
Instrukcja eksploatacji                      

 

Vitocell-V 100
Typ CVA , 750 i 1000 litrów

Pojemno ściowy podgrzewacz wody

����UWAGA! 
Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych 
urządzeń znajdują się w „Danych technicznych”. 
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Dane techniczne

¾¾R (gw. zew.)Cyrkulacja
1¼1¼R (gw. zew.)Zimna woda, ciepła woda
1¼1¼R (gw. zew.)Zasilanie i powrót wody grzewczej

Przyłącza
4,53,7m2Powierzchnie grzejne

34,228,1litryPojemno ść wody grzewczej

350280kgCięŜar
Pojemnościowy podgrzewacz wody z
izolacją cieplną

19931963mm- bez izolacji cieplnej
--mm- z izolacją cieplną

Wymiary przechylenia
19781951mm- bez izolacji cieplnej
20702050mm- z izolacją cieplną

Wysokość
1055955mm- bez izolacji cieplnej
11181018mm- z izolacją cieplną

Szerokość
850750mm- bez izolacji cieplnej

1060960mm- z izolacją cieplną
Długość (2)
Wymiary z izolacja ciepln ą

3,573,23kWh/24 hStraty energii dy Ŝurnej  *2

5,05,0m3/hPrzepływ wody grzewczej
dla podanych wydajności stałych
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Wydajno ść stała  *1 przy
podgrzewie wody uŜytkowej
z 10 do 60 oC i temperaturze
wody grzewczej
wynoszącej   ..... przy
podanym poniŜej przepływie
wody grzewczej
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90 oCWydajno ść stała  *1 przy
podgrzewie wody uŜytkowej
z 10 do 45 oC i temperaturze
wody grzewczej
wynoszącej   ..... przy
podanym poniŜej przepływie
wody grzewczej

1000750litryPojemno ść podgrzewacza

*1 Wydajność stała w przypadku innych przepływów wody grzewczej patrz wytyczne projektowe podgrzewacza Vitocell. Przy projektowaniu
podanych lub wyliczonych wydajności stałych naleŜy zaplanować zastosowanie odpowiedniej pompy obiegowej. Podana wydajność stała
zostanie osiągnięta tylko wówczas, gdy znamionowa moc cieplna kotła grzewczego m wydajności stałej.
*2 Zmierzone wartości wg normy DIN 4753-8. Wartości odnoszą się do temperatury pomieszczenia wynoszącej +20 oC i temp. wody uzytkowej
wynoszącej 65 oC i mogą odstępować od tych danych o 5 %.

Vitocell 100 750-1000 l
Podgrzewacz pojemnościowy 
z węŜownicą wewnętrzną. Komora
podgrzewacza i powierzchnia
ogrzewalna ze stali, chronione
przed korozją emalią Ceraprotect
oraz magnezową anodą ochronną.
Z otworem rewizyjnym 
i wyczystkowym.
Pojemnościowe podgrzewacze
wody wyposaŜone są ze
wszystkich stron w izolację
termiczną z pianki sztywnej PUR 
i otoczone płaszczem z blachy.

Wykaz armatury
zabezpieczaj ącej  
wg normy DIN 1988:
� zawory odcinające,
� zawór spustowy,
� reduktor ciśnienia - montaŜ jest

konieczny, gdy ciśnienie w sieci
w punkcie przyłączowym
przekracza 80% ciśnienia
zadziałania zaworu
bezpieczeństwa,

� zawór bezpieczeństwa,
dopuszczalne nadciśnienie
robocze: 10 bar,

� zawór zwrotny,
� miernik ciśnienia (manometr) -

nie wymagany,
� zawór regulacyjny strumienia

przepływu,
� filtr wody uŜytkowej.

����UWAGA:
Dokładne informacje dotyczące
parametrów technicznych
urządzeń znajdują się w instrukcji
"Dane techniczne"

Charakterystyka techniczna

Instrukcja eksploatacji VitocellVitocellVitocellVitocell -V 100-V 100-V 100-V 100

Typ CVATyp CVATyp CVATyp CVA , 750 i 1000 litrów
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Nominalne i minimalne grubo ści ścianek

55441000

443,53,5750

Min.Rys. tech.Min.Rys. tech.
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L
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Pierwsze uruchomienie
powinien przeprowadzić
wykonawca instalacji 
lub wyznaczony przez niego
fachowiec, naleŜy go ująć 
w protokole.  

Prace przy urz ądzeniu.
MontaŜ, pierwsze uruchomienie,
konserwacja i naprawa musi być
przeprowadzona przez
autoryzowany serwis (firma
instalatorska/zakład serwisowy)
Podczas pracy 
przy urządzeniu/instalacji
grzewczej naleŜy je odłączyć 
od napięcia i zabezpieczyć 
przed ponownym włączeniem.

Przeszkolenie u Ŝytkownika
instalacji.
Wykonawca instalacji winien
przekazać uŜytkownikowi
instrukcję obsługi i przeszkolić 
go w zakresie jej obsługi.

Wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i eksploatacji
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Czynno ści zwi ązane 
z przygotowaniem urz ądzenia 
do bada ń:
� wyłączyć instalację podgrzewu

wody uŜytkowej,
� wyłączyć napięcie zasilania 

i zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem,

� zamknąć zawory odcinające,
� otworzyć zawór spustowy,
� otworzyć odpowietrznik,
� otworzyć otwory wyczystkowe 

i rewizyjne,
� wyczyścić wewnątrz

pojemnościowy podgrzewacz
wody.

���� patrz instrukcja serwisowa
podgrzewacza.

Przygotowanie urz ądzenia do bada ń

Uruchomienie podgrzewcza
pojemno ściowego:
� napełnić pojemnościowy

podgrzewacz wody po stronie
wody uŜytkowej,

� sprawdzić szczelność połączeń
śrubowych po stronie wody
grzewczej i wody uŜytkowej, 
w razie konieczności dociągnąć,

� sprawdzić szczelność obudowy
zanurzanej (dotyczy: Vitocell-100
V 750-1000 l), w razie
konieczności dociągnąć,

� sprawdzić funkcjonowanie
zaworu bezpieczeństwa 
wg danych producenta.

Czynno ści zwi ązane z ruchem
urządzenia
� wymaganą temperaturę ciepłej

wody uŜytkowej nastawić, 
na regulatorze temperatury wody
w regulatorze kotła grzewczego
lub regulatorze temperatury
podgrzewacza ciepłej wody
uŜytkowej,

� nastawić wymaganą temperaturę
ciepłej wody uŜytkowej 
na regulatorze temperatury wody
w podgrzewaczu
niskotemperaturowego systemu
grzewczego 
(dotyczy Vitocell-100 B),

� nastawić wymaganą temperaturę
w regulatorze temperatury
wkładu grzejnego EHO 
(dotyczy tylko wersji
podgrzewaczy z wkładem
grzejnym EHO),

� temperaturę wody w kotle 
do podgrzewu ciepłej wody
uŜytkowej nastawić 
na regulatorze kotła grzewczego.
Jej wartość powinna być wyŜsza
przynajmniej o 15 oC od wybranej
temperatury ciepłej wody
uŜytkowej.

Czynno ści zwi ązane 
z zatrzymaniem urz ądzenia
� wyłączyć instalację podgrzewu

wody uŜytkowej w regulatorze
obiegu kotła,

� wyłączyć napięcie zasilania
(dotyczy tylko wersji
podgrzewaczy z wkładem
grzejnym EHO).

Czynno ści zwi ązane 
z awaryjnym zatrzymaniem
urządzenia
� wyłączyć instalację podgrzewu

wody uŜytkowej w regulatorze
obiegu kotła,

� wyłączyć napięcie zasilania 
i zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem,

� zamknąć zawory odcinające,
� otworzyć zawór spustowy,
� otworzyć odpowietrznik.

����UWAGA:
� NaleŜy przestrzegać instrukcji

obsługi regulatora obiegu kotła
lub regulatora temperatury
niskotemperaturowego systemu
grzewczego i części wyposaŜenia
dodatkowego.

� NaleŜy przestrzegać instrukcji
montaŜu i obsługi wkładu
grzejnego EHO.

� Maks. dopuszczalna temperatura
ciepłej wody uŜytkowej wynosi 
95 oC.

Ochrona przed zamarzni ęciem.
JeŜeli podgrzewacz
pojemnościowy nie jest ogrzewany
i występuje zagroŜenie jego
zamarznięcia, wówczas naleŜy 
z niego spuścić wodę zarówno 
po stronie uŜytkowej 
jak i grzewczej.

Uruchamianie, praca i zatrzymanie urz ądzenia
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�wyłączyć instalację podgrzewu
wody uŜytkowej w regulatorze
obiegu kotła,

� wyłączyć napięcie zasilania 
i zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem,

� zamknąć zawory odcinające,
� otworzyć zawór spustowy,
� otworzyć odpowietrznik.

����UWAGA:
W przypadku wystąpienia
uszkodzenia, nieprawidłowości 
lub zakłóceń w pracy urządzenia
naleŜy zlecić ich usunięcie
autoryzowanemu fachowcowi
(firmie instalatorskiej 
/ zakładowi serwisowemu).

Sposób post ępowania w przypadku wyst ąpienia uszkodzenia,
nieprawidłowo ści lub zakłóce ń w pracy

Kontrolę wzrokową i czyszczenie
(jeśli to konieczne) naleŜy
przeprowadzić najpóźniej w dwa
lata po uruchomieniu, następnie 
w razie potrzeby.
Dodatkowo zalecamy coroczną
kontrolę działania anody
magnezowej. Kontrola działania
moŜe odbywać się bez przerw 
w pracy poprzez pomiar prądu
ochronnego.

����UWAGA:
Konserwacja urządzenia musi być
przeprowadzona przez
autoryzowany serwis (firma
instalatorska/zakład serwisowy)
Podczas pracy przy
urządzeniu/instalacji grzewczej
naleŜy je odłączyć od napięcia 
i zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem.

Czynno ści zwi ązane z
konserwacj ą urządzeń:
� wyłączyć instalację podgrzewu

wody uŜytkowej w regulatorze
obiegu kotła,

� wyłączyć napięcie zasilania 
i zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem,

� sprawdzić szczelność połączeń
śrubowych po stronie wody
grzewczej i wody uŜytkowej, 
w razie konieczności dociągnąć,

� sprawdzić funkcjonowanie
zaworu bezpieczeństwa 
wg danych producenta,

� przyrządem do kontroli anod
sprawdzić prąd ochronny anody
(dotyczy podgrzewaczy  
Vitocell-100),

� wyczyścić wewnątrz
pojemnościowy podgrzewacz
wody,

� sprawdzić i wymienić anodę
magnezową (jest konieczne,
jeŜeli stwierdzi się zuŜycie anody
do 10-15 mm średnicy, zalecamy
wymianę anody magnezowej),

� ponownie uruchomić
pojemnościowy podgrzewacz
wody,

� ponownie uruchomić instalację
podgrzewu wody uŜytkowej w
regulatorze obiegu kotła,

� włączyć napięcie zasilania.

Kontrola zaworu bezpiecze ństwa
� gotowość do pracy zaworu

bezpieczeństwa musi być co pół
roku sprawdzana 
przez uŜytkownika lub firmę
instalatorską,

� przewód wyrzutowy zaworu
bezpieczeństwa nie moŜe być
zamknięty, lecz posiadać wolny
wylot przez urządzenie
odwadniające. Wylot przewodu
wyrzutowego naleŜy umieścić 
w taki sposób, aby zapewnić
bezpieczne odprowadzenie 
i obserwację wydostającej się 
z zaworu wody,

� podczas ogrzewania
podgrzewacza z zaworu moŜe
wypływać woda.

Kontrola filtra wody u Ŝytkowej
(jeŜeli jest zamontowany)
� w filtrach bez przepłukiwania

powrotnego wymienić wkładkę
filtra co 6 miesięcy (kontrola
wzrokowa co 2 miesiące),

� w filtrach z przepłukiwaniem
powrotnym dokonanie tej
czyności co 2 miesiące.

���� patrz instrukcja obsługi
odpowiedniego filtra wody
uŜytkowej

Wymagania dotycz ące konserwacji urz ądzenia
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Poświadczenie
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