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Tervezési segédlet

Fő rendszerelemek:
Vitocell 100-B/-W, CVBA típus
Acélból készült, Ceraprotect zománcozással és két fűtőcsőspirállal ellátott, álló melegvíz-tároló napkollektoros fűtéshez
és fűtőkazán általi utánfűtéshez. Előszerelt Solar-Divicon
szivattyúállomással és SM1 típusú szolár-szabályozó modullal, vagy SD1 típusúVitosolic 100 készülékkel.
Vitosol 200-F, SVK/SVKA típus
Melegvíz készítésre optimalizált síkkollektorok függőleges,
állított kivitelben, tetőre történő szereléshez vagy tetőbe történő integráláshoz.
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Tartalomjegyzék

Szolárcsomag
1.1 Termékleírás
Rendszerábrázolás
■ Egységesített ivóvíz szolárcsomag a napenergiával történő melegvíz készítéshez kialakított csomagkomponensekkel.
■ Bivalens melegvíz-tároló komplett felszereléssel a szolárrendszer
gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
■ Acél tárolótartály Ceraprotect zománcozással. Kiegészítő katódos
védelem magnéziumanódon keresztül, idegenáramú anód kiegészítő tartozékként szállítható.
■ Egyszerű és gyors szerelés. A töltő-, a légtelenítő és az elzárószelep, valamint a szolárszabályozó be van építve a Solar-Divicon szivattyúállomásba, és elő vannak szerelve a tárolótartályon.

■ Csekély hőveszteség a nagy hatékonyságú körkörös hőszigetelésnek köszönhetően.
■ Elektromos fűtőbetét kiegészítő tartozékként szállítható.
■ Optimalizált felületű síkkollektor szelektív abszorberbevonattal és
speciális, kígyó alakú hidraulikával a kedvező stagnálási folyamatok
érdekében.
■ Egyértelműen meghatározott alkalmazási terület: Két napkollektorral ellátott szolárrendszer napenergiával történő melegvízkészítéshez.
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KW hidegvíz
WW melegvíz
A szolárcsomag:
B Vitosol 200-F, SVK/SVKA típus, kollektor hőmérsékletérzékelőt és csatlakozóvezetékeket tartalmazó csatlakozókészlettel
C Vitocell 100-B/-W, CVBA típus:
1 Vitocell 100-B/-W beépített tárolóhőmérséklet-érzékelővel
2 Solar-Divicon szivattyúállomás
3 tágulási tartály
4 SM1 típusú szolár-szabályozó modul vagy SD1 típusú
Vitosolic 100

D
E

kazán
fűtőkör

Fontos tudnivaló!
A tetőre szerelendő kollektorok rögzítőrendszerét külön kell megrendelni.
= szállítási terjedelem
Napkollektoros csomag
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Szolárcsomag (folytatás)
Szállítási állapot
■ szolár tágulási tartály (18 liter)
■ hőhordozó közeg (20 liter)
Fontos tudnivaló!
Szolár-szabályozó modullal ellátott kivitel, SM1 típus, csak az alábbi
hőtermelőkkel együtt rendelhető:
■ Viessmann kazán az alábbi szabályozókkal:
– Vitotronic 100, HC1A, HC1B, KC2B és KC4B típus
– Vitotronic 200, HO1A, HO1B, HO1C, KO1B, KO2B, KW6A és
KW6B típus
■ Vitosorp 200-F gázadszorpciós hőszivattyú:
– Vitotronic 200, HO1D típus
Fontos tudnivaló!
A kollektorok rögzítőrendszerét külön kell megrendelni.
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Szolárcsomag:
■ 2 db Vitosol 200-F, SVK/SVKA típus, csatlakozókészlettel és csatlakozóvezetékekkel
■ Vitocell 100-W fehér színben Solar-Divicon szivattyúállomással és
szolárszabályozóval
– Solar-Divicon szivattyúállomás 3-fokozatú keringető szivattyúval
vagy fordulatszám-szabályozású nagy hatékonyságú keringető
szivattyúval
– SM1 típusú szolár-szabályozó modul vagy SD1 típusú
Vitosolic 100
vagy
Vitocell 100-B ezüst színben Solar-Divicon szivattyúállomással és
szolárszabályozóval
– Solar-Divicon szivattyúállomás 3-fokozatú keringető szivattyúval
vagy fordulatszám-szabályozású nagy hatékonyságú keringető
szivattyúval
– SM1 típusú szolár-szabályozó modul vagy SD1 típusú
Vitosolic 100
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Vitosol 200-F
2.1 Termékleírás
Kivitelek:
■ SVK típus tetőre történő szereléshez
■ SVKA típus tetőbe történő integráláshoz
A Vitosol 200-F típus fő alkotóeleme a nagyon szelektív bevonattal
ellátott abszorber, amely nagyfokú napsugárzás-elnyelést és alacsony
hősugárzás-kibocsátást garantál. Az abszorberhez rézből készült csőkígyó csatlakozik, amelyen keresztül hőhordozó közeg áramlik.
A hőhordozó közeg a rézcsövön keresztül felveszi az abszorber hőjét.
Az abszorbert kiválóan hőszigetelt kollektorház veszi körül, amely
minimálisra csökkenti a kollektor hőveszteségét.

A kiváló minőségű hőszigetelés hőmérsékletálló és gáztömör. A kollektor burkolata csekély vastartalmú Solarglas üveg. Ezáltal a napsugárzás nagyobb hányadát engedi át.
A csatlakozó vezetékeket tartalmazó csatlakozó-készlet lehetővé teszi
a kollektorok egyszerű csatlakoztatását a szolárkör csőrendszeréhez.
A kollektor hőmérséklet-érzékelőt egy merülőhüvelybe kell beszerelni
(a csatlakozó-készlet tartozéka).

2
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Vitosol 200-F, SVK típus

A
B
C
D
E

Solarglas üveg takarás, 3,2 mm
alumínium burkolóléc
üveglaptömítés
abszorber
kígyóvonalban futó rézcső

F
G
H
K

csatlakozó csonk (műanyagból)
ásványgyapot hőszigetelés
alumínium keretprofil
acél fenéklemez alumínium-horgany bevonattal

A
B
C
D
E
F
G
H
K
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Vitosol 200-F, SVKA típus

A Solarglas üveg takarás, 3,2 mm
B körbefutó, sötétkék alumínium burkolóléc, burkolólemez-felfogatással
C üveglaptömítés
D abszorber

E
F
G
H
K

Előnyök
■ Nagy teljesítményű, kedvező árú síkkollektor
■ Speciális, kígyó alakú hidraulika a kedvező stagnálási folyamatok
érdekében

■ Tetőre történő szerelésre és tetőbe történő beépítésre alkalmas
■ Nagy hatásfok a rendkívül szelektív abszorberbevonatnak és a vasszegény Solarglas burkolatnak köszönhetően.

Napkollektoros csomag

kígyóvonalban futó rézcső
csatlakozó csonk (műanyagból)
ásványgyapot hőszigetelés
alumínium keretprofil
acél fenéklemez alumínium-horgany bevonattal
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Vitosol 200-F (folytatás)
■ Tartós tömörség és nagyfokú stabilitás a körben meghajlított alumínium keretnek és a varrat nélküli üveglaptömítésnek köszönhetően
■ Stabil és korrózióálló horganyzott acéllemez hátfal
■ Könnyen szerelhető Viessmann rögzítéstechnika statikailag ellenőrzött, korrózióálló alkatrészekkel
■ A kollektorok gyors és biztonságos csatlakoztatása dugós csatlakozóelemek és rugalmas csatlakozóvezetékek révén

2.2 Műszaki adatok
A tengerparttól 100–1000 m távolságon belül javasoljuk a
Vitosol 200-F, SV2D típus alkalmazását.
A tengerparthoz közeli felállítás esetén 100 m-en belül kizárólag a
Vitosol 200-F, SV2D típust alkalmazza.
A Vitosol 200-F, SV2D típus speciális ellenálló abszorberbevonattal
rendelkezik, amely lehetővé teszi a kollektorok tengerparthoz közeli
telepítését.

Fontos tudnivaló!
A szolárcsomag ezen területeken való alkalmazása esetén a
Viessmann nem vállal felelősséget.

Műszaki adatok
Típus
Bruttó felület
Elnyelőfelület
Apertúra-felület
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
A következő értékek az elnyelőfelületre vonatkoznak:
– Optikai hatásfok
– k1 hőveszteségi tényező
– k2 hőveszteségi tényező
Tömeg
Folyadék űrtartalom (hőhordozó közeg)
Max. üresjárati hőmérséklet
Max. üzemi nyomás
Csatlakozás a csatlakozó-készletnél
Gőzképződés
– Előnyös beépítési helyzet
– Kedvezőtlen beépítési helyzet

SVK

SVKA

m2
m2
m2

2,18
2,01
2,02

2,32
2,01
2,02

mm
mm
mm

1056
2066
73

1070
2080
73

80,4
4,15
0,0139
37
1,27
205
6/0,6
22

80,4
4,15
0,0139
38
1,27
205
6/0,6
22

60
100

60
100

%
W/(m2··K)
W/(m2··K2)
kg
Liter
°C
bar/MPa
Ø mm
W/m2
W/m2
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Vitosol 200-F (folytatás)
Méretek
73
36

73
36

1056

KV

1070

KV

1886

2080

1886

2066

2

KR
90

90

KR

Vitosol 200-F, SVK típus

KR kollektor-visszatérő (bemenet)
KV kollektor-előremenő (kimenet)

Vitosol 200-F, SVKA típus
KR kollektor-visszatérő (bemenet)
KV kollektor-előremenő (kimenet)

Hatásfok jelleggörbe
A η0 optikai hatásfok, a k1 és k2 hőveszteségi tényező, valamint a
ΔT hőmérséklet-különbség és az Eg sugárzási intenzitás ismeretében
meghatározható a hatásfok jelleggörbe. A maximális hatásfok akkor
érhető el, ha aΔT, vagyis az abszorber és a környezeti hőmérséklet
különbsége és a hőveszteség egyaránt nulla. Minél magasabb a kollektor hőmérséklete, annál nagyobb a hőveszteség, azaz annál alacsonyabb a hatásfok.
A hatásfok jelleggörbe segítségével leolvasható a kollektor jellemző
működési tartománya, amely meghatározza a kollektorok alkalmazási
lehetőségeit (lásd a következő ábrát).

0,80
0,70
0,60

A

0,50

Hatásfok

0,40
0,30
0,20

0
20
40
60
Hőmérséklet-különbség
(abszorber-környezet) K-ben

80

100
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A napenergiával működő melegvízrendszer jellemző működési tartománya magasabb energiaszükséglet-fedezés esetén
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Vitocell 100-B/-W
3.1 Termékleírás
Előnyök
■ Bivalens melegvíz-tároló komplett felszereléssel a szolárrendszer
gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
■ Acél tárolótartály Ceraprotect zománcozással. Kiegészítő katódos
védelem magnéziumanódon keresztül, idegenáramú anód kiegészítő tartozékként szállítható.

■ Egyszerű és gyors szerelés. A töltő-, a légtelenítő és az elzárószelep, valamint a szolárszabályozó be van építve a Solar-Divicon szivattyúállomásba, és elő vannak szerelve a tárolótartályon.
■ Csekély hőveszteség a nagy hatékonyságú körkörös hőszigetelésnek köszönhetően.
■ Elektromos fűtőbetét kiegészítő tartozékként szállítható.

A
B
C
D
E

F alsó fűtőcsőspirál a napkollektorok csatlakoztatásához
G szolárszabályozó modul, SM1 típus
(SD1 típusú Vitosolic 100 készülékkel, lásd a címlapfotót)
H szolárköri keringető szivattyú
K Solar-Divicon szivattyúállomás

3

5793 502 HU

ellenőrző- és tisztítónyílás
tárolótartály acélból, Ceraprotect zománcozással
magnézium- vagy idegenáramú anód
nagy hatékonyságú körkörös hőszigetelés
felső fűtőcsőspirál a fűtőkazán általi utánfűtéshez
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Vitocell 100-B/-W (folytatás)
3.2 Vitocell 100-B/-W, műszaki adatok
Műszaki adatok
Használati melegvíz készítéshez fűtőkazánokkal és napkollektorokkal együtt.

Az alábbi rendszerekhez alkalmas:
■ használati melegvíz hőmérséklete max. 95 °C
■ fűtővíz-hőmérséklet max. 160 °C
■ napenergiával működő rendszer előremenő hőmérséklete max.
110 °C
■ fűtővíz oldali üzemi nyomás max. 10 bar
■ napenergia oldali üzemi nyomás max. 10 bar
■ használati melegvíz oldali üzemi nyomás max. 10 bar

Tároló-űrtartalom
DIN nyilvántartási szám
A felső fűtőcsőspirál tartós teljesítménye
90 °C
10-ről 45 °C-ra történő melegvíz készítés és … fűtővíz előremenő-vízhőmérséklet esetén az alább megnevezett fűtővíz-térfogatáram mellett
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C
A felső fűtőcsőspirál tartós teljesítménye
90 °C
10-ről 60 °C-ra történő melegvíz készítés és … fűtővíz előremenő-vízhőmérséklet esetén az alább megnevezett fűtővíz-térfogatáram mellett
80 °C
70 °C

5793 502 HU

Fűtővíz-térfogatáram a megadott tartós teljesítményekhez
Csapolási arány
Lecsapolható vízmennyiség
Utánfűtés nélkül
Tárolt vízmennyiség 60 °C-ra felfűtve,
Víz t = 60 °C (állandó)
Hőszigetelés
Készenléti energiaveszteség qBS
(Szabvány által előírt érték)
Készenléti rész térfogata Vaux
Szolárrész térfogata Vszol
Méretek (hőszigeteléssel és Solar-Divicon szivattyúállomással)
Hossz (7)
Teljes szélesség
Magasság
Döntési méret
Tömeg (hőszigeteléssel és Solar-Divicon szivattyúállomással)
Üzemi összsúly
Fűtővíz-űrtartalom
– Felső fűtőcsőspirál
– Alsó fűtőcsőspirál
Fűtőfelület
– Felső fűtőcsőspirál
– Alsó fűtőcsőspirál
Csatlakozások
Előremenő és visszatérő fűtővíz
Hidegvíz, melegvíz
Cirkuláció
Solar-Divicon szivattyúállomás (szorítógyűrűs csavarzat/kettős O-gyűrű)

l

250
9W271/12-13MC

kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
m3/h
l/perc
l

kWh/24 h

31
761
26
638
20
491
15
368
11
270
23
395
20
344
15
258
3,0
15
110

Poliuretán keményhab
0,89

l
l

100
150

mm
mm
mm
mm
kg
kg

631
860
1485
1590
124
374

l
l

6
6,5

m2
m2

0,9
1,0

R
R
R
mm

1
1
1
22

Fontos tudnivaló a felső fűtőcsőspirál tartós teljesítményéről
A megadott, ill. a kiszámított tartós teljesítményhez a megfelelő keringető szivattyút tervezze be. A megadott tartós teljesítmény elérése
csak akkor biztosított, ha a fűtőkazán névleges teljesítménye ≥ mint a
tartós teljesítmény.

Napkollektoros csomag
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Vitocell 100-B/-W (folytatás)
Teljesítmény-jellegszám NL
A DIN 4708 szerint.
Felső fűtőcsőspirál.
Tároló-vízhőmérséklet Tsp = hidegvíz bemenő hőmérséklete +50 K
K/-0 K.
Teljesítmény-jellegszám NL az alábbi fűtővíz
előremenő-vízhőmérsékletek esetén
90 °C
80 °C
70 °C

+5

1,6
1,5
1,4

Fontos tudnivaló a teljesítmény-jellegszámról NL
Az NL teljesítmény-jellegszám a Tsp tárolóvíz-hőmérséklettel együtt
változik.

Max. lecsapolható mennyiség (l/perc) az alábbi fűtővíz előremenő-hőmérsékletek esetén
90°C
80 °C
70 °C

17
17
16

Felfűtési idő
A megadott felfűtési időket akkor lehet elérni, ha a mindenkori előremenő hőmérséklet és a melegvíz 10-ről 60 °C-ra történő felmelegítése
mellett biztosított a melegvíz-tároló max. tartós teljesítménye.
Felfűtési idő (perc) az alábbi fűtővíz előremenő-vízhőmérsékletek esetén
90 °C
80 °C
70 °C

Irányértékek
■ Tsp = 60 °C → 1,0 × NL
■ Tsp = 55 °C → 0,75 × NL
■ Tsp = 50 °C → 0,55 × NL
■ Tsp = 45 °C → 0,3 × NL

16
22
30

Rövid idejű teljesítmény (10 perc alatt)
Az NL teljesítmény-jellegszámra vonatkoztatva.
10-ről 45°C-ra történő melegvíz készítés esetén.
Rövid idejű teljesítmény (l/10 perc) az alábbi
fűtővíz előremenő-hőmérsékletek esetén
90 °C
80 °C
70 °C

172
168
164

Méretek
VA

WW
HV/SPR1
Z
860

SPR2

HRs

631

HVs

HRs

KW/E

194

A

79

617

HVs

840
960
1200
1384
1485

HR

348

ELH
276
Tág.tart.

343

Szolárszabályozó modullal, SM1 típus

A

E
ELH
10

alsó fűtőcsőspirál a napkollektorok csatlakoztatásához
A HVs és HRs csatlakozásai a Solar-Divicon szivattyúállomásnál találhatók
ürítő csonk
elektromos fűtőbetét

VIESMANN

HR
HRs
HV
HVs
KW

visszatérő fűtővíz
szolárrendszer visszatérő fűtővíz
előremenő fűtővíz
szolárrendszer előremenő fűtővíz
hidegvíz

5793 502 HU
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Max. lecsapolható mennyiség (10 perc alatt)
Az NL teljesítmény-jellegszámra vonatkoztatva.
Utánfűtéssel.
10-ről 45°C-ra történő melegvíz készítés esetén.

Napkollektoros csomag

Vitocell 100-B/-W (folytatás)
MAG

tágulási tartály (a melegvíz-tárolóhoz és a falra történő szerelése lehetséges)
SPR1 a tárolóhőmérséklet-szabályozás hőmérséklet-érzékelője
SPR2 a szolárrendszer tárolóhőmérséklet-érzékelője

VA

VA
WW
Z

magnéziumanód
melegvíz
cirkuláció

WW
HV/SPR1
Z
860

HRs

631

HRs

79

SPR2

HVs

KW/E

3

194

A

348

617

HVs

840
960
1200
1384
1485

HR

ELH
276
Tág.tart.

343

Vitosolic 100, SD1 típussal
A

KW
MAG

hidegvíz
tágulási tartály (a melegvíz-tárolóhoz és a falra történő szerelése lehetséges)
SPR1 a tárolóhőmérséklet-szabályozás hőmérséklet-érzékelője
SPR2 a szolárrendszer tárolóhőmérséklet-érzékelője
VA
magnéziumanód
WW melegvíz
Z
cirkuláció

5793 502 HU

E
ELH
HR
HRs
HV
HVs

alsó fűtőcsőspirál a napkollektorok csatlakoztatásához
A HVs és HRs csatlakozásai a Solar-Divicon szivattyúállomásnál találhatók
ürítő csonk
elektromos fűtőbetét
visszatérő fűtővíz
szolárrendszer visszatérő fűtővíz
előremenő fűtővíz
szolárrendszer előremenő fűtővíz
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Vitocell 100-B/-W (folytatás)
Átfolyási ellenállások
1000 100,0
800 80,0

1,0
0,8

6
5
4

0,6
0,5
0,4

0,6
0,5
0,4

3

0,3

Melegvíz-térfogatáram
l/h-ban

Használati melegvíz oldali átfolyási ellenállás

0,3

500
600

3

kPa

10
8

6
5
4

8000

2,0

1,0
0,8

4000
5000
6000

20

10
8

3000

3,0

2,0

2000

30

20

800
1000

6,0
5,0
4,0

3,0

500
600

60
50
40

30

kPa

10,0
8,0

6,0
5,0
4,0

Átfolyási ellenállás
mbar-ban

100
80

60
50
40

Fűtővíz-térfogatáram
l/h-ban

8000
10000

20,0

4000
5000
6000

200

3000

30,0

2000

300

800
1000

60,0
50,0
40,0

Átfolyási ellenállás
mbar-ban

3

600
500
400

100 10,0
80 8,0

5793 502 HU

A felső fűtőcsőspirál fűtővíz oldali átfolyási ellenállása

12

VIESMANN

Napkollektoros csomag

Vitocell 100-B/-W (folytatás)
3.3 A Solar-Divicon szivattyúállomás műszaki adatai
A Solar-Divicon szivattyúállomás az alábbi szolárköri keringető szivattyúkkal kapható:
■ 3-fokozatú keringető szivattyú
■ fordulatszám-szabályozású, nagy hatékonyságú keringető szivattyú
Műszaki adatok 3-fokozatú keringető szivattyúval
Keringető szivattyú (Grundfos gyártmány)
Névleges feszültség
Teljesítményfelvétel
– I. teljesítményfokozatban
– II. teljesítményfokozatban
– III. teljesítményfokozatban
Átfolyáskijelző
Biztonsági szelep, szolár
Max. üzemi hőmérséklet
Max. üzemi nyomás

V~

15–65
230

W
W
W
l/perc
bar/MPa
°C
bar/MPa

50
65
80
2–15
6/0,6
120
6/0,6

3

Szállítómagasság
mbar

800 80
600 60

A

400 40

A
B
C
D

kPa

200 20
0

0

C
B
0
0,5
1,0
1,5
Szállítási mennyiség m³/h-ban

D
2,0

ellenállási jelleggörbe
I. teljesítményfokozat
II. teljesítményfokozat
III. teljesítményfokozat

Műszaki adatok fordulatszám-szabályozású, nagy hatásfokú keringető szivattyúval
Keringető szivattyú (Wilo gyártmány)
Névleges feszültség
Teljesítményfelvétel
– Min.
– Max.
Átfolyáskijelző
Biztonsági szelep, szolár
Max. üzemi hőmérséklet
Max. üzemi nyomás

Szállítómagasság
mbar

800 80

D

600 60
400 40

0

0

PARA 15/7.0
230

W
W
l/perc
bar/MPa
°C
bar/MPa

3
45
1–13
6/0,6
120
6/0,6

A

B
C
0
0,5
1,0
1,5
Szállítási mennyiség m³/h-ban

2,0

ellenállási jelleggörbe
maradék szállítómagasság
min. teljesítmény
max. teljesítmény

5793 502 HU

A
B
C
D

kPa

200 20

V~
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Vitocell 100-B/-W (folytatás)
3.4 A szolár-szabályozó modul (SM1 típus) műszaki adatai
Felépítés
Alkotórészek:
■ elektronika
■ csatlakozó sorkapcsok az alábbiakhoz:
– 4 db érzékelő
– szolárköri keringető szivattyú

– KM-BUS
– hálózati csatlakozás (helyszínen szerelendő hálózati kapcsoló)
■ PWM-kimenet a szolárkör keringető szivattyújának vezérlésére
■ 1 db relé egy szivattyú vagy szelep kapcsolására

Funkció
■ A szolárköri keringető szivattyú fordulatszám-szabályozása hullámcsomag-vezérléssel vagy szolárköri keringető szivattyú PWM bemenettel (Grundfos gyártmány)
■ A melegvíz-tároló utófűtésének elnyomása a fűtőkazán által (kiegészítő funkció a használati melegvíz készítéshez lehetséges)
■ Fűtésrásegítéskor a fűtés fűtőkazán általi utánfűtésének elnyomása
■ Mérlegkészítés és diagnosztikai rendszer
■ Kezelés a hőtermelő Vitotronic szabályozóján keresztül

Kollektor hőmérséklet-érzékelő
A kollektor csatlakozó-készletének szállítási terjedelme
A készülékbe történő csatlakoztatáshoz
A csatlakozóvezeték helyszínen történő meghosszabbítása:
■ Kéterű rézvezeték, vezetékhossz max. 60 m, 1,5 mm2-es vezetékkeresztmetszettel
■ A vezetéket nem szabad 230/400 V-os vezetékekkel együtt lefektetni

Vezetékhossz
Védettség

Érzékelőtípus
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

2,5 m
IP 32 az EN 60529 szerint,
felépítés/beszerelés által
kell szavatolni
Viessmann NTC 20 kΩ
25 °C esetén
−20–+200 °C
−20–+70 °C

Tárolóhőmérséklet-érzékelő
A szolár-szabályozó modulhoz csatlakoztatott érzékelő a melegvíztárolóba van beépítve.

Védettség

Érzékelőtípus
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

IP 32 az EN 60529 szerint,
felépítés/beszerelés által
kell szavatolni
Viessmann NTC 10 kΩ
25 °C esetén
0–+90 °C
−20–+70 °C

Műszaki adatok
Névleges feszültség
Névleges frekvencia
Névleges áram
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Védettség

Hatásmód
0

18

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem

58

– Raktározás és szállítás
A relékimenetek névleges terhelhetősége
– 1. félvezető relé
– 2. relé
– Összesen

14
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230 V~
50 Hz
2A
1,5 W
I
IP 20 az EN 60529 szerint,
felépítés/beszerelés által
kell szavatolni
1B típus az
MSZ EN 60730-1 szerint
0–+40°C, alkalmazás lakóés fűtőhelyiségekben (normál környezeti feltételek
mellett)
−20–+65 °C

1(1) A, 230 V~
1(1) A, 230 V~
max. 2 A

Napkollektoros csomag

5793 502 HU

140
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■ A szolárköri keringető szivattyú kapcsolása
■ Elektronikus hőmérséklet-határolás a melegvíz-tárolóban (biztonsági lekapcsolás 90 °C-on)
■ A kollektorok biztonsági lekapcsolása
■ A fűtésrásegítés szabályozása multivalens fűtővíz-puffertárolóval
együtt
■ Két fogyasztó egy kollektormezővel történő fűtésének szabályozása
■ Egy kiegészítő szivattyú vagy egy szelep kapcsolása relén keresztül
■ Második hőmérséklet-különbség szabályozás vagy termosztátfunkció

Vitocell 100-B/-W (folytatás)
3.5 Az SD1 típusú Vitosolic 100 műszaki adatai
Felépítés
Alkotórészek:
■ elektronika
■ digitális kijelző
■ Beállító nyomógombok
■ csatlakozó sorkapcsok:
– érzékelők
– szolárköri keringető szivattyú
– KM-BUS
– hálózati csatlakozás (helyszínen szerelendő hálózati kapcsoló)

■ PWM-kimenet a szolárkör keringető szivattyújának vezérlésére
■ relék szivattyúk és szelepek kapcsolására

Funkció
■ A szolárkör keringető szivattyújának kapcsolása a használati melegvíz készítéshez
■ Elektronikus hőmérséklet-határolás a melegvíz-tárolóban (biztonsági lekapcsolás 90 °C-on)
■ A kollektorok biztonsági lekapcsolása
■ Hőmérleg a hőmérséklet-különbség mérése és a térfogatáram beállítása segítségével
■ A szolárkör keringető szivattyú üzemóráinak kijelzése
■ A fűtőkazán általi utánfűtés elnyomása:
– KM-BUS-szal rendelkező Vitotronic szabályozós rendszerek
A kazánköri szabályozón egy 3. használati melegvíz hőmérséklet
előírt értékének bekódolása történik. A melegvíz-tárolót a fűtőkazán csak akkor fűti, ha a szolárrendszer nem éri el ezt az előírt
értéket.
– Berendezések más Viessmann szabályozókkal
Egy ellenállás 10 K fokkal magasabb tényleges használati melegvíz hőmérsékletet imitál. A melegvíz-tárolót a fűtőkazán csak
akkor fűti, ha a szolárrendszerrel nem éri el az előírt használati
melegvíz hőmérsékletet.
■ Termosztát funkció:
Ezzel a funkcióval elérhető, hogy a felesleges hőt a lehető leghamarabb elvezesse.
Ez a funkció a szolár üzemmódtól függetlenül alkalmazható.

3

Kollektor hőmérséklet-érzékelő
A kollektor csatlakozó-készletének szállítási terjedelme
A készülékbe történő csatlakoztatáshoz
A csatlakozóvezeték helyszínen történő meghosszabbítása:
■ Kéterű rézvezeték, vezetékhossz max. 60 m, 1,5 mm2-es vezetékkeresztmetszettel
■ A vezetéket nem szabad 230/400 V-os vezetékekkel együtt lefektetni

Vezetékhossz
Védettség

Érzékelőtípus
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

2,5 m
IP 32 az EN 60529 szerint,
felépítés/beszerelés által
kell szavatolni
Viessmann NTC 20 kΩ
25 °C esetén
−20–+200 °C
−20–+70 °C

Tárolóhőmérséklet-érzékelő
A szabályozóhoz csatlakoztatott érzékelő a melegvíz-tárolóba van
beépítve.

Védettség
Érzékelőtípus

0–+90 °C
−20–+70°C

5793 502 HU

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

IP 32
Viessmann NTC 10 kΩ
25 °C esetén

Napkollektoros csomag
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Vitocell 100-B/-W (folytatás)
Műszaki adatok

204

Névleges feszültség
Névleges frekvencia
Névleges áram
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Védettség

230 V~
50 Hz
4A
2W
II
IP 20 az EN 60529 szerint,
felépítés/beszerelés által
kell szavatolni
1B típus az
MSZ EN 60730-1 szerint

Hatásmód

170

47

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem

– Raktározás és szállítás
A relékimenetek névleges terhelhetősége
– 1. félvezető relé
– 2. relé
– Összesen

0–+40°C, alkalmazás lakóés fűtőhelyiségekben (normál környezeti feltételek
mellett)
−20–+65 °C

0,8 A
4(2) A, 230 V~
max. 4 A

Kiegészítő tartozékok
4.1 Burkolóléc
Rend.sz. 7526478
Tetőre történő szereléshez

A kollektorok közötti hidraulikus csatlakozások burkolásához. Sötétkék színű.

4.2 Alsó védőréteg
Rend.sz.: 7522 525
Tetőbe történő beépítéshez
Egy tekercs fólia 50 x 1,5 m

Felületre vonatkozó tömeg: 200 g/m2
Sd-érték: 0,08 m

4.3 Szerelőléc
Rend.sz. 7527105
Tetőbe történő beépítéshez

Alkotórészek:
■ 120 x 30 x 2500 mm-es és 48 x 28 x 2500 mm-es szerelőlécek,
NH S10 ÜH-TS
■ 8 db 120 mm-es csavar DIBT-engedéllyel az egész tetőszerkezetre
kiterjedő, bővített statikai igazoláshoz.

8x120
Tx40

4.4 DIN 1988 szerinti biztonsági szerelvények
■ 10 bar (1 MPa): Rend. sz. 7180 662
■ 6 bar (0,6 MPa): Rend. sz. 7179 666
■ DN 20/R 1
■ Max. fűtőteljesítmény: 150 kW

■ nyomásmérő csatlakozó-csőcsonk
■ membrán biztonsági szelep

5793 502 HU

4

Alkotórészek:
■ elzárószelep
■ visszacsapó szelep és mérő csőcsonk

16

VIESMANN

Napkollektoros csomag

Kiegészítő tartozékok (folytatás)

4.5 Tárolófűtés keringető szivattyú
Rend.sz.: 7172 611

Csatlakozóvezetékkel (5 m hosszú) és rendszercsatlakozóval.
Para 25/6
230
3 – 45
1
5
40 kW-ig

V~
W
R
m

180
71

Szivattyútípus
Feszültség
Teljesítményfelvétel
Csatlakozás
Csatlakozóvezeték
Fűtőkazánokhoz

4
76
116

700 70

700 70

600 60

600 60

300 30

v

400 40
300 30

M

200 20

ax
.

200 20

kPa

100 10
0

0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Szállítási mennyiség m³/h-ban

100 10

3

3,5

Nyomáskülönbség Δp (változtatható)

kPa

Szállítási magasság
mbar

400 40

500 50

p-

Szállítási magasság
mbar

500 50

0

0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Szállítási mennyiség m³/h-ban

3

3,5

Állandó fordulatszám

5793 502 HU

4.6 Hőmérséklet-szabályozó termosztát
■ Termosztatikus rendszerrel.
■ Beállító gomb: a ház külső falán.
■ Merülőhüvely nélkül
Viessmann tároló-vízmelegítők esetén a merülőhüvelyt a szállítási
terjedelem tartalmazza.
■ Sínnel tároló-vízmelegítőre vagy falra való felszereléshez.

Napkollektoros csomag
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Kiegészítő tartozékok (folytatás)
Beállítási tartomány

0

72

13

1400

95

Kapcsolási különbség
Kapcsolási teljesítmény
Kapcsolási funkció

30 – 60 °C,
átállítható 110 °C-ig
max. 11 K
6(1,5) A 250 V~
emelkedő hőmérsékletnél 2-ről 3ra

3

2

1
DIN nyilvántartási szám

Műszaki adatok
Csatlakozás

DIN TR 1168

3-erű vezeték 1,5 mm2-es vezeték-keresztmetszettel
IP 41 az MSZ EN 60529 szerint

Védettség

4.7 Termosztatikus cirkulációs készlet
A melegvíz kilépési hőmérsékletének határolásához cirkulációs vezetékkel ellátott melegvíz-berendezésekben.
■ Hőkorlátozó termosztatikus keverőszelep bypass vezetékkel
■ Beépített visszafolyás-gátló
■ Levehető hőszigetelő burkolatok

A

70
219

A

75

A

140

90

Műszaki adatok
Csatlakozások
Tömeg
Hőmérséklet-tartomány
A közeg max. hőmérséklete
Üzemi nyomás

R
kg
°C
°C
bar
MPa

¾
1,45
35 – 60
95
10
1

A visszafolyás-gátló

4.8 Hőkorlátozó termosztatikus keverőszelep
Rend. sz.: 7438 940
A melegvíz kilépési hőmérsékletének határolásához cirkulációs vezeték nélküli melegvíz-berendezésekben.
Műszaki adatok
Csatlakozások
Hőmérséklet-tartomány
A közeg max. hőmérséklete
Üzemi nyomás

70

G
°C
°C
bar/MPa

1
35–60 °C
95
10/1,0

4.9 Idegenáramú anód
Rend.sz. 7265 008

A mellékelt magnéziumanód helyett alkalmazható

4.10 Merülő hőmérséklet-érzékelő
Alkalmazás az alábbi szabályozók esetén:
■ Vitosolic 100, SD1 típus
Rend.sz. 7426 247
■ szolárszabályozó modul, SM1 típus
Rend.sz. 7438 702

■ Kéterű rézvezeték, vezetékhossz max. 60 m, 1,5 mm2-es vezetékkeresztmetszettel
■ A vezetéket nem szabad 230/400 V-os vezetékekkel együtt lefektetni
5793 502 HU

4

R 3/4

Rend. sz.: ZK01 284

A melegvíz-tárolóba történő beszereléshez
A csatlakozóvezeték helyszínen történő meghosszabbítása:
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Kiegészítő tartozékok (folytatás)
Műszaki adatok
Rend.sz.
Rend.sz.
7438 702
7426 247
5,8 m
3,8 m
Dugós csatlakozóval.
IP 32 az EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni
Viessmann NTC 10 kΩ 25 °C
esetén

Vezetékhossz

Védettség

Érzékelőtípus
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

0–+90 °C
−20–+70 °C

4.11 Elektromos fűtőbetét (EHE)
Rend.sz. Z012 684
A CVBA típusú Vitocell 100-B/-W készülékbe való beszerelésre.

Csak lágy és középkemény, max. 14° nK-s (közepes keménységi
fokú, 2,5 mol/m3) melegvíz esetében alkalmazható.

Névleges teljesítmény
Áramnem és névleges feszültség
Névleges áram
Fűtőbetéttel felfűthető űrtartalom
Felfűtési idő 10-ről 60 °C-ra
Teljes szélesség (melegvíz-tároló Solar-Divicon szivattyúállomással és elektromos fűtőbetéttel)
A melegvíz-tároló faltól mért legkisebb távolsága elektromos fűtőbetét beépítéséhez

kW

2

4

A
l
h
mm

8,7
110
3,2
778

6
3/N/400 V/50 Hz
8,7
8,7
110
110
1,6
1,1
778
778

mm

650

650

650

4.12 Szolár előremenő és visszatérő vezeték
Flexibilis gégecsövek nemesacélból, védőfóliás hőszigeteléssel, szorítógyűrűs csavarzatokkal és érzékelővezetékkel:
■ 6 m hosszú
Rend.sz.: 7373 477
■ 12 m hosszú
Rend.sz.: 7373 478
■ 15 m hosszú
Rend.sz.: 7419 567

46

88

Ø 22

Ø 22

Gégecső, belső
Ø 16

6000 / 12000 / 15000

4.13 Csatlakozókészlet a szolár előremenő és visszatérő vezeték maradék hosszához
Összekötő készlet

5793 502 HU

Rend.sz.: 7817 370

Napkollektoros csomag

A csatlakozóvezetékek meghosszabbításához:
■ 2 db csőhüvely
■ 8 db O-gyűrű
■ 4 db támgyűrű
■ 4 db profilbilincs
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Kiegészítő tartozékok (folytatás)
Csatlakozókészlet
Rend.sz.: 7817 368

■ 2 db támgyűrű
■ 2 db profilbilincs

A csatlakozóvezetékek és a szolárrendszer csövezésének összekötéséhez:
■ 2 db csőhüvely
■ 4 db O-gyűrű

Csatlakozókészlet szorítógyűrűs csavarzattal
Rend.sz.: 7817 369

■ 2 db támgyűrű
■ 2 db profilbilincs

A csatlakozóvezetékek és a szolárrendszer csövezésének összekötéséhez:
■ 2 db csőhüvely szorítógyűrűs csavarzattal
■ 4 db O-gyűrű

4.14 Szolár tágulási tartály
4

b

Øa

Rend.sz.
7248 241 (szolárcsomag szállítási
terjedelme)
7248 242

Űrtartalom

Øa

b

Csatlakozás

Tömeg

l
18

mm
280

mm
370

R¾

kg
7,5

25

280

490

R¾

9,1

4.15 Hűtőtest stagnálás esetére, 21-es típus

5793 502 HU

Rend.sz. Z007 429
A rendszerkomponensek túlmelegedés elleni védelmére stagnálás
esetén
Az érintésvédelmet egy átáramoltatás nélküli lemez biztosítja
Teljesítmény 75/65 °C esetén: 482 W
Hűtőteljesítmény 140/80 °C esetén: 964 W
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500

a

Kiegészítő tartozékok (folytatás)

55

0

a = 105 mm

Tervezési utasítások a Vitosol 200-F-hez
Vegye figyelembe a jelen tervezési segédletek „Napkollektorok” c.
fejezetét.

Fontos tudnivaló!
Egy négyszemélyes háztartásban a szolárrendszer megtermeli a
melegvíz készítéshez szükséges energia kb. felét.

Alkalmazási lehetőségek 2 –4 személyes háztartások esetén:
■ új építésű ház
■ régebbi meglévő épület

5.1 Nyeregtetőre szerelés — Tetőre történő szerelés
Erre a szerelési módra az SVK típusú Vitosol 200-F Viessmann síkkollektorok felelnek meg.
Tetőre szerelt szolárrendszerek esetében a kollektor és a tetőszerkezet össze van kapcsolva. A rögzítési pontoknál egy szarufahorog,
szarufaadapter vagy szarufakonzol nyúlik át a kollektor alatti vízvezető szinten. Ezeket abszolút vízhatlanul és biztos lehorgonyzással
kell kivitelezni. A szerelést követően a rögzítési pontok és ezáltal az
esetleges hiányosságok már nem láthatók. A tető szélétől mért,
DIN 1055 szerinti legkisebb távolságokat be kell tartani.

5

Tetőfelületi igény: a = 2200 mm, b = 2300 mm

5793 502 HU

Tetőre történő szerelés szarufakonzollal
■ Ez a rögzítőrendszer alkalmazható hullámcserép-, hódfarkú cserép-, palafedés és kolostorfedés esetében, és max. 150 km/h
szélsebesség, valamint max. 2,55 kN/m2 hóterhelés esetén.
■ A rögzítőrendszert szarufakonzolok, szerelősínek, szorítóidomok,
csavarok és tömítések alkotják.
■ A terhelések tartós és biztos átadása a tetőszerkezetnek. A cseréptörés ilyen módon biztonságosan megelőzhető. Olyan régiókban,
ahol nagy hóterheléssel kell számolni, elsősorban ezt a rögzítési
rendszert javasoljuk.
■ A szarufakonzolok kétféle kivitelben kaphatók:
– szarufakonzol alacsony cseréphez, 195 mm magas
– szarufakonzol magas cseréphez, 235 mm magas
■ Ahhoz, hogy a szerelősíneket rá lehessen csavarozni a szarufakonzolra, max. 100 mm távolságot kell tartani a szarufa vagy az ellenlécezés felső pereme és a hullámcserép felső pereme között.
Napkollektoros csomag

■ Nyeregtetős csillapítás esetén a szarufakonzolokat a helyszínen kell
rögzíteni.
Ennek során az elégséges teherbírás biztosítása érdekében a csavarokat legalább 120 mm mélyen bele kell hajtani a teherviselő
faszerkezetbe.
■ A tetőegyenetlenségek kiegyenlítése a szarufakonzol beállítási
lehetőségei révén.
A rögzítőrendszer kiválasztásának feltételei:
■ hóterhelés
■ ellenlécezettel vagy anélkül szerelt tető (eltérő csavarhossz)

VIESMANN
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Tervezési utasítások a Vitosol 200-F-hez (folytatás)
B

A

E

B

C
D
B szarufakonzol
E szarufa
A
B
C
D

kollektor
szarufakonzol
szerelősín
szerelőlemez

A hullámcserép-fedéshez a Viessmann 2 szerelési lehetőséget kínál:
Műanyag cseréppótlóval

Sarokcsiszolóval történő tetőcserép-igazítással

5

B

B F
B szarufakonzol
F műanyag cseréppótló

B szarufakonzol

felragasztott tömítés

B
G
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B szarufakonzol
G tömítés (teljes felületén ragasztott)

Napkollektoros csomag

Tervezési utasítások a Vitosol 200-F-hez (folytatás)
Tetőre történő szerelés szarufahoroggal
■ Ez a rögzítőrendszer alkalmazható hullámcserépfedés esetében
(a harzi cserép és a duplaíves cserép kivételével) és max.
150 km/h szélsebesség, valamint max. 1,25 kN/m2 hóterhelés esetén.
■ A rögzítőrendszert szarufahorgok, a ellenlécezettel ellátott tetőkre
való szereléshez szükséges rögzítő szögvasak, szerelősínek, szorítóidomok és csavarok alkotják.
■ A terhelések tartós és biztos átadása a tetőszerkezetnek. A cseréptörés ilyen módon biztonságosan megelőzhető.
■ Nyeregtetős csillapítás esetén a szarufahorgokat a helyszínen kell
rögzíteni.
Ennek során az elégséges teherbírás biztosítása érdekében a csavarokat legalább 80 mm mélyen bele kell hajtani a teherviselő
faszerkezetbe.
■ Az állítható szarufahorog jól igazodik a különböző kivitelű hullámcserepekhez, és kiegyenlíti a tető egyenetlenségeit.
A rögzítőrendszer kiválasztásának feltételei:
■ hóterhelés
■ ellenlécezéssel ellátott vagy anélküli tető
Szarufahorog
■ A szarufahorog korrózióvédelme nagy hőmérsékletű, teljes horganyzás révén (tűzi horganyzás, 70 μm rétegvastagság).
■ A szarufahorgokat ellenlécezet nélküli tetők esetében a szarufára
kell felszerelni.
■ Az ellenlécezettel szerelt tetőkre a szarufahorgot a támasztó
sarokvassal közvetlenül az ellenlécekre kell csavarozni.

E
B

G F

B
E
F
G

szarufahorog
támasztó szögvas
szarufa
ellenléc

A

5
B

C

D

A
B
C
D

kollektor
szarufahorog
szerelősín
szerelőlemez

5793 502 HU

Tetőre történő szerelés szarufaadapterrel
■ Ez a rögzítőrendszer alkalmazható hódfarkú cserép- és palafedéshez, max. 150 km/h szélsebesség, valamint max. 1,25 kN/m2
hóterhelés esetén.
■ A rögzítőrendszert szarufaadapterek, szerelősínek, szorítóidomok
és csavarok alkotják.
■ A szarufaadaptereket közvetlenül a szarufára, a tetőlécekre, ill.
ellenlécekre vagy a faburkolatra lehet csavarozni.
■ A terhelések tartós és biztos átadása a tetőszerkezetnek. A cseréptörés ilyen módon biztonságosan megelőzhető.
Napkollektoros csomag

■ Nyeregtetős csillapítás esetén a szarufaadaptereket a helyszínen
kell rögzíteni.
Ennek során az elégséges teherbírás biztosítása érdekében a csavarokat legalább 80 mm mélyen bele kell hajtani a teherviselő
faszerkezetbe.
■ A tetőegyenetlenségek kiegyenlítése a szarufaadapter beállítási
lehetőségei révén.
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Tervezési utasítások a Vitosol 200-F-hez (folytatás)
A rögzítőrendszer kiválasztásának feltételei:
■ tetőfedés
■ hóterhelés

B

F

A

B

C
B szarufaadapter
F tömítés (teljes felületén ragasztott)

D

A
B
C
D

kollektor
szarufaadapter
szerelősín
szerelőlemez

B

E

5

B szarufaadapter
E szarufa

Tetőre történő szerelés hullámpalatető esetében
A

11

B

9

94

A tetőhorog az 5-ös és a 6-os hullámpalaprofilhoz
B tetőhorog a 8-as hullámpalaprofilhoz
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5793 502 HU

■ Ez a rögzítőrendszer hullámpalafedés esetén alkalmazható.
■ A rögzítőrendszert rögzítőhorgok, szerelősínek, szorítóidomok és
csavarok alkotják.
■ A terhelés tetőszerkezeten való elosztásáról többek között a tetőhorgok és a tetőfedés gondoskodnak. Mivel az utóbbi rendkívül sokféle lehet, terhelések esetén a sérüléseket nem lehet kizárni.
Emiatt azt javasoljuk, hogy szereljen kiegészítő ólomlemezeket
vagy hasonlót a tetőhorog és a tetőfedés közé.

Tervezési utasítások a Vitosol 200-F-hez (folytatás)
Bádogtetőre történő szerelés
A rögzítőrendszert rögzítő szögvasak, szerelősínek, szorítóidomok és
csavarok alkotják.
A rögzítő szögvasakat a helyszíni teherviselő elemekre kell csavarozni. A teherviselő elemek a mindenkori bádogtetőnek megfelelően
vannak kialakítva.

A

Fontos tudnivaló!
E szerelési mód esetében a szerelősínek közvetlenül a rögzítő szögvason kerülnek felcsavarozásra.

B

C
D

A
B
C
D

kollektor
rögzítő szögvas
szerelősín
szerelőlemez

5.2 Nyeregtetőre szerelés — tetőbe történő beépítés
Szerelési feltételek

Fontos tudnivaló!
Lemezformájú hullámcserepek, pl. Tegalit vagy hasonló típusok
esetén a szereléshez ki kell kérni egy tetőfedő véleményét.
■ A tető alatti kifogástalan légtelenítés érdekében hagyjon meg legalább három cserépsort a tetőgerinc oldalán.
Hódfarkúcserép-fedés
■ Minimális tetőhajlásszög: 20°
■ Tetőhajlásszög
– dupla- és koronafedés: ≥30°
– egyszerű fedés bütükkel: ≥40°
■ Alszerkezet rögzítése
– A tetőhajlásszögnél 6–10°-kal laposabb:
esőbiztos alszerkezet
– A tetőhajlásszögnél több, mint 10°-kal laposabb:
vízzáró alszerkezet
■ A tető alatti kifogástalan légtelenítés érdekében hagyjon meg legalább három cserépsort a tetőgerinc oldalán.

5793 502 HU

Hullámcserép-fedés
■ Minimális tetőhajlásszög: 20°
■ Tetőhajlásszög ≥30°
■ Alszerkezet rögzítése
– a tetőhajlásszögnél 6–10°-kal laposabb:
esőbiztos alszerkezet
– a tetőhajlásszögnél több, mint 10°-kal laposabb:
vízzáró alszerkezet

■ A tetőbe történő beépítést csak olyan tetőcserepeknél javasoljuk,
melyek teljesítik az alábbi feltételeket:

65

Erre a szerelési módra az SVKA típusú Vitosol 200-F Viessmann síkkollektorok felelnek meg.
■ A kollektor helyettesíti a tetőfedést. A kollektor statikailag biztosan
fekszik fel a tetőszerkezetre.
■ E szerelési mód esetében alsó védőrétegre (kiegészítő tartozék)
vagy eső- és vízálló alszerkezetre van szükség.
■ A tetőbe történő beépítés ezen módja hullám- és hódfarkú cseréphez, pala- és kolostorfedéshez használható.
■ Tetőhajlásszögek:
20–65° Hullámcserép-, hódfarkú cserép- és palafedés
15–65° Kolostorfedés

Napkollektoros csomag
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Tervezési utasítások a Vitosol 200-F-hez (folytatás)
Palafedés
■ Minimális tetőhajlásszög: 20°
■ Tetőhajlásszög
– ónémet fedés: ≥25°
– ónémet duplafedés: ≥22°
– pikkelyfedés: ≥25°
– német fedés: ≥25°
– dupla négyzetes fedés: ≥22°
– hegyesszögű fedés: ≥30°
■ Alszerkezet rögzítése
– a tetőhajlásszögnél max. 10°-kal laposabb:
vízzáró alszerkezet
– a tetőhajlásszögnél több, mint 10°-kal nem lehet laposabb:

Kolostorfedés
■ Minimális tetőhajlásszög: 15°
■ Tetőhajlásszög ≥40
■ Alszerkezet rögzítése
– a tetőhajlásszögnél 6–10°-kal laposabb:
esőbiztos alszerkezet
– a tetőhajlásszögnél több, mint 10°-kal laposabb:
vízzáró alszerkezet

B

A

C
Tetőfelületi igény: a = 2700 mm, b = 2700 mm

D

5
A
B
C
D

kollektor oldalsó burkolattal
48 x 28 x 2500 mm-es szerelőléc
120 x 30 x 2500 mm-es szerelőléc
ólomkötény (vízelvezetés)

Statikai igazolás
A max. 2,55 kN/m2 hóterhelésre és max. 150 km/h szélsebességre
vonatkozó statikai igazolás az alábbi feltételekkel szerezhető meg:
■ Szarufák távolsága max. 800 mm
■ 120 x 30 x 2500 mm-es és 48 x 28 x 2500 mm-es szerelőlécek,
NH S10 ÜH-TS
■ 8 db 120 mm-es csavar DIBT-engedéllyel az egész tetőszerkezetre
kiterjedő, bővített statikai igazoláshoz.

A tetőszerkezetig terjedő statikai igazolás megszerzéséhez a
Viessmann a „szerelőléc” csomagot (kiegészítő tartozék) ajánlja.

Hófogó rácsok felszerelése
Hóterhelés, kN/m2
Tetőhajlásszög
15°
30°
45°
65°

0,75
1,25
2,55
A kollektormező felső pereme és a
tetőgerinc közötti távolság, m
18,8
10,3
3,8
9,8
4,9
1,2
8,2
3,9
0,7
9,8
4,9
1,2
5793 502 HU

A táblázatban megadott értékek túllépése esetén hófogó rács alkalmazása szükséges.

5.3 Felszerelés
A hidraulikus csatlakozóvezetékek a tető alatt futnak.
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■ Tetőre történő szerelés:

Napkollektoros csomag

Tervezési utasítások a Vitosol 200-F-hez (folytatás)
A csatlakozóvezetékek lefedéséhez a Viessmann burkolólécet kínál
kiegészítő tartozékként.
■ Tetőbe történő beépítés:
A csatlakozóvezetékeket a burkolatkeret takarja.

A

A kollektor hőmérséklet-érzékelő az előremenő ágban

Tervezési utasítások a Vitocell 100-B/-W-hez
6.1 Merülőhüvely
16

A merülőhüvely be van hegesztve a melegvíz-tárolóba.

200

6.2 Szavatosság
A melegvíz-tárolókra vonatkozó szavatosság feltétele, hogy a felmelegítendő víz minősége megfeleljen az érvényes használati melegvízre vonatkozó rendelet követelményeinek, és hogy a rendelkezésre
álló vízlágyító berendezés kifogástalanul működjön.

6.3 Hőátadó felület
A korrózióálló, biztonságos hőátadó felületek (használati melegvíz/
hőhordozó) a DIN 1988-2 szerinti C kivitelnek felelnek meg.

6.4 Használati melegvíz oldali csatlakozás

6

5793 502 HU

Csatlakoztatás a DIN 1988 szerint

Napkollektoros csomag
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Tervezési utasítások a Vitocell 100-B/-W-hez (folytatás)
P
H
K
D

F
E

A G

M
L

O
N K

K

R

O

K
S

P

T

C
B

A
B
C
D
E
F
G
H
K

tágulási tartály
ürítő csonk
cirkulációs vezeték
melegvíz
visszacsapó szelep, rugóterhelésű
cirkulációs szivattyú
a lefúvató vezeték látható betorkollása
biztonsági szelep
elzárószelep

L
M
N
O
P
R
S
T

átfolyás-korlátozó
nyomásmérő-csatlakozás
visszafolyás-gátló
ürítő csonk
hidegvíz
használati melegvíz szűrő
nyomáscsökkentő
visszafolyás-gátló/csőelválasztó

Biztonsági szelep
Javasoljuk, hogy a biztonsági szelepet a tároló felső pereme fölé szerelje. Ezáltal védve van szennyeződés, vízkövesedés és magas
hőmérséklet ellen. Továbbá így nem kell leüríteni a melegvíz-tárolót a
biztonsági szelepen végzett munkák idejére.

Használati melegvíz szűrő

6.5 Rendeltetésszerű használat
A készülék rendeltetésszerűen csak az EN 12828/DIN 1988 szabvány
szerinti zárt rendszerekben, ill. EN 12977 szabvány szerinti szolárrendszerekben, a vonatkozó szerelési, kezelési és szervizre vonatkozó utasítások figyelembevételével üzemeltethető. A melegvíz-tárolók kizárólag ivóvízminőség minőségű víz, a fűtővíz-puffertárolók
pedig kizárólag ivóvízminőségű töltővíz tartalékolására és felmelegítésére használhatók. A napkollektorokat csak a gyártó által engedélyezett hőhordozó közeggel üzemeltesse.
A rendeltetésszerű használat előfeltétele, hogy rendszerspecifikus és
engedélyezett részegységekkel együttes, helyhez kötött felszerelésre
kerüljön sor.

Az ezen túlmenő alkalmazást a gyártónak esetenként kell engedélyeznie.
A készülék helytelen használata ill. szakszerűtlen kezelése (pl. a
készülék felnyitása az üzemeltető által) tilos és a garancia elvesztéséhez vezet.
Helytelen használat esete forog fenn akkor is, ha a fűtési rendszer
részegységeinek rendeltetésszerű funkcióit módosítják (pl. közvetlen
melegvíz készítés a kollektorban).
A törvényi rendelkezéseket, különösen az ivóvíz-higiéniáról szóló rendelkezéseket tartsa be.

Az épületfűtéstől vagy melegvízkészítéstől eltérő célú ipari alkalmazás
nem számít rendeltetésszerűnek.
5793 502 HU

6

A DIN 1988-2 szerint fémvezetékes rendszerekbe be kell építeni egy
használati melegvíz szűrőt. Azt javasoljuk, hogy műanyag vezetékek
esetén is szereljen be használati melegvíz szűrőt. Így nem kerülnek
szennyeződések a használati melegvíz berendezésbe.
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Viessmann Fűtéstechnika Kft.
2045 Törökbálint
Süssen u. 3.
Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.hu
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Műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

