmetamųjų dujų sistemų projektavimo instrukcijoje.
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Vitodens naudojimas drėgnosiose patalpose
■ Nuo patalpos oro nepriklausomas režimas:
Vitodens yra leistas montuoti drėgnosiose patalpose (apsaugos
klasė IP X4, apsaugotas nuo besitaškančio vandens).
Šildymo katilą galima montuoti 1 apsauginėje zonoje, jeigu užtikrinta, kad ant jo nepateks vandens srovė (pvz., iš masažinio dušo).
■ Nuo patalpos oro priklausomas režimas:
1 arba 2 apsauginėje zonoje šildymo katilą galima montuoti tik
tada, jeigu įmontuojamas papildomas apsaugas nuo besitaškančio
vandens (užsak. Nr. 7590109).
Vitodens montuojant drėgnosiose patalpose, reikia laikytis saugos
zonų ir minimalių atstumų iki sienų pagal VDE 0100 (žr. taip pat ir
„Apsauginę elektros zoną“).

Elektros įrenginiai patalpose su vonia arba dušu turi būti įrengti taip,
kad žmonės negalėtų kontaktuoti su pavojinga el. srove. Pagal
VDE 0100 laidai nejudamai įmontuotiems vartotojams 1 ir 2 zonose
gali būti tiesiami tik vertikaliai ir į prietaisą įvedami iš užpakalinės
pusės.

Apsauginė elektros zona
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Elektros jungtis
Atlikdami el. tinklo prijungimo darbus, laikykitės vietos energijos tiekimo įmonės prijungimo sąlygų ir VDE reikalavimų!
Įvadas turi būti apsaugotas ne stipresniu kaip 16 A saugikliu.
Mes rekomenduojame dėl nuolatinės (gedimo) srovės, kuri gali atsirasti dėl efektyviai energiją naudojančių gamybinių priemonių, įrengti
visoms srovės rūšims jautrų apsauginį gedimo srovės išjungiklį (FI
klasė B).
El. tinklą (230 V~, 50 Hz) būtina prijungti per nuolatinę jungtį.
Maitinimo linijos ir priedai jungiami prie prijungimo gnybtų prietaise.
Palikti laidus kyšoti iš sienos pažymėtoje srityje ne mažiau kaip per
800 mm (žr. pav.).

A

730

6

100

215

50

B

Vitodens 100-W
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A Atskaitos taškas Vitodens viršutinė briauna
B Elektros maitinimo linijų sritis
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Projektavimo nuorodos (tęsinys)

70

265

Vitodens 111-W
A Atskaitos taškas Vitodens viršutinė briauna
B Elektros maitinimo linijų sritis
Rekomenduojami laidai
2 gyslų laidais su apvalkalu, min. 0,5 mm2

– El. tinklo prijungimo linijos (taip pat ir priedų)

– Lauko temperatūros jutiklis
– Vitotrol 100, tipas UTDB

Užsklendimo jungiklis
Užsklendimas turi būti naudojamas nuo patalpų oro priklausomu
režimu, kai jungtiniame degimo ore yra oro išmestuvas (pvz., gartraukis).
Priedų el. tinklo jungtis
Priedų el. tinklo jungtis gali būti jungiama tiesiai reguliatoriuje.
Ši jungtis junginėjama sistemos jungikliu.
Jeigu bendra sistemos srovė viršija 6 A, vieną arba kelis praplėtimus
su el. tinklo jungikliu reikia jungti tiesiai prie elektros tinklo.
Įrengiant drėgnosiose patalpose priedų el. tinklo jungtys negali būti
reguliatoriuje.

Laidais su apvalkalu
– 4 gyslų 1,5 mm2
arba
– 3 gyslų, 1,5 mm2 be žalios / geltonos
gyslos
– Vitotrol 100, tipas UTDB-RF
– Vitotrol 100, tipas UTA

Papildomi reikalavimai įrengiant suskystintomis dujomis kūrenamus šildymo katilus patalpose, esančiose žemiau grunto
lygio.
Pagal TRF 1996, 2 knygą – galioja nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. – įrengiant Vitodens žemiau grunto lygio išorinio magnetinio apsaugos
vožtuvo daugiau nebereikia.
Tačiau aukštas saugumo standartas, kai naudojamas išorinis magnetinis apsaugos vožtuvas, pasiteisino. Todėl mes rekomenduojame
įrengiant Vitodens patalpose, esančiose žemiau grunto lygio, ir toliau
naudoti išorinį magnetinį apsaugos vožtuvą. Tam reikalingas vidinis
praplėtimas H1.

Dujų pusės jungtis
Dujų instaliacijas gali atlikti tik kompetentingos dujų tiekimo įmonės
įgaliotas darbuotojas.
Dujų jungties dydį reikia parinkti ir ją sujungti pagal TRGI 2008 ar
TRF 1996.
a Dujas prijungti pagal ÖVGW-TR „Dujos“ (G1) ir vietines statybos taisykles.
Maks. patikros slėgis 150 mbar (15 kPa).
Mes rekomenduojame į dujų liniją įmontuoti dujų filtrą pagal
DIN 3386.

Šiluminis skiriamasis apsaugos vožtuvas
Pagal FeuVo 2008 § 4, 5 d. dujų degimo prietaisuose arba dujų linijose prieš pat dujų degimo prietaisus turi būti įmontuoti šiluminiai skiriamieji įrenginiai. Jie turi nutraukti dujų tiekimą, išorinei šiluminei
apkrovai pakilus virš 100 °C. Tokiu atveju šie vožtuvai privalo
nutraukti dujų tiekimą iki 650 °C temperatūros ne trumpiau kaip
30-čiai minučių. Taip siekiama užkirsti kelią sprogių dujų mišinių
susidarymui gaisro atveju.
Prie Vitodens pridedami dujų uždaromieji čiaupai yra su įmontuotais
šiluminiais skiriamaisiais apsaugos vožtuvais.
Dujų prijungimo linija
Ši lentelė skirta padėti apytikriai parinkti užsakovo įrengiamų dujų
prijungimo linijų dydį.
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3 x 1,5 mm2 lanksčioji linija

Projektavimo nuorodos (tęsinys)
90° alkūnės atimamos iš maks. galimo bendro vamzdžio ilgio kaip
1 m vamzdžio kiekviena.
Vardinė šiluminė apkrova

Dujų rūšis

Prijungimo vertė

kW
17,8
24,3
28,0
32,7

m3/h
Gamtinės dujos E
Suskystintos dujos
Gamtinės dujos E
Suskystintos dujos
Gamtinės dujos E
Suskystintos dujos
Gamtinės dujos E
Suskystintos dujos

kW
19
26
35 (dujiniai kondensaciniai šildymo prietaisai)
35 (dujiniai kondensaciniai kombinuoti prietaisai)

kg/h

1,89
1,40
2,57
1,93
2,96
2,38
3,46

Dujų srauto kontrolės relės projektinio dydžio rekomendacija
Srityse, kuriose tiekiamų dujų HIB mažesnis už 8,6 kWh/m3, ir I2N
kategorijos prietaisams reikia apskaičiuoti fiktyvią vardinę šiluminę
apkrovą. Ši fiktyvi vardinė šiluminė apkrova gaunama iš dujinio prietaiso vardinės šiluminės apkrovos (QNB), padaugintos iš koeficiento
1,14 (santykis HIB 8,6/7,55). Pagal šią fiktyvią vardinę šiluminę
apkrovą reikia parinkti dujų srauto kontrolės relę ir pagal TRGI 2008
suprojektuoti vamzdyno parametrus.
Vitodens vardinė šiluminė galia

Rekomenduojama dar kartą paskaičiuoti pagal TRGI ir TRF.

2,60

Vardinis vidinis dujų prijungimo linijos
skersmuo
DN 15
DN 20
DN 25
Maks. galimas vamzdžio ilgis, m
8
40
127
62
–
–
6
28
91
36
156
–
4
21
68
23
100
–
4
21
68
23
100
–

Rekomendacijos, pateiktos dėl dujų srauto kontrolės relės projektinio
dydžio, neatleidžia nuo prievolės suprojektuoti vamzdyno dydį.

Dujų srauto kontrolės relė gamtinėms
dujoms
GS 4
GS 6
GS 6
GS 10

Minimalūs atstumai
Priešais Vitodens arba tūrinį vandens šildytuvą būtina 700 mm laisva
vieta techninio aptarnavimo darbams.

Iš kairės ir dešinės Vitodens pusės laisva vieta techniniam aptarnavimui atlikti nereikalinga.

Paruošiamoji instaliacija Vitodens 100-W montavimui tiesiai prie sienos
Montavimas ant tinko su pagalbiniu montavimo įtaisu

5777 749 LT

Reikalingi priedai:
■ Montuojant be tūrinio vandens šildytuvo:

Pagalbinis montavimo įtaisas su tvirtinimo elementais, armatūromis ir dujų uždaromuoju čiaupu su įmontuotu šiluminiu skiriamuoju
apsaugos vožtuvu
■ Montuojant su tūriniu vandens šildytuvu:
Pagalbinis montavimo įtaisas su tvirtinimo elementais, armatūromis ir dujų uždaromuoju čiaupu su įmontuotu šiluminiu skiriamuoju
apsaugos vožtuvu
ir
Tūrinio vandens šildytuvo prijungimo komplektas

VITODENS
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B

C

D

A

HR
E
GA
HV

SVL/KV
SRL/ŠV

OK

FF

Parodytas pagalbinis montavimo įtaisas, skirtas Vitodens 100-W, dujiniam kondensaciniam šildymo prietaisui
A
B
C
D

E
GA
HR

Montavimas ant tinko su prijungimo priedais
Reikalingi priedai:
■ Montuojant be tūrinio vandens šildytuvo:

HV
ŠV

Paduodama šildymo vandens linija 22 mm
Šaltas vanduo 15 mm (dujinis kondensacinis kombinuotas
prietaisas)
OKFF Viršutinė paruoštų grindų briauna
KV
Karštas vanduo 15 mm (dujinis kondensacinis kombinuotas
prietaisas)
SRL Grįžtamoji vandens šildytuvo linija G ¾ (dujinis kondensacinis šildymo prietaisas)
SVL Paduodama vandens šildytuvo linija G ¾ (dujinis kondensacinis šildymo prietaisas)

Prijungimo priedai su tvirtinimo elementais, armatūromis ir dujų
uždaromuoju čiaupu su įmontuotu šiluminiu skiriamuoju apsaugos
vožtuvu
■ Montuojant su tūriniu vandens šildytuvu:
Prijungimo priedai su tvirtinimo elementais, armatūromis ir dujų
uždaromuoju čiaupu su įmontuotu šiluminiu skiriamuoju apsaugos
vožtuvu
ir
Tūrinio vandens šildytuvo prijungimo komplektas
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6

Vitodens
Pagalbinis montavimo įtaisas
Elektros maitinimo linijų sritis
Laidus maždaug per 800 mm palikti kyšoti iš sienos.
1800 mm: Kartu su apačioje statomu tūriniu vandens šildytuvu būtina
1925 mm: Rekomenduojama visais kitais atvejais
Ištuštinimas
Dujų jungtis Rp ½
Grįžtamoji šildymo vandens linija 22 mm
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B

C

D

A

HR
E
GA
HV

SRL/ŠV
SVL/KV

OK

FF

Parodyti prijungimo priedai, skirti Vitodens 100-W, dujiniam kondensaciniam šildymo prietaisui
A
B
C
D

E
GA
HR

Vitodens
Prijungimo priedai
Elektros maitinimo linijų sritis
Laidus maždaug per 800 mm palikti kyšoti iš sienos.
1800 mm: Kartu su apačioje statomu tūriniu vandens šildytuvu būtina
1925 mm: Rekomenduojama visais kitais atvejais
Ištuštinimas
Dujų jungtis Rp ½
Grįžtamoji šildymo vandens linija 22 mm

Montavimas po tinku su prijungimo priedais

Paduodama šildymo vandens linija 22 mm
Šaltas vanduo 15 mm (dujinis kondensacinis kombinuotas
prietaisas)
OKFF Viršutinė paruoštų grindų briauna
KV
Karštas vanduo 15 mm (dujinis kondensacinis kombinuotas
prietaisas)
SRL Grįžtamoji vandens šildytuvo linija G ¾ (dujinis kondensacinis šildymo prietaisas)
SVL Paduodama vandens šildytuvo linija G ¾ (dujinis kondensacinis šildymo prietaisas)

Prijungimo priedai su tvirtinimo elementais, armatūromis ir dujų
uždaromuoju čiaupu su įmontuotu šiluminiu skiriamuoju apsaugos
vožtuvu
■ Montuojant su tūriniu vandens šildytuvu:
Prijungimo priedai su tvirtinimo elementais, armatūromis ir dujų
uždaromuoju čiaupu su įmontuotu šiluminiu skiriamuoju apsaugos
vožtuvu
ir
Tūrinio vandens šildytuvo prijungimo komplektas
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Reikalingi priedai:
■ Montuojant be tūrinio vandens šildytuvo:

HV
ŠV

VITODENS
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C

D

706

B

HR
E
GA
HV

SRL/ŠV
SVL/KV

714

A

OK

FF

Parodyti prijungimo priedai, skirti Vitodens 100-W, dujiniam kondensaciniam šildymo prietaisui
A
B
C
D

E
GA
HR

HV
ŠV

Paduodama šildymo linija R ¾
Šaltas vanduo R ½ (dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas)
OKFF Viršutinė paruoštų grindų briauna
KV
Karštas vanduo R ½ (dujinis kondensacinis kombinuotas
prietaisas)
SRL Grįžtamoji vandens šildytuvo linija G ¾ (dujinis kondensacinis šildymo prietaisas)
SVL Paduodama vandens šildytuvo linija G ¾ (dujinis kondensacinis šildymo prietaisas)

5777 749 LT

6

Vitodens
Prijungimo priedai
Elektros maitinimo linijų sritis
Laidus maždaug per 800 mm palikti kyšoti iš sienos.
1800 mm: Kartu su apačioje statomu tūriniu vandens šildytuvu būtina
1925 mm: Rekomenduojama visais kitais atvejais
Ištuštinimas
Dujų jungtis Rp ½
Grįžtamoji šildymo linija R ¾
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Vitodens 111-W paruošiamoji instaliacija
Paruošiamoji instaliacija montavimui ant tinko
Reikalingi priedai, montuojant neįrengtame pastate:
■ Pagalbinis montavimo įtaisas

A

B C

HV

E

HR
GA

SIV

KW
WW

HR
HV
ŠV
SIV
KV

Grįžtamoji šildymo linija R ¾
Paduodama šildymo linija R ¾
Šaltas vanduo R ½
Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas
Karštas vanduo R ½

5777 749 LT

A Pagalbinis montavimo įtaisas
B Vitodens padėtis
C Elektros maitinimo linijų sritis
Laidus maždaug per 1.300 mm palikti kyšoti iš sienos.
E
Ištuštinimas
GA Dujų jungtis R ½

6
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Paruošiamoji instaliacija montavimui po tinku
Reikalingi priedai, montuojant neįrengtame pastate:
■ Pagalbinis montavimo įtaisas

A

B C

HV

E

HR
GA

SIV

KW
WW

6
A Pagalbinis montavimo įtaisas
B Vitodens padėtis
C Elektros maitinimo linijų sritis
Laidus maždaug per 1.300 mm palikti kyšoti iš sienos.
E
Ištuštinimas
GA Dujų jungtis R ½

HR
HV
ŠV
SIV
KV

Grįžtamoji šildymo linija R ¾
Paduodama šildymo linija R ¾
Šaltas vanduo R ½
Geriamojo vandens pusės apsaugos vožtuvas
Karštas vanduo R ½

Kad būtų galima rasti tinkamą sprendimą bet kokiems poreikiams,
galima įsigyti tokius Vitodens variantus:
■ Vitodens 100-W
– Kaip dujinį kondensacinį šildymo prietaisą derinyje su atskiru
tūriniu vandens šildytuvu
– Kaip dujinį kondensacinį kombinuotą prietaisą su integruotu, tiesioginiu geriamojo vandens šildymu
■ Vitodens 111-W
Su integruotu geriamojo vandens įkrovos kaupikliu

prietaisą su atskiru tūriniu vandens šildytuvu arba dujinį kondensacinį šildymo prietaisą su integruotu geriamojo vandens įkrovos kaupikliu, reikia atsižvelgti į įvairias aplinkybes:
■ Karšto vandens poreikis, patogumas
■ Įvairių prijungtų paėmimo vietų naudojimas
■ paėmimo vietų nuotolį iki prietaiso
■ sistemų sanavimą
■ Vietos poreikis
■ Vandens kokybė

Projektuojant šildymo sistemas ir sprendžiant, ar pasirinkti dujinį
kondensacinį kombinuotą prietaisą, ar dujinį kondensacinį šildymo
46
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6.2 Kokiu būdu šildyti geriamąjį vandenį?

Projektavimo nuorodos (tęsinys)
Nuoroda dėl vandens kokybės
Šildant geriamąjį vandenį visiškai išvengti kalkių nusėdimo ant plokštinio šilumokaičio paviršiaus neįmanoma, Kalkėjimo polinkis priklauso nuo įvairių sąlygų, visų pirma nuo vandenyje esančių
medžiagų, šildomo vandens kiekio (karšto vandens suvartojimo) ir
karšto vandens temperatūros.
Nors paprastai plokštiniame šilumokaityje kalkių iškrenta tiek mažai,
kad šilto vandens našumas nuo to nenukenčia, tačiau negalima
garantuoti, kad, esant didesniam vandens kietumui, šilto vandens
našumas visgi nemažės. Todėl, jeigu bendras kietumas didesnis
kaip 20 °dH (3,5 mol/m3), mes rekomenduojame įmontuoti iš vidaus
šildomus tūrinius vandens šildytuvus ar šalto vandens įvade naudoti
vandens minkstinimo įrangą.

Atkreipkite dėmesį, kad vietos vandens tiekėjai dažnai nurodo vidutinį vandens kietumą. Todėl praktikoje tam tikru laiku gali pasitaikyti ir
kietesnio vandens, todėl gali būti, kad naudoti vandens minkštinimo
įrangą būtų rekomenduotina jau nuo 17 °dH (> 3,0 mol/m3).

Pasirinkimo lentelė

Karšto vandens poreikis, patogumas

karšto vandens poreikis butui
karšto vandens poreikis individualiam namui
centrinis karšto vandens poreikis daugiabučiui
necentrinis karšto vandens poreikis daugiabučiui
Įvairių prijungtų pa- viena paėmimo vieta
ėmimo vietų naudo- kelios paėmimo vietos, naudojimas skirtingu metu
jimas
kelios paėmimo vietos, naudojimas vienu metu
Paėmimo vietų nuo- iki 7 m (be cirkuliacijos linijos)
tolis iki prietaiso
su cirkuliacijos linija
Sanavimas
tūrinis vandens šildytuvas yra
turimo kombinuoto prietaiso pakeitimas
Vietos poreikis
mažai vietos (įrengimas nišoje)
pakankamai vietos (įrengimo patalpa)
Galimybė geriamąjį prijungimas prie bivalentinio tūrinio vandens šildytuvo
vandenį šildyti sau- prijungimas prie integruoto tūrinio vandens šildytuvo
lės energija

Vitodens 100-W
Dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas
su momentiniu
vandens šildytuvu
+
0
–
+
+
+
–
+
–
–
+
+
+
–
–

Dujinis kondensacinis šildymo
prietaisas su atskiru tūriniu vandens šildytuvu
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
–
0
+
+
–

Vitodens 111-W
Su integruotu geriamojo vandens
įkrovos kaupikliu

+
+
–
0
0
+
+
+
–
–
0
0
+
–
–

+ = rekomenduotina
0 = sąlyginai rekomenduotina
– = nerekomenduotina

Atskiri tūriniai vandens šildytuvai
Patogesniam karšto vandens ruošimui galima įsigyti tokių modelių
baltus atskirus tūrinius vandens šildytuvus:
■ montuojamą apačioje (120 arba 150 l)
■ statomą šalia (160, 200 arba 300 l)
Kitus iki 1000 l talpos tūrinius vandens šildytuvus galima įsigyti „vitosilber“ spalvos; jie taip pat gali būti naudojami atitinkamai pagal
turimą šiluminę galią.
Vitodens 100-W kaip dujiniai kondensaciniai šildymo prietaisai
gamykloje yra numatyti geriamojo vandens šildymui atskiru tūriniu
vandens šildytuvu. Tam į Vitodens 100-W yra integruotas perjungimo
vožtuvas.

6

Atskiro tūrinio vandens šildytuvo prijungimui visada reikia užsakyti
tūrinio vandens šildytuvo prijungimo komplektą.
Techninius tūrinio vandens šildytuvo duomenis žr. skyriuje „Tūrinis
vandens šildytuvas“.
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Projektinis vandens šildytuvo dydis
Tūrinio vandens šildytuvo dydį reikia parinkti pagal karšto vandens
poreikį.
Čia galima atsižvelgti į įvairias vartotojų kombinacijas.
Jeigu derinami vienodi vartotojai, tai fiksuojama ne kombinacija, bet
tik atskiras vartotojas.
Pagal apžvalgą galima apytikriai apskaičiuoti projektinį tūrinio vandens šildytuvo dydį.

VITODENS

Minimalus namų ūkis (1 iki 2 žmonių)
Normalus namų ūkis (3 iki 4 žmonių)
Nuoroda
Vietoj Vitodens 100-W su 120 l tūriniu vandens šildytuvu galima naudoti ir Vitodens 111-W.

VIESMANN
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Vandens šildytuvo talpa litrais
Vonia 1600
pagal
DIN 4471

Vartojimas, Wh
Paėmimo kiekis vienam
naudojimui ar naudingasis
tūris, l
Vonia 1600
pagal DIN 4471
Vonia 1700
pagal DIN 4471
Kompaktinė vonia ir sėdimoji vonia
Didelės apimties vonia
(1800 × 750 mm)
Dušo kabina su maišytuvu
ir standartine dušo galvute
Dušo kabina su 1 viršutine
ir 2 šoninėmis dušo galvutėmis
Praustuvas
Bide

Vonia 1700
pagal
DIN 4471

5820
140

Kompaktinė vonia ir
sėdimoji
vonia

6510
160

4890
120

Didelės
apimties
vonia
(1800 ×
750 mm)

Dušo kabina su maišytuvu ir
standartine dušo
galvute
8720
1630
200
40

120
120

200

120
150/160
120
120
120
120
120
200
120
120
120
120

120
120
120
120
120
120
120
150/160
120
120
120
120

120
120
120
120
120
120
120
150/160
120
120
120
120

120
150/160
120
150/160

120
120
120
120

120
120
120
120

120
120
120
120

120
120
120
120

120
120

120
120
120

120
120
120
120

120
120
120
120

120
120
120
150/160
120
120
120
120

Pavyzdys:
■ Normalus namų ūkis iš 3 žmonių.
■ Vonios 1600, kuriai suvartojama 140 l, naudojimas.
■ Dušo kabinos su maišytuvu ir standartine dušo galvute, kuriai
suvartojama 40 l, naudojimas tuo pačiu metu.

810
20

120
120
120
120
120
120
120
150/160
120
120
120
120

120
120

120
120
120
150/160

Dušo kabi- PraustuBide
na su 1 vir- vas
šutine ir 2
šoninėmis
dušo galvutėmis
4070
700
100
17

120
200
120
150/160

Iš lentelės gaunama poreikius atitinkanti tūrinio vandens šildytuvo
talpa pagal DIN 4708 yra 120 l.

Tūrinio vandens šildytuvo parinkimo lentelės
Tūriniai vandens šildytuvai, kurių pavadinime yra „-W“, tiekiami baltos spalvos. Prietaisai, kurių pavadinime yra „-B“ arba „-V“, tiekiami
„vitosilber“ spalvos (lentelėje paženklinti pilkai).

Vitodens 100-W dujiniai kondensaciniai šildymo prietaisai, vandens šildytuvų priskirtis

6
Vardinė šiluminė galia (kW)
Vitocell 100-W (tipas CUG, CUGA, CUGA-A) montuojamas apačioje

Vitocell 100-W (tipas CVA, CVAA, CVAA-A) statomas šalia

Vitocell 100-V (tipas CVA) statomas šalia
Vitocell 100-W (tipas CVB, CVBB) statomas šalia, bivalentinis
Vitocell 100-U (tipas CVUB) statomas šalia, bivalentinis
Vitocell 100-B (tipas CVB) statomas šalia, bivalentinis

Prasminga vandens šildytuvo priskirtis (vandens šildytuvo talpa litrais)
19,0
26,0
35,0
100
100
100
120
120
120
150
150
150
160
160
160
200
200
200
300
300
300
—
—
500
300
300
300
400
400
400
300
300
300
—
500
500

6.3 Vandens pusės jungtys

Vitodens 100-W dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas
Geriamojo vandens pusės prijungimui kaip priedą galima įsigyti prijungimo komplektus montavimui ant tinko arba po tinku. Integruotu
momentiniu vandens šildytuvu geriamasis vanduo šildomas tiesiogiai.
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Naudojant kartu su cinkuotais vamzdynais reikia atkreipti dėmesį,
kad momentinis vandens šildytuvas yra variu lituoto nerūdijančio
plieno plokštinio šilumokaičio konstrukcijos (atkreipti dėmesį į srauto
taisyklę).
VITODENS
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Geriamojo vandens pusės jungtis

Projektavimo nuorodos (tęsinys)
Esamose sistemose (sanuojant) elektrolitinės korozijos pavojus nėra
didelis, nes vamzdžiuose yra susidaręs apsauginis sluoksnis.
Jeigu karštą vandenį numatoma vartoti keliose paėmimo vietose
vienu metu, mes rekomenduojame naudoti atskirą tūrinį vandens šildytuvą kartu su dujiniu kondensaciniu šildymo prietaisu (žr. skirsnį
„Kokiu būdu šildyti geriamąjį vandenį?“).

Kai vanduo kietesnis negu 20 °dH (3,5 mol/m3), mes rekomenduojame geriamojo vandens šildymui šalto vandens linijoje įmontuoti
vandens minkštinimo įrenginį.

Vitodens 100-W dujinio kondensacinio kombinuoto prietaiso šalto vandens instaliacija

B
CD E
A

F

Saugos grupė

Jeigu šalto vandens įvade yra įmontuotas atgalino srauto blokatorius, reikia naudoti apsaugos vožtuvą. Papildomai nuo skiriamojo
šalto vandens vožtuvo reikia numontuoti suktuvą.
Atgalinio srauto blokatoriai, be kitko, yra slėgio reduktoriuose ir kombinuotuose laisvojo pratekėjimo vožtuvuose su atgalinio srauto blokatoriumi.
Hidraulinio smūgio slopintuvas

Ø 86
KV

GA

HR

115

HV

ŠV

D

A
B
C
D
E
F
GA
HR
HV
ŠV
KV

Galimos stebėti nutekėjimo linijos žiotys
Apsaugos vožtuvas
Atgalinio srauto blokatorius
Ištuštinimas
Skiriamasis vožtuvas
Šaltas vanduo
Dujų jungtis
Grįžtamasis šildymo vanduo
Paduodamas šildymo vanduo
Šaltas vanduo
Karštas vanduo

R½"

Jeigu tame pačiame tinkle, kuriame yra Vitodens, prijungtos vartojimo vietos, kuriose galimi slėgio smūgiai (pvz., vandens nuleidimo
įtaisai, skalbyklės arba indaplovės): netoli slėgio smūgius sukeliančio
prietaiso įmontuoti hidraulinio smūgio slopintuvą (rekomendacija).
Firmos „Flamco-Flexcon“ gaminys „Flexofit S“
arba
firmos „Winkelmann + Pannhoff GmbH“ gaminys „Reflex“
(galima įsigyti specializuotose parduotuvėse).

Apsaugos vožtuvą pagal DIN 1988 reikia įmontuoti tik tada, jeigu
geriamojo vandens tinklo jungties slėgis yra didesnis, nei 10 bar
(1 MPa), ir nenaudojamas geriamojo vandens slėgio redukcijos vožtuvas (pagal DIN 4753).
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Projektavimo nuorodos (tęsinys)
Šalto vandens instaliacija atskiram tūriniam vandens šildytuvui ir Vitodens 111-W įkrovos kaupikliui
Pavyzdys:
Apačioje statomas tūrinis vandens šildytuvas (120 arba 150 l) su
saugos grupe pagal DIN 1988.

O
B
F

G H KE F

FE L

M

F N D

D

C

Saugos grupė pagal DIN 1988

P
2
1

A

4
bar

E

A Karštas vanduo
B Apsaugos vožtuvas
Vitodens 111-W įeina į pagalbinio montavimo įtaiso tiekimo
komplektaciją
C Galimos stebėti išpūtimo linijos žiotys
D Šaltas vanduo
E Ištuštinimas
F Skiriamasis vožtuvas
G Pralaidos reguliavimo vožtuvas (rekomenduojama įmontuoti)

H
K
L
M
N
O

Manometro jungtis
Atgalinio srauto blokatorius
Geriamojo vandens filtras
Reduktorius pagal DIN 1988-2, 1988 m. gruodžio mėn. laidą.
Atgalinio srauto blokatorius / vamzdžių skirtuvas
Kaip priedas siūlomos saugos grupės tiekimo apimtis (tik atskiriems tūriniams vandens šildytuvams)
P Membraninis slėginis plėtimosi indas, tinkamas geriamajam
vandeniui

Apsaugos vožtuvas
Apsaugos vožtuvas privalo būti įmontuotas.

Mes rekomenduojame montuoti apsaugos vožtuvą virš vandens šildytuvo viršutinės briaunos. Ten apsaugos vožtuvas apsaugotas nuo
užteršimo, kalkėjimo ir aukštos temperatūros. Tada atliekant darbus
su apsaugos vožtuvu nereikia ištuštinti tūrinio vandens šildytuvo.

Geriamojo vandens filtras
Pagal DIN 1988-2 sistemose su metaliniais vamzdžiais reikia įmontuoti geriamojo vandens filtrą. Kad į geriamojo vandens sistemą
nepatektų nešvarumų, pagal DIN 1988 ir mūsų rekomendaciją geriamojo vandens filtrą reikia įmontuoti ir į plastikinius vamzdynus.
Cirkuliacija
Cirkuliacijos linijos padidina karšto vandens vartojimo komfortą ir
sumažina vandens suvartojimą. Šie privalumai atsiranda todėl, kad
vartotojui tuojau pat tiekiamas karštas vanduo.
Tačiau dėl blogos cirkuliacijos linijos šilumos izoliacijos gali susidaryti
pastebimi šilumos nuostoliai.
Mes rekomenduojame ilgesnėms nei 7 m linijoms projektuoti teisingai pagal energijos taupymo reglamentą apšiltintą cirkuliaciją. Pagal
energijos taupymo reglamentą cirkuliacijos linijoje, be cirkuliacinio
siurblio ir atgalinės sklendės, turi būti įmontuotas laikrodinis jungiklis
cirkuliacijai nutraukti naktį.
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Vitodens 100-W

A
A

2
1

3

0

4
bar

2
1

3

0

4
bar

B
C

C

B
Šalia statomas tūrinis vandens šildytuvas
Apačioje statomas tūrinis vandens šildytuvas
A Karštas vanduo
B Šaltas vanduo
C Cirkuliacija

A Karštas vanduo
B Šaltas vanduo
C Cirkuliacija

Vitodens 111-W
Cirkuliacijos linijos jungti nerekomenduojama.
Cirkuliacija su dujiniais kondensaciniais kombinuotais prietaisais
Kadangi plokštinių šilumokaičių vandens tūris yra nedidelis, montuoti
prie dujinių kondensacinių kombinuotų prietaisų cirkuliacijos liniją
nerekomenduotina.

Net ir nedideli šilumos nuostoliai apšiltintoje cirkuliacijos linijoje
(pagal EnEV) sukelia dažnesnį dujinio kondensacinio kombinuoto
prietaiso įsijungimą (pašildymui).

6.4 Kondensato jungtis
Kondensato nutekėjimo vamzdžius nutiesti su tolygiu nuolydžiu.
Kondensatą iš išmetamųjų dujų sistemos kartu su kondensatu iš šildymo katilo tiesiai arba (jei reikia) per neutralizavimo įrenginį (priedas) nuvesti į kanalizaciją.
Vitodens 100-W

Nuoroda
Tarp sifono ir neutralizavimo įrenginio privalo būti vamzdžio vėdinimas.
Vitodens 111-W

6
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Projektavimo nuorodos (tęsinys)
Kondensato nuvedimas ir neutralizavimas
Šildymo režimo metu kondensaciniame katile ir dūmtakyje susidaro
kondensatas, kurio pH vertė yra nuo 4 iki 5.
Kondensatą reikia taisyklingai nuvesti.
DWA-A 251 darbalapyje „Kondensatai iš kondensacinių katilų“,
kuriuo paprastai remiasi savivaldybių nutekamųjų vandenų reglamentai, yra nurodytos sąlygos, keliamos kondensatų iš kondensacinių katilų nuvedimui į viešąją kanalizaciją.
Iš Vitodens kondensacinių katilų išsiskiriančio kondensato sudėtis
atitinka DWA-A 251 darbalapio reikalavimus.
Kondensato nutekėjimas kanalo jungties link turi būti laisvai matomas.
Jis turi būti įrengiamas su nuolydžiu ir sifonu ir turėtų būti su atitinkamais bandinių ėmimo įtaisais.
Kondensato surinktuvui leidžiama naudoti tik atsparias korozijai
medžiagas (pvz., tekstilinę žarną).
Be to, vamzdžiams, jungiamiesiems elementams ir t. t. negalima
naudoti cinkuotų arba tokių medžiagų, kurių sudėtyje yra vario.
Kad negalėtų išsiskverbti išmetamosios dujos, prie kondensato
surinktuvo sumontuotas sifonas.
Dėl vietos nutekamųjų vandenų taisyklių ir (arba) ypatingų techninių
aplinkybių gali prireikti kitokių nei nurodyta darbalapiuose pirmiau
konstrukcijų.
Vietoje galiojantiems reikalavimams sužinoti reikėtų laiku prieš instaliuojant susisiekti su už nutekamuosius vandenis atsakinga savivaldybės institucija.
Kondensatas iš dujų degimo sistemos, kurios degimo galia iki
200 kW
Iki 200 kW vardinės šiluminės galios kondensatas iš dujinių kondensacinių katilų paprastai gali būti leidžiamas į viešąją kanalizaciją be
neutralizavimo.
Namų kanalizacijos sistemos privalo būti iš medžiagų, atsparių rūgščiam kondensatui.
Pagal darbalapį DWA-A 251 galimos naudoti yra tokios medžiagos:
■ keraminiai vamzdžiai
■ kietieji PVC vamzdžiai
■ PVC vamzdžiai
■ PE-HD vamzdžiai
■ PP vamzdžiai
■ ABS/ASA vamzdžiai
■ nerūdijantys plieniniai vamzdžiai
■ borosilikatiniai vamzdžiai

6

Neutralizavimo įrenginys

C

A

B

A Kondensato nuotakas
B Neutralizavimo įrenginys
C Vėdinimas pro stogą
Vitodens (jei reikia) gali būti tiekiami su atskiru neutralizavimo įrenginiu (priedas). Susidarantis kondensatas nuvedamas į neutralizavimo
įrenginį ir ten apdorojamas.
Kondensato nutekėjimas į kanalo jungtį turi būti matomas. Jis turi
būti įrengiamas su nuolydžiu ir sifonu iš kanalo pusės ir jame turėtų
būti galimybė imti bandinius.
Jeigu Vitodens yra įmontuojamas žemiau nutekamųjų vandenų
patvankos lygio, reikia naudoti kondensato kėlimo siurblį.
Kondensato kėlimo siurblius galima įsigyti kaip priedą.
Kadangi neutralizavimo granulių suvartojimas priklauso nuo sistemos darbo režimo, reikalingas jų papildymo kiekis turi būti nustatomas, pirmaisiais eksploatacijos metais nuolat tikrinant suvartojimą.
Vieno užpildo gali užtekti daugiau nei metams.
Neutralizavimo įrenginys
DN 40
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Kondensato kėlimo įrenginys (priedas)

C

A
B
A Kondensato įtekėjimas
B Kondensato kėlimo įrenginys
C Kondensato nuotakas

6.5 Įjungimas į hidraulinę sistemą
Bendroji dalis
Projektinis sistemos apskaičiavimas
Viessmann kondensacinius katilus iš principo galima naudoti bet
kokioje vandeninėje šildymo sistemoje su siurbliais (uždara sistema).
Reikia profesionaliai apskaičiuoti šilumos gamybos įrenginio parametrus ir jį parinkti.
Cirkuliacinis siurblys yra integruotas prietaise.
Minimalus sistemos slėgis 1,0 bar (0,1 MPa).
Katilo vandens temperatūra yra apribota 82 ℃.
Kad būtų kuo mažesni paskirstymo nuostoliai, mes rekomenduojame
šilumos paskirstymo sistemą projektuoti maks. 70 ℃ paduodamo
vandens temperatūrai.
Kad būtų išpildyti energijos taupymo reglamento reikalavimai, darbui
pastovia katilo temperatūra ir darbui pagal lauko oro sąlygas reikia
naudoti laikrodinį termostatą (priedas). Reguliatoriuje laikrodinio jungiklio nėra.
Cheminės antikorozinės priemonės
Tinkamai instaliuotose ir eksploatuojamose uždarose šildymo sistemose paprastai korozijos nebūna.
Cheminių antikorozinių priemonių naudoti nereikia.
Kai kurie plastikinių vamzdžių gamintojai rekomenduoja naudoti cheminius priedus. Tokiu atveju gali būti naudojamos tik tokios specializuotoje šildymo technikos prekyboje siūlomos antikorozinės priemonės, kurios yra leistos naudoti šildymo katiluose su geriamojo vandens šildymu vienasieniais šilumokaičiais (momentiniais arba tūriniais vandens šildytuvais).
Čia reikia laikytis VDI direktyvos 2035.
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Šild.ap.rat.
Įmontuotu katilo apytakos rato reguliatoriumi gali būti reguliuojamas
vienas tiesiogiai prijungtas šildymo apytakos ratas be maišytuvo. Su
maišytuvo praplėtimo komplektu, kurį galima įsigyti kaip priedą, gali
būti reguliuojamas vienas šildymo apytakos ratas be maišytuvo ir
vienas šildymo apytakos ratas su maišytuvu, abu su atskiru šildymo
apytakos rato siurbliu.

Stogo šildymo centralė
DVGW reikalaujamas per mažo vandens kiekio saugiklio įmontavimas šilumos gamybos įrenginį naudojant stogo šildymo centralėse
nereikalingas.
Pagal EN 12828 šilumos gamybos įrenginiai turi būti apsaugoti nuo
vandens trūkumo.
Apsaugos vožtuvas
Į Vitodens yra integruotas apsaugos vožtuvas pagal TRD 721 (atsidarymo slėgis 3 bar (0,3 MPa)).
Išpūtimo liniją reikia pagal EN 12828 nuvesti į nutekėjimo piltuvą
(nutekėjimo piltuvo komplektą galima įsigyti kaip priedą). Nutekėjimo
piltuve yra integruotas sifonas.
Per mažo vandens kiekio saugiklis
Pagal EN 12828 reikalingo per mažo vandens kiekio saugiklio šildymo katilams iki 300 kW galima nedėti, jeigu yra užtikrinama, kad,
esant vandens trūkumui, sistema neleistinai neįkais.
Viessmann kondensaciniuose prietaisuose yra įmontuotas per mažo
vandens kiekio saugiklis (sausos eigos apsauga). Bandymais yra
įrodyta, kad, jeigu dėl šildymo sistemos nesandarumo susidarytų
vandens trūkumas, o degiklis tuo metu veiktų, degiklis išsijungs be
papildomų priemonių prieš neleistinai stipriai įkaistant šildymo katilui
ir išmetamųjų dujų sistemai.
Vandens savybės / apsauga nuo užšalimo
Netinkamas pildymo ir papildymo vanduo skatina nuosėdų susidarymą bei koroziją ir gali apgadinti šildymo katilą.
Dėl šildymo vandens, įskaitant pildymo ir papildymo vandenį, kokybės ir kiekio reikia atsižvelgti į VDI 2035.
■ Prieš pildant kruopščiai išskalauti šildymo sistemą.
■ Pildyti tik geriamojo vandens kokybės vandeniu.

Plastikinių vamzdžių sistemos radiatoriams
Plastikinių vamzdžių sistemoms šildymo apytakos ratuose su radiatoriais mes rekomenduojame naudoti šiluminę relę maksimaliai temperatūrai riboti.
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■ Kietesnį negu toliau nurodytos vandens kietumo vertės pildymo ir
papildymo vandenį reikia suminkštinti, pvz., nedidelio našumo šildymo vandens minkštinimo įrenginiu (žr. Viessmann Vitoset kainoraštį):
Leidžiamasis bendras pildymo ir papildymo vandens kietumas
Bendra šiluSpecifinis sistemos tūris
minė galia
kW
< 20 l/kW
≥ 20 l/kW iki
≥ 50 l/kW
< 50 l/kW
≤ 50
≤ 3,0 mol/m3
≤ 2,0 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(16,8 °dH)
(11,2 °dH)
(0,11 °dH)
> 50 iki ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3
≤ 1,5 mol/m3
< 0,02 mol/m3
(11,2 °dH)
(8,4 °dH)
(0,11 °dH)
■ Sistemoms, kurių specifinis sistemos tūris didesnis nei 20 l/kW šildymo galios, sistemų su keliais katilais atveju reikia imti mažiausio
šildymo katilo galią.
■ Į pildymo vandenį galima pripilti specialaus šildymo sistemoms
skirto 1 iki 3 kategorijos antifrizo. Gamintojas privalo įrodyti tinkamumą, nes priešingu atveju gali būti apgadinti sandarikliai ir membranos bei atsirasti triukšmas šildymo metu. Už dėl to atsiradusią
žalą ir pasekminę žalą Viessmann neatsako.

Nuorodos eksploatacijai:
■ Sistemos eksploataciją reikia pradėti palaipsniui, pradedant nuo
mažiausios šildymo katilo galios, ir didele šildymo vandens pralaida. Tuo išvengiama vietinės kalkių nuosėdų koncentracijos ant
šilumos gamybos įrenginio šildymo paviršių.
■ Sistemą plečiant arba remontuojant ištuštinti tik tas tinklo atkarpas,
kur tai būtina.
■ Jeigu vandenį reikia ruošti, šildymo sistemą reikia užpildyti
paruoštu vandeniu jau pirmą kartą prieš eksploatacijos pradžią. Tai
galioja ir kiekvienam naujam pildymui, pvz., po remonto arba sistemos praplėtimo, ir bet kokiam papildymo vandens kiekiui.
■ Pirmą kartą arba naujai šildymo vandens apytakos rate sumontavus filtrus, purvagaudes arba kitus nusodinimo ar atskyrimo įtaisus, juos reikia dažniau, o vėliau pagal poreikį ir priklausomai nuo
vandens ruošimo (pvz., minkštinimo) tikrinti, valyti ir įjungti.
Esamų sistemų sanavimas
Prie Vitodens 100-W kaip priedą galima įsigyti senų prietaisų adapterį.
Su jais esamų „Thermobloc-VC/-VCW“, „Cerastar-ZR/-ZWR“ ir
„Ceramini“ tipo šildymo katilų jungtis galima pritaikyti prie Vitodens
(žr. psl.).

Projektuojant reikia atkreipti dėmesį į tokius dalykus:
■ Atskiruose sektoriuose reikia įmontuoti skiriamuosius vožtuvus.
Tada nereikia kiekvieną kartą sistemą remontuojant arba plečiant
išleisti viso šildymo vandens.
■ > 50 kW sistemose pripildymo ir papildymo vandeniui skaičiuoti
reikia įmontuoti vandens skaitiklį. Pripiltą vandens kiekį ir vandens
kietumą reikia įrašyti į dokumentus.

Plėtimosi indai
Pagal EN 12828 vandeninėse šildymo sistemose turi būti įrengtas
slėginis plėtimosi indas.
■ Šildymo katile įmontuotas plėtimosi indas.
■ Reikiamo instaliuoti plėtimosi indo dydį reikia apskaičiuoti pagal
EN 12828.

Jeigu įmontuoto arba kaip priedas tiekiamo plėtimosi indo neužtenka, užsakovo jėgomis reikia įrengti atitinkamo dydžio plėtimosi
indą.

6.6 Naudojimas pagal paskirtį

Naudojimo pagal paskirtį prielaida yra fiksuota instaliacija kartu su
konkrečiai sistemai leistais komponentais.

Kitokiam naudojimui turi būti gautas atskiras gamintojo leidimas.
Naudoti arba valdyti prietaisą netinkamai (pvz., sistemos eksploatuotojui atidaryti prietaisą) draudžiama ir tokiu atveju garantija netenka
galios. Netinkamu naudojimu laikomas ir šildymo sistemos komponentų numatytosios funkcijos pakeitimas (pvz., uždarant išmetamųjų
dujų arba tiekiamojo oro kanalus).

Naudojimas versle arba pramonėje kitokiu nei patalpų šildymo arba
geriamojo vandens šildymo tikslu laikomas naudojimu ne pagal
paskirtį.
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Pagal paskirtį prietaisą galima instaliuoti ir naudoti tik uždarose šildymo sistemose pagal EN 12828, atsižvelgiant į atitinkamas montavimo, techninio aptarnavimo ir naudojimo instrukcijas. Jis numatytas
tik geriamojo vandens kokybės šildymo vandeniui šildyti.
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Reguliatorius
7.1 Reguliatorius darbui pastovia katilo temperatūra ir darbui pagal lauko oro sąlygas
Konstrukcija ir funkcijos
Konstrukcija

A

B

C

A Manometras
B Jutiklinis valdymo ekranas
C El. tinklo jungiklis
Jutiklinis valdymo mazgo ekranas:
■ Galima nustatyti / valdyti:
– Katilo vandens temperatūra
– Karšto vandens temperatūra
– Darbo programa (ECO / KOMFORT)
– Šildymo charakteristikų kreivės (lygiagretusis lygio perstūmimas)
– Degiklio atsklendimas (atstata)
– Kodavimai
– Tech. priežiūros funkcijos
– Ekrano kontrastas
■ Parodoma:
– Katilo vandens temperatūra
– Karšto vandens temperatūra
– Darbo duom.
– Diagnozės duomenys
– Sutrikimo pranešimai
■ Su garso signalizatoriumi (išjungiamas) jutiklinio valdymo atsakui.
Funkcijos
■ Kartu su lauko temperatūros jutikliu ir laikrodiniu termostatu (priedas) arba išoriniu laikrodiniu jungikliu:
Katilo vandens ir (arba) paduodamo vandens temperatūros reguliavimas pagal lauko oro sąlygas
■ Vieno šildymo apytakos rato be maišytuvo reguliavimas
■ Tik kartu su maišytuvo praplėtimo komplektu ir patalpų temperatūros reguliatoriumi (priedas):
Vieno šildymo apytakos rato su maišytuvo ir vieno šildymo apytakos rato be maišytuvo reguliavimas
■ Elektroninis maksimalios ir minimalios temperatūros ribojimas
(nustatytas fiksuotas)
■ Pagal poreikį valdomas šildymo apytakos rato siurblių ir degiklių
išjungimas
■ Siurblių apsauga nuo strigimo
■ Šildymo sistemos apsauga nuo užšalimo (kartu su lauko temperatūros jutikliu)
■ Integruota diagnozės sistema
■ Vandens šildytuvo temperatūros reguliavimas su pirmaeiliškumo
jungimu
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Reguliavimo charakteristika
PI elgsena su moduliuojančiu išėjimu

Darbo programų nustatymas
Visose darbo programose šildymo sistemos apsauga nuo užšalimo
(žr. apsaugos nuo užšalimo funkciją) yra aktyvi.
Galima nustatyti tokias darbo programas:
■ Šildymas ir karštas vanduo
■ Tik karštas vanduo
Apsaugos nuo užšalimo funkcija
Su lauko temperatūros jutikliu
■ Apsaugos nuo užšalimo funkcija įjungiama, jeigu lauko temperatūra nukrenta žemiau maždaug +5 °C.
Veikiant apsaugos nuo užšalimo funkcijai, įjungiamas šildymo apytakos rato siurblys ir, kartu su maišytuvo praplėtimo komplektu, atidaromas maišytuvas. Palaikoma žemutinė apie 20 °C katilo vandens temperatūra.
Tūrinis vandens šildytuvas pašildomas maždaug iki 20 °C.
■ Apsaugos nuo užšalimo funkcija išjungiama, jeigu lauko temperatūra pakyla virš maždaug +5 °C.
Be lauko temperatūros jutiklio
Tik katilo apsauga nuo užšalimo.
Vasaros režimas
Degiklis įjungiamas tik tada, jeigu reikia įkaitinti tūrinį vandens šildytuvą arba jeigu dujiniame kondesnaciniame kombinuotame prietaise
leidžiamas karštas vanduo.
Šildymo charakteristikų kreivės nuostata (lygis)
Eksploatuojant nuo lauko oro priklausomu režimu, katilo vandens
temperatūra (= šildymo apytakos rato be maišytuvo paduodama
temperatūra) reguliuojama priklausomai nuo lauko temperatūros.
Tam tikrai patalpų temperatūrai pasiekti reikalinga paduodamo vandens temperatūra priklauso nuo šildymo sistemos ir nuo šildomo
pastato šilumos izoliacijos.
Katilo vandens temperatūra ir paduodamo vandens temperatūra pritaikoma prie šių sąlygų, nustatant šildymo charakteristikų kreives.
Šildymo charakteristikų kreivės:
■ Maksimalią katilo vandens temperatūrą riboja šiluminė relė.
■ Paduodamo vandens temperatūra negali būti didesnė už katilo
vandens temperatūrą.

Laikrodinis jungiklis
Jungimo laikų reguliatoriuje nustatyti negalima.
Darbui pagal lauko oro sąlygas ir jungimo laikų nustatymui reikalingas laikrodinis termostatas arba laikrodinis jungiklis (priedai).

VITODENS

VIESMANN
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Reguliatorius (tęsinys)
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X Nustatytos šildymo charakteristikų kreivės rodiklis
Nuostatą galima keisti atskirais žingsniais nuo - - iki 35.

Katilo temperatūros jutiklis
Katilo temperatūros jutiklis yra prijungtas reguliatoriuje ir įmontuotas
šildymo katile.
Techniniai duomenys
Jutiklio tipas
Viessmann NTC 10 kΩ prie 25 °C
Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas
0 iki +130 ℃
– Sandėliavimas ir trans–20 iki +70℃
portavimas
Vitodens 100-W: Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis
Prijungimo komplekto tiekimo komplektacija:
■ Apačioje statomo tūrinio vandens šildytuvo (120 arba 150 l) prijungimo komplektas (priedas)
■ Šalia statomo tūrinio vandens šildytuvo (160 iki 300 l) arba kitokio
tūrinio vandens šildytuvo (priedas) prijungimo komplektas
Techniniai duomenys
Laido ilgis
Apsaugos klasė

Viessmann NTC 10 kΩ prie
25 °C

Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas
– Sandėliavimas ir transportavimas

0 iki +90 ℃
–20 iki +70 ℃

Vitodens 111-W: Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis ir išleidžiamo vandens temperatūros jutiklis
Jutikliai yra prijungti reguliatoriuje ir įmontuoti šildymo katile arba tūriniame vandens šildytuve.
Techniniai duomenys
Apsaugos klasė
Jutiklio tipas

IP 32
Viessmann NTC 10 kΩ prie
25 °C

Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Eksploatuojant:
– Sandėliuojant ir pervežant:

0 iki +90 ℃
–20 iki +70 ℃

3,75 m, parengtas jungimui
IP 32

Reguliatoriaus techniniai duomenys
Vardinė įtampa
Vardinis dažnis
Vardinė srovė
Saugos klasė
Leidžiamoji aplinkos
temperatūra
– Eksploatuojant:

– Sandėliuojant ir pervežant:
Elektroninių šiluminių
relių nuostatos (šildymo režimas)
56
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230 V~
50 Hz
6A
I

0 iki +40 ℃
Naudojimas gyvenamosiose patalpose ir
katilinėse (normalios aplinkos sąlygos)
–20 iki +65 ℃

Geriamojo vandens
temperatūros nuostatos diapazonas
– Vitodens 100-W:
Dujiniai kondensaciniai kombinuoti prietaisai
– Vitodens 100-W:
Dujiniai kondensaciniai šildymo prietaisai
– Vitodens 111-W

10 iki 57 ℃

10 iki 68 ℃
10 iki 63 ℃

5777 749 LT
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Jutiklio tipas

82 ℃ (perstatyti negalima)
VITODENS

Reguliatorius (tęsinys)
Šildymo charakteristikų kreivės nuostatos
diapazonas

Nuolydis
Lygis

0,2 iki 3,5
–13 iki 40 K

7.2 Reguliatoriaus priedai
Vitotrol 100 RT
Užsak. Nr. 7141 709

■ Patalpų termostatas su jungimo išėjimu (dviejų lygių išėjimas)
■ Darbas 230 V~ vardine įtampa

Vitotrol 100, tipas UTA
Užsak. Nr. 7170 149
Patalpų termostatas
■ Su jungimo išėjimu (dviejų lygių išėjimas)
■ Su analoginiu laikrodiniu jungikliu
■ Su galima nustatyti paros programa
■ Standartiniai jungimo laikai nustatyti gamykloje (programuojami
individualiai)
■ Trumpiausias tarpas tarp jungimų 15 minučių
Vitotrol 100 montuojamas pagrindinėje gyvenamojoje patalpoje ant
vidinės sienos priešais radiatorius, tačiau ne lentynose, nišose, tiesiai prie durų arba netoli šilumos šaltinių (pvz., tiesioginių saulės
spindulių, židinio, televizoriaus ir t. t.).
Prijungimas prie reguliatoriaus:
3 gyslų, 1,5 mm2 skerspjūvio laidas (be žalio / geltono), skirtas
230 V~.
34

Techniniai duomenys
Vardinė įtampa
Vardinė kontakto apkrovimo geba
Apsaugos klasė

230 V / 50 Hz

6(1) A 250 V~
IP 20 pagal EN 60529
užtikrinti sumontuojant arba įmontuojant
Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas
0 iki +40 ℃
– Sandėliavimas ir transportavimas
–20 iki +60 ℃
Nustatytųjų verčių normaliam režimui ir sumažintam režimui nustatymo
diapazonas
10 iki 30 ℃
Nustatytoji patalpų temperatūros vertė parengties
režimu
6℃

15

90

0

Vitotrol 100, tipas UTA-RF
34
15

7

0

90

Užsak. Nr. 7454 521
Patalpų termostatas su integruotu radijo siųstuvu ir atskiru radijo
imtuvu
■ Su jungimo išėjimu (dviejų lygių išėjimas)
■ Su analoginiu laikrodiniu jungikliu
■ Su galima nustatyti paros programa
Montuojamas pagrindinėje gyvenamojoje patalpoje ant vidinės sienos priešais radiatorius. Neįrengti lentynos, nišose, tiesiai prie durų
arba netoli šilumos šaltinių (pvz., tiesioginių saulės spindulių, židinio,
televizoriaus ir pan.).
Nuo el. tinklo nepriklausomas patalpų termostato darbas
Radijo imtuvas, skirtas montuoti į reguliatoriaus laikiklį
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Techniniai duomenys
Vardinė įtampa
Vardinė kontakto apkrovimo geba

VITODENS

3 V–
2 LR6/AA elementai
6(1) A 250 V~

VIESMANN
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Reguliatorius (tęsinys)
Apsaugos klasė

IP 20 pagal EN 60529, užtikrinti sumontuojant / įmontuojant

Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas
– Sandėliavimas ir transportavimas

0 iki +40 ℃
–20 iki +60 ℃

Nustatytųjų verčių normaliam režimui ir sumažintam režimui nustatymo diapazonas
Nustatytoji patalpų temperatūros
vertė parengties režimu

10 iki 30 ℃
6℃

Vitotrol 100, tipas UTDB
Užsak. Nr. Z007 691
Patalpų termoreguliatorius
■ Su jungimo išėjimu (dviejų lygių išėjimas)
■ Su skaitmeniniu laikrodiniu jungikliu
■ Su paros ir savaitės programa
■ Su dialoginiu meniu:
– 3 nustatytos laiko programos, nustatomos individualiai
– nuolatinis rankinis režimas su nurodoma nustatytąja patalpų
temperatūros verte
– Apsaugos nuo užšalimo režimas
– Atostogų programa
■ Su vakarėlio ir taupos režimo mygtukais

Vardinė bepotencialinio kontakto apkrovimo geba
– maks.
– min.
Apsaugos klasė

Veikimo būdas
Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas
– Sandėliavimas ir transportavimas
Nuostatų diapazonai
– Komforto temperatūra
– Sumažinta temperatūra
– Apsaugos nuo užšalimo temperatūra
Eigos rezervas keičiant elementus

3 V–
2 LR6/AA elementai

6(1) A, 230 V~
1 mA, 5 V–
IP 20 pagal EN 60529, užtikrinti sumontuojant / įmontuojant
RS tipas1B pagal
EN 60730-1
0 iki +40 ℃
–25 iki +65 ℃
10 iki 40 ℃
10 iki 40 ℃
5℃
3 min.

130

29

Montuojamas pagrindinėje gyvenamojoje patalpoje ant vidinės sienos priešais radiatorius. Neįrengti lentynos, nišose, tiesiai prie durų
arba netoli šilumos šaltinių (pvz., tiesioginių saulės spindulių, židinio,
televizoriaus ir pan.).
Nuo el. tinklo nepriklausomas darbas
Prijungimas prie reguliatoriaus:
2 gyslų, 0,75 mm2 skerspjūvio laidas, skirtas 230 V~.

Techniniai duomenys
Vardinė įtampa

80

Vitotrol 100, tipas UTDB-RF2

80

Montuojamaspagrindinėje gyvenamojoje patalpoje ant vidinės sienos
priešais radiatorius. Neįrengti lentynos, nišose, tiesiai prie durų arba
netoli šilumos šaltinių (pvz., tiesioginių saulės spindulių, židinio, televizoriaus ir pan.).
Nuo el. tinklo nepriklausomas darbas
Radijo imtuvas su relės būsenos rodmeniu.

58
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Patalpų termoreguliatorius su integruotu radijo siųstuvu ir radijo
imtuvu, skirtas montuoti į reguliatoriaus laikiklį
■ Su skaitmeniniu laikrodiniu jungikliu
■ Su paros ir savaitės programa
■ Su dialoginiu meniu:
– 3 nustatytos laiko programos, nustatomos individualiai
– nuolatinis rankinis režimas su nurodoma nustatytąja patalpų
temperatūros verte
– Apsaugos nuo užšalimo režimas
– Atostogų programa
■ Su vakarėlio ir taupos režimo mygtukais

130

29

Užsak. Nr. Z011 244

VITODENS

Reguliatorius (tęsinys)
Techniniai patalpų termoreguliatoriaus duomenys
Vardinė įtampa
3 V–
2 LR6/AA elementai
Siuntimo dažnis
868 MHz
Siuntimo galia
< 10 mW
Siekis
pastatuose maždaug 25 iki
30 m, priklausomai nuo jų
konstrukcijos
Apsaugos klasė
IP 20 pagal EN 60529, užtikrinti sumontuojant / įmontuojant
Veikimo būdas
RS tipas 1B pagal
EN 60730-1

Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas
– Sandėliavimas ir transportavimas
Nuostatų diapazonai
– Komforto temperatūra
– Sumažinta temperatūra
– Apsaugos nuo užšalimo temperatūra
Eigos rezervas keičiant elementus

0 iki +40 ℃
–25 iki +65 ℃
10 iki 40 ℃
10 iki 40 ℃
5℃
3 min.

Radijo imtuvas
■ Skirtas montuoti į reguliatoriaus laikiklį
■ Su prijungimo linija ir kištuku prijungimui prie reguliatoriaus

Maišytuvo praplėtimo komplektas (Open Therm)
Užsak. Nr. Z013 877
Vienam maišytuvo varikliui ir vienam šildymo apytakos rato siurbliui
šildymo apytakos ratui su maišytuvu ir vienam šildymo apytakos rato
siurbliui šildymo apytakos ratui be maišytuvo prijungti.
Prie šildymo katilo reguliatoriaus jungiamas per Open Therm.
Sudedamosios dalys:
■ Maišytuvo elektronika atskiram maišytuvo varikliui prijungti.
■ 2 paduodamos temperatūros jutikliai (uždedamasis temperatūros
jutiklis ir panardinamas temperatūros jutiklis)
■ Kištukas šildymo apytakos rato siurbliams ir maišytuvo varikliui prijungti

Vardinė relės išėjimų apkrovimo geba
– Šild. apyt. rato siurbl.
2(1) A, 230 V~
sÖ
– Maišytuvo variklis
0,2 (0,1 A), 230 V~
Reikiamas maišytuvo variklio veikimo laikas 90° ∢ Apie 120 s
Paduodamo vandens temperatūros jutiklis (uždedamasis temperatūros jutiklis)
42

60

Maišytuvo elektronika

231

66

Pritvirtinimas su veržiamąja juosta
Techniniai duomenys
Laido ilgis
Apsaugos klasė
24

0

59

Techniniai maišytuvo elektronikos duomenys
Vardinė įtampa
230 V~
Vardinis dažnis
50 Hz
Vardinė srovė
4A
Imamoji galia
1,5 W
Apsaugos klasė
IP 20 D pagal EN 60529, užtikrinti sumontuojant / įmontuojant
Saugos klasė
I
Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas
0 iki +40 ℃
– Sandėliavimas ir trans–20 iki +65 ℃
portavimas

5,8 m
IP 32 D pagal EN 60529, užtikrinti sumontuojant / įmontuojant
Jutiklio tipas
Viessmann NTC 10 kΩ prie 25 °C
Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas
0 iki +120 ℃
– Sandėliavimas ir trans–20 iki +70 ℃
portavimas

Panardinamas temperatūros jutiklis
Šildymo apytakos rato be maišytuvo paduodamo vandens temperatūrai fiksuoti.

7

Techniniai duomenys
Laido ilgis
Apsaugos klasė

3,75 m
IP 32 D pagal EN 60529, užtikrinti sumontuojant / įmontuojant
Jutiklio tipas
Viessmann NTC 10 kΩ prie 25 °C
Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas
0 iki +90 ℃
– Sandėliavimas ir trans–20 iki +70 ℃
portavimas
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Paketas: maišytuvo praplėtimo komplektas (Open Therm) su 1 patalpų temperatūros reguliatoriumi
Užsak. Nr. Z013 919
Vienam maišytuvo varikliui ir vienam šildymo apytakos rato siurbliui
šildymo apytakos ratui su maišytuvu ir vienam šildymo apytakos rato
siurbliui šildymo apytakos ratui be maišytuvo prijungti.
VITODENS

Prie šildymo katilo reguliatoriaus jungiamas per Open Therm.
Sudedamosios dalys:

VIESMANN

59

Reguliatorius (tęsinys)
■ 1 maišytuvo praplėtimo komplektas (kitus duomenis žr. užsak. Nr.
Z013 877)
■ 1 patalpų temperatūros reguliatorius (Open Therm)

Patalpų temperatūros reguliatoriuje yra šildymo apytakos rato reguliatorius vienam šildymo apytakos ratui be maišytuvo arba vienam
šildymo apytakos ratui su maišytuvu. Darbui nuo patalpų temperatūros priklausomu režimu arba darbui pagal lauko oro sąlygas kartu su
lauko temperatūros jutikliu (atskiras priedas).
■ Su skaitmeniniu laikrodiniu jungikliu
■ Su paros ir savaitės programa
■ Su dialoginiu meniu:
– 4 numatytos laiko programos (galima nustatyti individualiai) ir
viena laisvai nustatoma laiko programa patalpų ir geriamojo vandens šildymui
– Nuolatinis rankinis režimas su nurodoma nustatytąja patalpų
temperatūros verte
– Apsaugos nuo užšalimo režimas
– Atostogų programa
–
■ Parodoma:
– Nustatytoji ir tikroji temperatūra
– Darbo būsenos
– Klaidų pranešimai
Montuojamas pagrindinėje gyvenamojoje patalpoje ant vidinės sienos priešais radiatorius. Neįrengti lentynos, nišose, tiesiai prie durų
arba netoli šilumos šaltinių (pvz., tiesioginių saulės spindulių, židinio,
televizoriaus ir pan.).
Nuo el. tinklo nepriklausomas darbas
Prijungimas prie reguliatoriaus:
2 gyslų 0,75 mm2 skerspjūvio laidas

95

Patalpų temperatūros reguliatorius (Open Therm)

25

0
14

Techniniai duomenys
Maitinimo įtampa
Saugos klasė
Apsaugos klasė

Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas
– Sandėliavimas ir transportavimas
Nuostatų diapazonai
– Patalpų temperatūra
– Karšto vandens temperatūra
– Apsaugos nuo užšalimo temperatūra (tiekimo būsena)
Eigos atsarga

Maišytuvo praplėtimo komplekto Open Therm jungtis
II
IP 40 pagal EN 60529, užtikrinti sumontuojant / įmontuojant
0 iki +40 ℃
–25 iki +65 ℃
5 iki 32 ℃
20 iki 60 ℃
5℃
>1h

Paketas: maišytuvo praplėtimo komplektas (Open Therm) su 2 patalpų temperatūros reguliatoriais
Užsak. Nr. Z013 920
Vienam maišytuvo varikliui ir vienam šildymo apytakos rato siurbliui
šildymo apytakos ratui su maišytuvu ir vienam šildymo apytakos rato
siurbliui šildymo apytakos ratui be maišytuvo prijungti.
Prie šildymo katilo reguliatoriaus jungiamas per Open Therm.

Sudedamosios dalys:
■ 1 maišytuvo praplėtimo komplektas (Open Therm)
Kitus duomenis žr. užsak. Nr. Z013 877
■ 2 patalpų temperatūros reguliatoriai (Open Therm)
Kitus duomenis žr. užsak. Nr. Z013 919

Lauko temperatūros jutiklis
Užsak. Nr. ZK02 485
Montavimo vieta:
■ Pastato šiaurinė arba šiaurės vakarų siena
■ 2 iki 2,5 m virš žemės, daugiaaukščiuose pastatuose maždaug viršutinėje 2-o aukšto dalyje

Jutiklio tipas
Leidžiamoji aplinkos temperatūra eksploatuojant, sandėliuojant ir pervežant

IP 43 pagal EN 60529, užtikrinti sumontuojant / įmontuojant.
Viessmann NTC 10kΩ prie
25 °C
−40 iki +70 ℃

80
41

66
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Jungtis:
■ 2 gyslų laidas, ne ilgesnis kaip 35 m, esant 1,5 mm2 varinio laidininko skersmeniui.
■ Linijos negalima tiesti kartu su 230/400 V laidais.

Techniniai duomenys
Apsaugos klasė

60

VIESMANN

VITODENS

Reguliatorius (tęsinys)
Moduliuojantis patalpų termoreguliatorius „Open Therm“
Užsak. Nr. Z007 399
■ Su savaitės programa
■ Su prijungimo linija.
■ Darbas be elementų (maitinamas per šilumos gamybos įrenginį)

8

Priedas
8.1 Reikalavimai / direktyvos
Nurodymai ir direktyvos
Prieš montavimo pradžią dėl informacijos reikia kreiptis į atsakingą
rajono kaminkrėtį ir atsakingą nuotekas tvarkančią instituciją.
Mes rekomenduojame kartą metuose atlikti techninį aptarnavimą ir,
jei reikia, valymą. Tada reikia patikrinti visą sistemą, ar ji nepriekaištingai veikia. Rastus trūkumus reikia pašalinti.
Kondensacinius katilus galima eksploatuoti tik su specialiai pravestais, patikrintais ir statybų inspekcijos leidimą turinčiais dūmtakiais.
Permontavimą kitoms, nei nurodyta specifikacijų lentelėje, šalims
gali atlikti tik leidimą turinti specializuota įmonė, kuri tuo pačiu yra
atsakinga už leidimo gavimą pagal atitinkamos šalies teisę.
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Mes, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, deklaruojame, kad dujinis
kondensacinis katilas Vitodens buvo patikrintas ir yra sertifikuotas
pagal šiuo metu galiojančias direktyvas (reglamentus), standartus ir
techninius reglamentus.
Sistemą įrengiant ir eksploatuojant reikia laikytis statybos technikos
instrukcijų ir įstatyminių reikalavimų.
Montažą, dujų ir išmetamųjų dujų pusės prijungimą, paleidimą, elektros prijungimą ir bendrąjį techninį aptarnavimą ir einamąjį remontą
gali atlikti tik specializuota sertifikuota įmonė.
Apie kondensacinio katilo įrengimą reikia pranešti atsakingai dujų
tiekimo įmonei ir gauti jos leidimą.
Kai kur reikia gauti leidimą išmetamųjų dujų sistemai ir kondensato
nuvedimo į viešąjį kanalizacijos tinklą.
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Viessmann UAB
Geležino Vilko 6B
LT-03150 Vilnius
Tel.: +3705-2 36 43 33
Faks.: +3705 -2 36 43 40
El. paštas: info@viessmann.lt
www.viessmann.com
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Galimi techniniai pakeitimai!

