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1 Безпека

1.1 Пов'язані з діями застережні вказівки

Класифікація застережних вказівок за типом дій
Застережні вказівки за типом дій класифіковані наступ-
ним чином: застережними знаками і сигнальними сло-
вами щодо ступеня можливої небезпеки, на яку вони вка-
зують:

Застережні знаки та сигнальні слова
Небезпека!
безпосередня небезпека для життя або небез-
пека тяжкого травмування

Небезпека!
небезпека для життя внаслідок ураження елек-
тричним струмом

Попередження!
небезпека легкого травмування

Обережно!
вірогідність матеріальних збитків або завдання
шкоди навколишньому середовищу

1.2 Використання за призначенням

При неналежному використанні або використанні не за
призначенням може виникати небезпека для здоров'я та
життя користувача або третіх осіб, а також небезпека за-
вдання шкоди виробу та іншим матеріальним цінностям.

Насосна станція завантаження від геліосистеми VPM/2
S призначена для нагрівання води системи опалення в
буферному накопичувачі VPS/3. Встановлення інших на-
копичувачів можливе за умови врахування внутрішнього
регулювання.

Насосна станція завантаження від геліосистеми VPM/2 S
може експлуатуватись тільки з готовою до використання
сумішшю теплоносія Vaillant.

Насосна станція завантаження від геліосистеми VPM/2 S
не призначена для безпосереднього приготування гаря-
чої води.

До використання за призначенням належить:

– дотримання вимог посібників з експлуатації, встанов-
лення та технічного обслуговування виробу Vaillant, а
також - інших деталей та вузлів установки

– дотримання всіх наведених в посібниках умов огляду
та технічного обслуговування.

Використання виробу на автомобілях, наприклад, пересу-
вних будинках або житлових автомобілях, вважається ви-
користанням не за призначенням. Не вважаються транс-
портними засобами одиниці, що стаціонарно встановлю-
ються на тривалий період (так зване стаціонарне встано-
влення).

Встановлення та експлуатація виробу в місцях, де на
нього може впливати вологість або бризки води, вважає-
ться використанням не за призначенням.

Інше, ніж описане в цьому посібнику використання, або
використання, що виходить за межі описаного, вважає-
ться використанням не за призначенням. Використанням
не за призначенням вважається також будь-яке безпосе-
редньо комерційне та промислове використання.

Увага!

Будь-яке неналежне використання заборонено.

1.3 Загальні вказівки з безпеки

1.3.1 Небезпека, викликана морозом

Якщо виріб протягом тривалого часу (наприклад, під час
зимової відпустки) залишається непрацюючим в неопа-
люваному приміщенні, то вода системи опалення може
замерзнути у виробі та трубопроводах.

▶ Зберігайте насосну станцію завантаження від геліоси-
стеми VPM/2 S в захищених від морозу місцях.

▶ Встановіть насосну станцію завантаження від геліо-
системи VPM/2 S в сухому та надійно захищеному від
замерзання приміщенні.

1.3.2 Матеріальні збитки в результаті
неналежного використання і/або
невідповідного інструменту

Неправильне використання та/або невідповідний інстру-
мент можуть призвести до ушкоджень (наприклад, витоку
газу або води).

▶ Для затягування або ослаблення гвинтових з’єднань
використовуйте тільки відповідні гайкові ключі з від-
критим зівом (ріжкові гайкові ключі) а не трубні кліщі
або подовжувачі тощо.

1.3.3 Матеріальні збитки внаслідок порушення
герметичності

▶ Слідкуйте, щоб на трубопроводах підключення не
виникало жодних механічних напружень.

▶ Не навішуйте на трубопроводи жодних вантажів (на-
приклад, одягу).

1.3.4 Небезпека внаслідок зміни оточення
виробу

▶ Якщо виконані в безпосередній близькості до виробу
зміни можуть вплинути на експлуатаційну безпеку
системи, не виконуйте жодних змін:

– на виробі
– на буферному накопичувачі VPS/3
– на подавальних лініях газу, приточного повітря, води

та електричного струму
– на стічному трубопроводі та на запобіжному клапані

теплоносія для геліоустановок
– на будівельних конструкціях

1.3.5 Безпечна відстань

Якщо довжина трубопроводу між приладом та колекто-
рним полем менша 5 м, то у випадку застою сонячних
колекторів пара може доходити до приладу.

Якщо довжина трубопроводу більша 30 м, то не завжди
можливе безперешкодне форсування роботи насоса для
перевірки температури колектора.

▶ Забезпечте довжину трубопроводу між приладом та
колекторним полем у межах від не менше 5 м та не
більше 30 м.
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1.4 Маркування CE

Маркування CE документально підтверджує відповідність
виробів згідно з характеристиками на паспортній табли-
чці основним вимогам діючих нормативів.

Декларацію про відповідність можна проглянути у вироб-
ника.

1.5 Приписи (директиви, закони, стандарти)

Дійсно для: Україна

При виборі місця установки, проектванні, монтажі, ескп-
луатації, проведенні інспекції, технічного обслуговування
та ремонту приладу, слід дотримуватись державних і міс-
цевих норм та правил, а також додаткові роспорядження,
приписи и т.п. відповідних відомств, відповідальних за
газопостачання, димовидалення, водопостачання, кана-
лізацію електропостачання, пожежну безепеку і т. д. - в
залежності від типу приладу.
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2 Вказівки до документації

2.1 Оригінальний посібник з експлуатації

Цей посібник є оригінальним посібником з експлуатації з
точки зору директиви з машинного обладнання.

2.2 Дотримуватися вимог спільно діючої
документації

▶ Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх посібників з ек-
сплуатації та встановлення, що додаються до вузлів
установки.

2.3 Зберігання документації

▶ Передайте цей посібник, а також - всю спільно діючу
документацію та, за наявності, необхідні допоміжні
матеріали користувачеві установки.

2.4 Сфера застосування посібника

Цей посібник діє винятково для наступних виробів:

Позначення типу Артикульний номер

Насосні станції завантаження від геліосистеми

VPM 20/2 S 00100139

VPM 60/2 S 00100140

Розширювальні баки геліоустановки

18 л 302097

25 л 302098

35 л 302428

50 л 302496

80 л 302497

100 л 0020020655

Попередньо підключені резервуари геліосистеми

5 л 302405

12 л 0020048752

18 л 0020048753

3 Опис приладу та його роботи

3.1 Конструкція

4

1 2 3

16

17

7

10

9

8

6

5

12

11

13

14

15

20

22

21

23

24

25

27

28

26

19

18

29

30

1 Датчик температури T2

2 Геліоконтур зворотної
лінії

3 Запірний клапан зі зворо-
тним клапаном

4 Група безпеки

5 Накладка

6 Геліонасос

7 Кран наповнення та
зливний кран

8 Датчик тиску

9 Контур буферного нако-
пичувача, подавальна
лінія 1

10 3-ходовий клапан

11 Датчик температури T4

12 Оглядове скло

13 Пластинчатий теплооб-
мінник

14 Буферний насос заван-
таження

15 Запірний клапан, зворо-
тна лінія

16 Контур буферного нако-
пичувача, зворотна лінія

17 Датчик потоку DN10

18 Тримач для стопорного
гвинта

19 Теплове реле

20 Зворотний клапан

21 Датчик температури T3

22 Запірний клапан, пода-
вальна лінія 2

23 Контур буферного нако-
пичувача, подавальна
лінія 2

24 Запірний клапан, пода-
вальна лінія 1

25 Датчик температури T1

26 Кабельний ввід

27 Гвинт пристрою для
видалення повітря

28 Система DIA

29 Геліоконтур, подавальна
лінія

30 Мережний роз'єм

В насосну станцію завантаження від геліосистеми вбудо-
вані всі гідравлічні та електричні вузли. Додаткове вста-
новлення датчика колектора або датчика накопичувача
не потрібне. Насосна станція завантаження від геліосис-
теми оснащена тепловим реле, що виконує функцію за-
хисного пристосування.
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4 Встановлення

4.1 Збереження та транспортування насосної
станції завантаження від геліосистеми

Обережно!
Матеріальні збитки, викликані морозом

Дисплей станції чутливий до морозу.

▶ Зберігайте станцію в захищених від
морозу місцях.

Обережно!
Небезпека пошкодження різьби

Можливе пошкодження незахищених різьб
під час транспортування.

▶ Подбайте про захист незахищених
різьб від пошкодження під час транс-
портування.

▶ Зберігайте насосну станцію завантаження від геліоси-
стеми в захищених від морозу місцях.

▶ Транспортуйте насосну станцію завантаження від
геліосистеми до місця встановлення в упаковці.

4.2 Перевірка обсягу поставки

▶ Перевірте комплектність обсягу поставки.

Кількість Назва

1 Насосна станція завантаження від геліосис-
теми VPM/2 S

3 Перехідник накопичувача із запобіжним кіль-
цем

3 Ущільнення 3/4" для подавальної, зворотної
лінії та групи безпеки лінії геліоконтуру

1 Група безпеки з манометром, наповнюваль-
ним краном та підключенням для розширю-
вального бака геліоустановки

1 Посібник з експлуатації

1 Посібник зі встановлення та технічного обслу-
говування

4.3 Вибір місця встановлення

Обережно!
Матеріальні збитки в результаті витоку
теплоносія для геліоустановок

У випадку пошкоджень теплоносій для
геліоустановок може витекти зі станції.

▶ Виберіть місце встановлення таким чи-
ном, щоб у випадку пошкоджень можна
було зібрати більшу частину теплоносія
для геліоустановок.

Обережно!
Матеріальні збитки, викликані морозом

Під впливом морозу вода у виробі може
замерзнути. Заморожена вода може по-
шкодити установку та приміщення встано-
влення.

▶ Встановлюйте прилад лише в сухих та
надійно захищених від морозу примі-
щеннях.

Обережно!
Матеріальні збитки в результаті витоку
води

У випадку пошкоджень вода може витекти
з виробу.

▶ Вибирайте місце встановлення таким
чином, щоб у випадку пошкодження за-
безпечувалась можливість стікання ве-
ликої кількості води (наприклад, через
стік у підлозі).

▶ Виберіть підходяще місце встановлення.
– Максимальна навколишня температура: 40°C

▶ Виберіть місце встановлення поблизу електричної
розетки.
– Провід підключення: прибл. 4 м

▶ Враховуйте довжину трубопроводів між насосною ста-
нцією завантаження від геліосистеми та колекторним
полем.
– Довжина трубопроводів: 5 … 30 м

▶ При виборі місця встановлення враховуйте зручність
виконання робіт з монтажу та технічного обслугову-
вання.

4.4 Монтаж насосної станції завантаження від
геліосистеми

1

1 Потайна ручка
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Небезпека!
Небезпека травм в результаті переки-
дання буферного накопичувача

Якщо перед прокладанням трубопрово-
дів змонтувати на накопичувачі наповню-
вальну геліостанцію або станцію питної
води, то накопичувач може перекинутись
вперед.

▶ Щоб буферний накопичувач не переки-
нувся, прокладайте спочатку трубопро-
води задніх патрубків.

Обережно!
Небезпека пошкодження гофрованих
труб

При неоднократному вигинанні гофрова-
них труб під кутом понад 30° в будь-якому
напрямку можливе їх руйнування.

▶ Не згинайте гофровані труби кілька
разів під кутом понад 30°.

1. Коли насосна станція завантаження від геліосистеми
ще знаходиться в картонній транспортній упаковці,
зніміть пластмасову обшивку.

2. Переконайтесь, що буферний накопичувач ізольова-
ний, надійно встановлений і ще не наповнений.

3. Переконайтесь, що трубопроводи задніх патрубків
підключення прокладені.

Відкривання насосної станції завантаження від
геліосистеми

1

1 Кріпильний гвинт

4. Відгвинтіть кріпильний гвинт (1) обшивки.
5. Зніміть обшивку.

Кріплення насосної станції завантаження від ге-
ліосистеми

2

3

1

1 Скоба

2 Кабельний ввід

3 Система DIA

6. Натисніть скобу (1) за системою DIA (3) вліво.
7. Відкиньте систему DIA вліво.
8. Видаліть заглушку з кабельного вводу (2).
9. Розгорніть мережний кабель.
10. Проведіть мережний кабель через кабельний ввід

(2).
11. Змонтуйте заглушку на кабельний ввід (2).
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2

3

1

45678

1 Перехідник накопичувача

2 Регулювальне пристосу-
вання

3 Запірний кран

4 Контур буферного нако-
пичувача, подавальна
лінія 1

5 Контур буферного нако-
пичувача, зворотна лінія

6 Фіксуючий затискач

7 Гайка

8 Контур буферного нако-
пичувача, подавальна
лінія 2

12. Пригвинтіть три перехідники накопичувача (1) насо-
сної станції завантаження від геліосистеми на пат-
рубки буферного накопичувача або стінні тримачі.

13. Змонтуйте ізоляцію буферного накопичувача (див.
Посібник зі встановлення та технічного обслугову-
вання буферного накопичувача allSTOR).

14. Зніміть фіксуючі затискачі (6) штекерних з'єднань
між запірними кранами та трубами подавальної і
зворотної ліній насосної станції завантаження від
геліосистеми.

15. Відкрутіть гайки (7) з регулювальних пристосувань
(2).

16. Зніміть гайки (7) через запірні крани (3) з регулю-
вальних пристосувань (2).

17. Вийміть регулювальні пристосування (2) разом з за-
пірними кранами (3) ззаду з насосної станції заван-
таження від геліосистеми.

A

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

2
7

2
8

2
9
3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9
4

0
4
1

4

1 3

1 2

1 1

1 0

9
8

7
6

5
4

3
2

1

1

2

3

1 Ізоляція

2 Перехідник накопичувача

3 Регулювальне пристосу-
вання

A Глибина нагвинчування

18. Прикрутіть регулювальні пристосування (3) на пе-
рехідники накопичувача (2). Враховуйте глибину на-
гвинчування (A).

Монтаж до Глибина нагвинчування A

VPS 300/3-E 1 мм

VPS 500/3-E 11 мм

VPS 800/3-E 18 мм

VPS 1000/3-E 18 мм

VPS 1500/3-E 29 мм

VPS 2000/3-E 31 мм

Стінний тримач 5 мм

19. Насуньте насосну станцію завантаження від геліо-
системи через регулювальні пристосування (3) на
буферний накопичувач або на стінний тримач.

Вказівка
Кабель підключення до мережі повинен
проходити над насосною станцією заван-
таження від геліосистеми.

20. Затягніть гайки на регулювальних пристосуваннях
(3).

Обережно!
Небезпека пошкодження гофрованих
труб

При неоднократному вигинанні гофрова-
них труб під кутом понад 30° в будь-якому
напрямку можливе їх руйнування.

▶ Не згинайте гофровані труби кілька
разів під кутом понад 30°.

21. З'єднайте труби подавальної та зворотної ліній з
запірними кранами.



Встановлення 4

0020160855_00 Насосна станція завантаження від геліосистеми Посібник зі встановлення та технічного
обслуговування 9

22. Зафіксуйте штекерні з'єднання фіксуючими затиска-
чами.

23. Відкиньте систему DIA праворуч, щоб зафіксувалась
скоба.

24. Змонтуйте за наявності наступні насосні станції за-
вантаження від геліосистеми.

4.5 Монтаж групи безпеки, попередньо
підключеного резервуара геліосистеми та
розширювального бака геліоустановки

Попередні роботи
▶ При каскадному підключенні станцій з міркувань еко-

номії місця підключайте групи безпеки над станціями.
– Робочий матеріал: Трійник

1

2

3

4

1 Запобіжний клапан,
патрубок підключення
для випускного каналу

2 Наповнювальний кран

3 Патрубок підключення
для розширювального
бак геліоустановки

4 Ущільнення з комплекту
поставки

Небезпека!
Небезпека травм з-за запірного пристосу-
вання

Запірне пристосування, встановлене між
станцією та групою безпеки, деактивує
групу безпеки. Існує небезпека травм.

▶ Не встановлюйте запірне пристосу-
вання між станцією та групою безпеки.

1. Не забудьте встановити ущільнення (4) з комплекту
поставки в під'єднувальний фітинг групи безпеки.

2. Змонтуйте групу безпеки.

Вказівка
При монтажі групи безпеки не безпосе-
редньо до насосної станції завантаження
від геліосистеми, а поряд, використовуйте
для кращого розсіювання тепла не ізольо-
вану трубу.

Обережно!
Небезпека пошкодження розширюваль-
ного бака геліоустановки

Гарячий теплоносій для геліоустановок
може пошкодити мембрану розширюваль-
ного бака геліоустановки.

▶ Використовуйте попередньо підключе-
ний резервуар геліосистеми.

3. При необхідності змонтуйте попередньо підключе-
ний резервуар геліосистеми.

Вказівка
При певних конфігураціях установки (на-
приклад, з дуже великою площею коле-
кторів) гарячий теплоносій для геліоус-
тановок дуже нагріває розширювальний
бак геліоустановки. Тепло може зруйну-
вати мембрану розширювального бака
геліоустановки. Попередньо підключений
резервуар геліосистеми захищає розши-
рювальний бак геліоустановки від занадто
високих температур.

4. При необхідності змонтуйте розширювальний бак
геліоустановки.

Вказівка
Попередній тиск розширювального бака
геліоустановки можна адаптувати до уста-
новки в межах від 50 до 400 кПа (від 0,5 до
4,0 бар).

5. Альтернатива 1 / 2
Умови: Розмір розширювального бака геліоустановки: 18 л, 25 л
або 35 л

▶ Змонтуйте розширювальний бак геліоустановки з
кріпленням приладу до стіни.

5. Альтернатива 2 / 2
Умови: Розмір розширювального бака геліоустановки: 50 л, 80 л
або 100 л

▶ Поставте розширювальний бак геліоустановки.

Небезпека!
Небезпека травм з-за гарячого теплоно-
сія для геліоустановок

Гарячий теплоносій для геліоустановок
може витікати через запобіжний клапан
станції в приміщення встановлення.
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▶ Переконайтесь у відсутності загрози
для будь-кого з боку гарячого теплоно-
сія для геліоустановок.

▶ Встановіть термостійкий випускний ка-
нал від запобіжного клапана до підхо-
дящого прийомного резервуара (напри-
клад, каністри від теплоносія для геліо-
установок).

▶ Проведіть випускний канал з нахилом
до прийомного резервуара.

▶ Не ізолюйте випускний канал, щоб те-
плоносій для геліоустановок міг охоло-
джуватись.

▶ Встановіть прийомний резервуар таким
чином, щоб він не міг перекинутись.

6. Встановіть випускний канал (1).
– Альтернатива

Гнучка труба з нержавіючої сталі
Мідна труба, діаметр з 14 до 28 мм

4.6 Виконання трубного монтажу колекторного
поля

1

2

3

4

1 Геліоконтур зворотної
лінії

2 Підключення зворотної
лінії геліоконтуру

3 Геліоконтур, подавальна
лінія

4 Підключення подаваль-
ної лінії геліоконтуру

1. Виконайте трубний монтаж колекторного поля та
насосної станції завантаження від геліосистеми.
– Альтернатива

Гофрована труба з нержавіючої сталі DN 16

Гофрована труба з нержавіючої сталі DN 20

Умови: Гофрована труба з нержавіючої сталі DN 20

▶ Використовуйте перехідник.
– Робочий матеріал: Перехідник з 3/4" на 1"

2. З'єднайте зворотну лінію насосної станції заванта-
ження від геліосистеми зі зворотною лінією сонячних
колекторів.

3. З'єднайте подавальну лінію насосної станції заван-
таження від геліосистеми з подавальною лінією со-
нячних колекторів.

4. Ізолюйте трубопроводи в достатній мірі.
– термостійкість до 140°C
– надійний захист від пошкодження тваринами
– стійкі до УФ-проміння

4.7 Наповнення геліосистеми і видалення з неї
повітря

Небезпека!
Небезпека ошпарювання витеклим гаря-
чим теплоносієм для геліоустановок

При наповненні геліоконтуру гарячий теп-
лоносій для геліоустановок може витекти і
спричинити ошпарювання.

▶ Наповнюйте геліоконтур тільки тоді,
коли колектори холодні.

▶ В сонячну погоду наповнюйте геліокон-
тур вранці або ввечері або при накри-
тих колекторах.

Обережно!
Небезпека пошкодження з-за не гермети-
чних різьбових з'єднань

Якщо різьбові з'єднання не герметичні, це
може призвести до витоку теплоносія для
геліоустановок.

▶ Перевірте герметичність всіх різьбових
з'єднань.

Обережно!
Небезпека пошкодження з-за домішок у
воді

Якщо теплоносій для геліоустановок міс-
тить воду або інші домішки, то його захист
від замерзання та корозії не забезпечує-
ться.

▶ Не додавайте до теплоносія для геліо-
установок воду або інші рідини.
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Обережно!
Збій в роботі в результаті неправильного
промивання та спорожнення рядів колек-
торів

В результаті неправильного промивання
та спорожнення паралельно підключених
рядів колекторів в геліоустановці може
залишатись повітря.

▶ Встановіть на кожен ряд колекторів
запірний клапан.

▶ Промивайте за раз лише один ряд ко-
лекторів.

▶ Після промивання та спорожнення всіх
рядів відкрийте всі запірні клапани.

1. Наповнюйте геліоконтур тільки готовою сумішшю
теплоносія Vaillant.

2. Наповніть геліоконтур за допомогою пересувного
пристрою для наповнення Vaillant або наповнюваль-
ного насоса Vaillant.

4.7.1 Геліоконтур та пристрій для наповнення

VPM 20/25/2 WVPM 20/25/2 W
VPM 30/35/2 WVPM 30/35/2 W
VPM 40/45/2 WVPM 40/45/2 W

VPM 20/25/2 W
VPM 30/35/2 W
VPM 40/45/2 W

VPM 20/2 S
VPM 60/2 S

p

1

2

3
4

6

7

5

12

13

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

1 Колекторне поле

2 Група безпеки

3 Манометр

4 Кран наповнення та зли-
вний кран, подавальна
лінія

5 Прийомний резервуар

6 Попередньо підключений
резервуар геліосистеми
(замовляється додат-
ково)

7 Розширювальний бак
геліоустановки зі швид-
короз'ємним з'єднанням

8 Кран наповнення та
зливний кран, зворотна
лінія

9 Датчик тиску

10 Оглядове скло

11 Зворотній шланг

12 Пластинчатий теплооб-
мінник

13 Геліонасос

14 Запірний клапан, зворо-
тна лінія

15 Зворотний клапан

16 Бачок для видалення
повітря

17 Запірний клапан, пода-
вальна лінія

18 Зворотний клапан

19 Насосна станція заванта-
ження від геліосистеми

Запірні клапани (13) та (16) оснащені зворотним клапа-
ном. Запірний клапан та зворотний клапан є одним вуз-
лом.

4.7.2 Наповнення геліосистеми

Обережно!
Збій в роботі з-за наявності повітря в ге-
ліоконтурі

В результаті неправильного наповнення в
геліоустановці може залишатись повітря.

▶ Слідкуйте за наповненням геліоуста-
новки.

1. При великих геліоустановках переконайтесь, що в
баку теплоносія для геліоустановок є достатня кіль-
кість теплоносія для геліоустановок. При необхідно-
сті використовуйте додаткові ємності.

2. Перед наповненням установки відрегулюйте попе-
редній тиск розширювального бака геліоустановки.

3. Вимкніть наповнювальний насос.
4. Повністю відкрийте кран наповнення та зливний

кран на насосній станції завантаження від геліоси-
стеми.
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45°

45°

90°

45° 45°

0° 0°

15 min

5 min

1

2

3

1 Положення наповнення

2 Положення видалення
повітря

3 Робоче положення

5. Встановіть запірний клапан подавальної лінії та запі-
рний клапан зворотної лінії в положення наповнення
(1).

6. Увімкніть наповнювальний насос.

◁ Наповнювальний насос подає теплоносій для
геліоустановок.

◁ Теплоносій для геліоустановок надходить в ге-
ліоконтур.

7. Дайте наповнювальному насосу попрацювати протя-
гом не менше 15 хвилин.

◁ При цьому повітря з геліоконтуру видаляється у
достатній мірі.

8. Слідкуйте за рівнем рідини в баку теплоносія для
геліоустановок.

9. Переконайтесь у наявності достатньої кількості те-
плоносія для геліоустановок у баку теплоносія для
геліоустановок.

10. Перевірте, чи витікає теплоносій для геліоустановок
зі зворотного шланга в бак теплоносія для геліоуста-
новок.

◁ Якщо зі зворотного шланга витікає теплоносій
для геліоустановок без бульбашок повітря, це
значить, що геліоустановка майже наповнена.

11. Встановіть запірний клапан подавальної лінії та запі-
рний клапан зворотної лінії в положення видалення
повітря (2).

12. Для видалення повітря дайте наповнювальному
насосу попрацювати протягом не менше 5 хвилин.

13. Встановіть запірний клапан подавальної лінії та запі-
рний клапан зворотної лінії в робоче положення (3).

14. Перекрийте кран наповнення та зливний кран.
15. Вимкніть наповнювальний насос.

◁ Якщо рідина в баку теплоносія для геліоустано-
вок прозора і більше не містить бульбашок пові-

тря, це значить, що видалення повітря пройшло
успішно.

4.7.3 Видалення повітря з геліосистеми

1

1 Гвинт пристрою для
видалення повітря

1. Відкрийте гвинт пристрою для видалення повітря (1)
до того часу, поки не почне капати теплоносій для
геліоустановок.

2. Перекрийте гвинт пристрою для видалення повітря.

◁ Установка наповнена і повітря з неї видалене.

4.7.4 Перевірка герметичності

1. Перекрийте кран наповнення та зливний кран на
зворотній лінії.

2. Увімкніть наповнювальний насос.
3. Збільшіть тиск в геліоконтурі до 450 кПа (4,5 бар).
4. Перевірте герметичність всіх трубопроводів та з'єд-

нань в геліоконтурі.
5. Усуньте порушення герметичності і повторно вико-

найте перевірку.
6. Відрегулюйте тиск системи.
7. Перекрийте кран наповнення та зливний кран.
8. Приберіть пересувний пристрій для наповнення

Vaillant або наповнювальний насос Vaillant.
9. Встановіть ковпачки на кран наповнення та зливний

кран.
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4.8 Електричне підключення насосної станції
завантаження від геліосистеми

Небезпека!
Небезпека для життя від підключень під
напругою!

При виконанні робіт в розподільчих короб-
ках системних вузлів, підключених до ме-
режа низької напруги (230 В) існує небез-
пека для життя внаслідок ураження елек-
тричним струмом. На клемах підключення
до мережі навіть при вимкненому голов-
ному вимикачі присутня напруга при три-
валому навантаженні!

▶ Від'єднайте системні вузли від елек-
тричної мережі, вийнявши мережний
роз'єм або знеструмте системні вузли
за допомогою розділювального прист-
рою з розкриттям контактів не менше 3
мм (наприклад, запобіжники або пере-
микачі потужності.

▶ Унеможливте повторне увімкнення жив-
лення.

▶ Переконайтесь, що системні вузли зне-
струмлені.

▶ Відкривайте розподільчу коробку лише
тоді, коли системні вузли знеструмлені.

Обережно!
Матеріальні збитки в результаті сухої
роботи насосів

Після виконання електричного підклю-
чення геліонасос та буферний насос за-
вантаження запускаються автоматично.
Без теплоносія для геліоустановок та води
відбувається їх шкідлива суха робота.

▶ Перед електричним підключенням на-
сосної станції завантаження від геліоси-
стеми наповніть насосну станцію заван-
таження від геліосистеми та буферний
накопичувач.

1. Використовуйте стандартні проводи.
2. Враховуйте мінімальні поперечні перерізи та макси-

мальні довжини проводів.
– Провід підключення 230 В: ≥ 1,5 мм²
– Провід шини (низька напруга): ≥ 0,75 мм²
– Провід датчика (низька напруга): ≥ 0,75 мм²
– Проводи шин: ≤ 300 м
– Проводи датчиків: ≤ 50 м

3. Прокладайте проводи підключення окремо.
4. Підключіть прилад через автоматичний вимикач

захисного вимкнення до електричної мережі.

124 3

1 Підключення шини eBUS

2 Сервісне підключення

3 Підключення для датчика
днища накопичувача

4 Підключення для датчика
колектора

5. Зніміть накладку внизу з системи DIA насосної стан-
ції завантаження від геліосистеми.

Умови: Наявні інші прилади, сумісні з шиною eBUS

▶ Під'єднайте провід шини eBUS до підключення eBUS
(1).

▶ Прокладіть провід шини eBUS окремо від насосної
станції завантаження від геліосистеми до наступних
сумісних з шиною eBUS приладів.

Умови: Наявний датчик днища накопичувача VR10

▶ Під'єднайте провід датчика днища накопичувача з
підключенням для датчика днища накопичувача (3).

▶ Прокладіть провід датчика днища накопичувача ок-
ремо від насосної станції завантаження від геліосис-
теми до буферного накопичувача.

Умови: Наявний датчик колектора VR11

▶ Під'єднайте провід датчика колектора з підключен-
ням для датчика колектора (4).

Вказівка
Датчик колектора VR11 блокує функцію
форсування роботи насоса.

▶ Прокладіть провід датчика колектора окремо від на-
сосної станції завантаження від геліосистеми до бу-
ферного накопичувача.
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4.9 Підключення насосної станції
завантаження від геліосистеми

1. Надіньте обшивку.
2. Закріпіть обшивку кріпильним гвинтом.
3. Надіньте пластмасову обшивку.

5 Введення в експлуатацію

Насосна станція завантаження від геліосистеми готова
до роботи після подачі мережної напруги та підключення
шини eBUS (замовляється додатково). Експлуатація на-
сосної станції завантаження від геліосистеми забезпе-
чується за допомогою параметрів системи DIA. Експлу-
атація починається з запуску помічника зі встановлення
(→ сторінка 14).

5.1 Присадки

Обережно!
Корозія алюмінію з наступним порушен-
ням герметичності з-за непридатної води
системи опалення!

На відміну від, наприклад, сталі, сірого
чавуну або міді, алюміній реагує на лужну
воду системи опалення (pH-значення >
8,5) значною корозією.

▶ При використанні алюмінію перевірте,
щоб значення pH води системи опа-
лення знаходилось в межах від 6,5 мак-
симум до 8,5.

Обережно!
Матеріальні збитки з-за непридатних ан-
тифризів та засобів для захисту від коро-
зії

Непридатні антифризи або засоби для
захисту від корозії можуть призвести до
пошкодження ущільнень.

▶ Використовуйте тільки придатні анти-
фризи та засоби захисту від корозії.

Додавання до води системи опалення присадок може
призвести до матеріальних збитків. При належному вико-
ристанні наступних виробів до цього часу не було вияв-
лено жодних випадків їх несумісності з виробами Vaillant.

▶ При використанні обов’язково виконуйте вказівки ви-
робника присадок.

За сумісність будь-яких присадок в іншій частині опалю-
вальної системи та за їх ефективність компанія Vaillant
не несе жодної відповідальності.

Присадки для очищення (потрібна наступна про-
мивка)
– Fernox F3
– Sentinel X 300
– Sentinel X 400

Присадки, розраховані на тривале перебування в
установці
– Fernox F1
– Fernox F2
– Sentinel X 100
– Sentinel X 200

Присадки для захисту від замерзання, розрахо-
вані на тривале перебування в установці
– Fernox Antifreeze Alphi 11
– Sentinel X 500

▶ Розкажіть користувачу про необхідні заходи у випадку
використання цих присадок.

▶ Поясніть користувачу необхідні заходи із захисту від
замерзання.

5.2 Запуск помічника зі встановлення

Помічник зі встановлення запускається при першому уві-
мкненні виробу. Він забезпечує простий доступ до найва-
жливіших діагностичних програм і настройок конфігурації
під час встановлення виробу. Помічник зі встановлення
при кожному увімкненні показує етап, до якого він був ус-
пішно пройдений минулого разу.

Якщо запуск помічника зі встановлення не підтвердити,
то помічник зі встановлення через 15 хвилин після увімк-
нення закривається і відображається основна індикація.
При наступному увімкненні виробу помічник зі встанов-
лення запускається знову.

5.3 Настроювання мови

Вказівка
Якщо підключений регулятор системи, то наст-
роювати мову можна тільки на регуляторі сис-
теми.

1. За допомогою або настройте бажану мову.
2. Для підтвердження настроєної мови натисніть .
3. Натисніть повторно для повторного підтвер-

дження настроєної мови, щоб запобігти необережній
зміні.

5.4 Настройка часу

Вказівка
Якщо підключений регулятор системи, то на-
строювати час можна тільки на регуляторі сис-
теми.

1. За допомогою або настройте потрібні години.
2. Підтвердіть настроєні години за допомогою .
3. За допомогою або настройте потрібні хви-

лини.
4. Підтвердіть настроєні хвилини за допомогою .
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5.5 Настройка дати

Вказівка
Якщо підключений регулятор системи, то наст-
роювати дату можна тільки на регуляторі сис-
теми.

1. За допомогою або настройте бажаний день.
2. Підтвердіть настроєний день за допомогою .
3. За допомогою або настройте бажаний місяць.
4. Підтвердіть настроєний місяць за допомогою .
5. За допомогою або настройте бажаний рік.
6. Підтвердіть настроєний рік за допомогою .

5.6 Настроювання сфери застосування

1. За допомогою або виберіть режим експлуата-
ції станції - окремо або в каскаді.
– Ні: станція експлуатується не в каскаді
– Так: станція експлуатується в каскаді

2. При виборі Так необхідно призначити насосній стан-
ції завантаження від геліосистеми за допомогою
або адресу в межах 1 ... 4.

3. Підтвердіть зміну за допомогою .

5.7 Настроювання розміру установки

Вказівка
Розмір установки відповідає кількості квадрат-
них метрів всієї площі колекторів. У залежності
від розміру установки регулятор геліосистеми
вибирає час наповнення.

1. Визначте площу поверхні (в квадратних метрах) під-
ключених колекторів за допомогою або .

2. Підтвердіть зміну за допомогою .

5.8 Настроювання місця

1. За допомогою або виберіть країну, в якій
встановлено виріб.

2. Підтвердіть зміну за допомогою .

5.9 Видалення повітря з системи

1. Запустіть виконуватись програму видалення повітря.

◁ Програма видалення повітря запускається авто-
матично.
– Тривалість виконання програми: 6 мин

Умови: Програма завершується

▶ Випустіть залишки повітря за допомогою гвинта при-
строю для видалення повітря на станції.

5.10 Виконання діагностичної програми опору
установки

2

1

1 Червона мітка 2 Канавка на затискачі

1. Подивіться згори в оглядове скло.
2. Встановіть червону мітку (1) на оглядовому склі

шляхом натискання на та на відміченій діля-
нці (канавка на затискачі) (2).

Вказівка
Діагностична програма опору установки
здійснює адаптацію насосна станції заван-
таження від геліосистеми до втрат тиску в
геліоконтурі.

3. Завершіть діагностичну програму опору установки.

◁ Електроніка зберігає значення втрати тиску ге-
ліоконтуру.

5.11 Введення контактної інформації

1. Введіть свій телефонний номер за допомогою та
.

2. Підтвердіть введену інформацію за допомогою .

5.12 Завершення роботи помічника зі
встановлення

▶ Для завершення помічника зі встановлення натисніть
.

Вказівка
Після успішного проходження і підтвер-
дження помічника зі встановлення при на-
ступному увімкненні він не запускатиметься
автоматично.

Вказівка
Всі виконані настройки ви можете згодом
переглянути і змінити в пункті меню Конфі-
гурація.
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6 Керування

6.1 Концепція керування насосної станції
завантаження від геліосистеми

Насосна станція завантаження від геліосистеми
auroFLOW exclusiv оснащена цифровою інформаційно-
аналітичною системою (системою DIA). Якщо потрібні
додаткові настройки, які ви ще не виконали за допомогою
помічника зі встановлення, то за допомогою системи DIA
можна проглянути і змінити додаткові параметри.

В → Посібнику з експлуатації насосної станції заванта-
ження від геліосистеми auroFLOW exclusiv містяться
описи наступного:

– Концепція керування та керування системою DIA
– Можливості зчитування та настройки рівня користу-

вача

6.2 Виклик рівня спеціаліста

Обережно!
Небезпека пошкодження в результаті
неналежного виконання робіт!

Неправильні настройки на рівні спеціаліста
можуть призвести до пошкоджень геліоус-
тановки.

▶ Використовуйте доступ до рівня спеціа-
ліста лише тоді, якщо ви є кваліфікова-
ним спеціалістом.

Вказівка
Рівень спеціаліста захищений паролем від не-
санкціонованого доступу, оскільки неналежне
настроювання параметрів на цьому рівні може
призвести до функціональних порушень та по-
шкоджень виробу.

1. Натисніть одночасно та ("i").

◁ На дисплеї з'являється меню.

2. Перелистайте список за допомогою або , поки
не з'явиться пункт меню Рівень спеціаліста.

3. Щоб вибрати пункт меню, натисніть .

◁ На дисплеї з'являється текст Ввести код і зна-
чення "00".

4. За допомогою або настройте значення 17
(код).

5. Натисніть , щоб підтвердити введений код.

◁ З'являється рівень спеціаліста з вибором пунктів
меню.

Вказівка
Наведений шлях на початку опису дії по-
казує, як на рівні спеціаліста можна пе-
рейти до відповідної функції, наприклад,
Меню → Рівень спеціаліста → Тестове
меню → Програми перевірок.

Вказівка
Якщо після виходу з рівня спеціаліста по-
вторно викликати цей пункт протягом 15
хвилин, то код вводити знову не потрібно.

6.2.1 Перегляд/видалення списку помилок

Рівень спеціаліста → Список помилок

– За допомогою цієї функції можна переглянути останні
10 повідомлень про помилку в списку помилок. При
необхідності повідомлення можна видалити.

6.2.2 Запуск послідовностей тестування

Рівень спеціаліста → Тестове меню → Статистика

– За допомогою цієї функції можна переглянути статис-
тичну інформацію системи.

Рівень спеціаліста → Тестове меню → Програми переві-
рок

– За допомогою цієї функції можна запустити діагности-
чні програми.

Рівень спеціаліста → Тестове меню → Тест
датч./вик.прис.

– За допомогою цієї функції можна перевірити датчики
та виконавчі пристрої насосної станції завантаження
від геліосистеми.

6.2.3 Зміна конфігурації

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Мова

– За допомогою цієї функції можна змінити мову.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Контактна інфор-
мація

– За допомогою цієї функції можна змінити контактну
інформацію.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Дата

– За допомогою цієї функції можна змінити дату.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Час

– За допомогою цієї функції можна змінити час.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Літнй/зим час,

– За допомогою цієї функції можна настроювати авто-
матичне перемикання цифрової інформаційно-аналі-
тичної системи на літній та зимовий час.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Каскад

– За допомогою цієї функції можна визначати режим
експлуатації станції - окремо або в каскаді. Якщо ста-
нція експлуатується в каскаді, то станції необхідно
призначити адресу в межах 1 ... 4.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Площа колектора

– За допомогою цієї функції можна настроювати розмір
площі колекторного поля.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Час форс. насоса

– За допомогою цієї функції можна настроювати час
форсування насоса.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Потуж. форс. на-
соса
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– За допомогою цієї функції можна настроювати поту-
жність форсування насоса (заводська настройка =
20%).

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Режим роботи

– За допомогою цієї функції можна настроювати режим
роботи геліоконтуру (малий потік, автоматичний або
великий потік).

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Темп-ра опалення

– За допомогою цієї функції можна настроювати задану
температуру подавальної лінії системи опалення.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Темп-ра ГВ,

– За допомогою цієї функції можна настроювати задану
температуру гарячої води.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Темп-ра перем.
UV5

– За допомогою цієї функції можна настроювати темпе-
ратуру спрацьовування клапана пошарового заванта-
ження.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Макс. темп-ра на-
коп.,

– За допомогою цієї функції можна настроювати макси-
мальну температуру накопичувача.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Гістерезис вмик.

– За допомогою цієї функції можна настроювати різ-
ницю температур. Станція вмикається при досягненні
настроєної різниці температур між датчиками темпе-
ратури T5 та T6.

Вказівка
Цю функцію можна використовувати при підключених да-
тчиках температури T5 та T6 і неактивній функції форсу-
вання роботи насоса.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Регулятор eBUS

– За допомогою цієї функції можна визначати, чи під-
ключений сумісний з шиною eBUS прилад (наприклад,
регулятор) до насосної станції завантаження від ге-
ліосистеми.

Рівень спеціаліста → Конфігурація → Версія ПЗ

– За допомогою цієї функції можна зчитувати версію
встановленого програмного забезпечення.

6.2.4 Виконання скидання

Рівень спеціаліста → Скинути

– За допомогою цієї функції можна повернути насосну
станцію завантаження від геліосистеми на заводські
настройки.

– Крім того, тут можна обнулити відображувані зна-
чення внеску геліосистеми.

6.2.5 Запуск помічника зі встановлення

Рівень спеціаліста → Запуск поміч.встан.

– За допомогою цієї функції можна запустити помічник
зі встановлення.

7 Передача користувачу

1. Поясніть користувачу порядок поводження з уста-
новкою. Дайте відповідь на всі його питання. Особ-
ливо зверніть увагу користувача на вказівки з без-
пеки, яких він повинен дотримуватися.

2. Поясніть користувачу, що він повинен брати до
уваги якість місцевої води, що використовується для
наповнення опалювальної установки.

3. Поясніть користувачу, що він повинен використову-
вати для наповнення опалювальної установки лише
звичайну водопровідну воду без хімічних добавок.

4. Поясніть користувачу розташування та принцип ро-
боти захисних пристосувань.

5. Поясніть користувачу необхідність технічного обслу-
говування установки із зазначеною періодичністю.

6. Передайте користувачу на зберігання всі призначені
для нього посібники та документацію на прилад.
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8 Виявлення та усунення несправностей

Несправність Можлива причина Усунення

Геліонасос створює шум. Повітря в геліонасосі. Видаліть повітря з геліонасоса, а також насоса за допо-
могою вбудованого пристрою видалення повітря та інших
пристроях видалення повітря (за наявності).
При необхідності: повторіть видалення повітря наступ-
ного дня.

Тиск установки занадто низький. Збільшіть тиск установки.

Установка створює шум
(це нормальне явище в
перші дні після наповнення
установки).

Тиск установки занадто низький. Збільшіть тиск установки.

Геліонасос працює, але
теплий теплоносій для ге-
ліоустановок не надходить
від колектора до насосної
станції завантаження від
геліосистеми (насос нагрі-
вається).
Температура подавальної
та зворотної ліній одна-
кова.
Температура накопичувача
не підвищується або підви-
щується повільно.

Повітря в системі трубопроводів. Перевірте тиск установки.
Видаліть повітря на колекторі та насосній станції заван-
таження від геліосистеми.
За наявності регулятора VRS 620/3:

– Введіть геліонасос в експлуатацію (рівень спеціаліста
→ тестове меню → тест виконавчих пристроїв).

– Перевірте протікання теплоносія для геліоустановок в
оглядовому склі.

– Виконайте діагностичну програму опору установки.

Видаліть повітря з геліонасоса, а також насоса за допо-
могою вбудованого пристрою видалення повітря та інших
пристроях видалення повітря (за наявності).
При необхідності:

– Перевірте прокладання трубопроводів (наприклад,
згини на виступах балок або на вигинах водопровід-
них труб).

– Змініть схему прокладання трубопроводів або встано-
віть додатковий пристрій видалення повітря.

Теплий теплоносій для ге-
ліоустановок не надходить
від колектора до насосної
станції завантаження від
геліосистеми.
Буферний накопичувач не
нагрівається.

Запірні крани в системі перекриті. Відкрийте наповнювальні та спорожнювальні крани.

Зворотні клапани встановлені не в
напрямку потоку.

Демонтуйте запірні клапани зі зворотнім клапаном і змон-
туйте їх у напрямку потоку.

Електроживлення вимкнено. Увімкніть електроживлення.

На дисплеї відображається
повідомлення про помилку.

Вийнятий штекер датчика. Вставте штекер.

Обрив проводу. Перевірте провід.

Несправні датчики. Замініть датчики.

Геліонасос не працює, хоча
Сонце світить.
(відсутній символ "геліона-
сос активний" на дисплеї)

Установка в режимі очікування (мак-
симум 10 хвилин) і попередня спроба
завантаження насосної станції заван-
таження від геліосистеми.
Накопичувач має максимальну темпе-
ратуру.
Установка знаходиться в режимі захи-
сту колектора, викликаному високою
температурою в колекторі.

Почекайте, поки на дисплеї з'явиться символ "геліонасос
активний": введіть геліонасос в експлуатацію (рівень спе-
ціаліста → тестове меню → тест виконавчих пристроїв).
Розблокуйте ротор.
Вставте викрутку в проріз і проверніть насос вручну.
При необхідності: демонтуйте і очистіть насос.

Геліонасос не працює, хоча
Сонце світить.
(на дисплеї відображається
символ "геліонасос актив-
ний")

Насос забруднений.
Насос несправний.

Замініть насос.

Геліонасос працює, хоча
Сонце не світить.

Установка знаходиться в режимі пере-
вірки.

Активуйте вбудований сонячний календар:
Настройте місце і час.

Відображувана темпера-
тура в подавальній лінії
геліоконтуру занадто ни-
зька/занадто висока.

Температура вимірюється безпосеред-
ньо в теплоносії для геліоустановок.

Почекайте, поки відображувана температура в подаваль-
ній лінії геліоконтуру відповідатиме температурі теплоно-
сія для геліоустановок.
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Несправність Можлива причина Усунення

Частота обертів насоса
коливається. Насос працює
нерівномірно.

Об'ємна витрата насоса модулюється
внутрішнім регулятором.

(помилка відсутня)

Падає тиск (коливання ти-
ску в нормальному режимі
експлуатації: ±20 ... 30 кПа
(±0,2 ... 0,3 бар)).

Після наповнення з установки ще ви-
ходить повітря.
Розчинилась повітряна бульбашка.
Негерметичне місце в геліоконтурі,
особливо - в колекторному полі.

Перевірте різьбові з'єднання та сальники на запірних
засувках і різьбових підключеннях.
Перевірте місця пайки.
Перевірте колекторне поле, замініть несправні колектори.

Внесок геліосистеми зана-
дто низький.

Теплоізоляція трубопроводу занадто
тонка або неправильно виконана.
Установка неправильно зпланована.

Перевірте розрахунки установки (розмір колекторів, заті-
нення, довжини труб) і за необхідності змініть план уста-
новки.
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9 Огляд, технічне обслуговування та
запасні частини

9.1 Догляд виробу

Обережно!
Вірогідність матеріальних збитків внас-
лідок використання непридатних засобів
для чищення!

Непридатні засоби для чищення можуть
пошкодити обшивку, арматуру та еле-
менти керування.

▶ Не використовуйте аерозолі, абразивні
засоби, миючі засоби, та засоби для
чищення, що містять розчинники або
хлор.

▶ Очистіть обшивку вологою ганчіркою з невеликою
кількістю мила, що не містить розчинників.

9.2 Придбання запасних частин

Оригінальні деталі приладу пройшли сертифікацію в ході
перевірки вимогам CE. Якщо при виконанні технічного
обслуговування або ремонту не використовуються сер-
тифіковані оригінальні запасні частини Vaillant, то серти-
фікат відповідності вимогам CE втрачає свою чинність.
Тому переконливо рекомендується встановлювати лише
оригінальні запасні частини Vaillant. Інформацію про на-
явні оригінальні запасні частини Vaillant ви можете отри-
мати за контактною адресою, вказаною на задній сторі-
нці.

▶ Якщо для виконання технічного обслуговування або
ремонту потрібні запасні частини, використовуйте
винятково оригінальні запасні частини Vaillant.

9.3 Виконання робіт з технічного
обслуговування

Небезпека!
Небезпека ошпарювання витеклим гаря-
чим теплоносієм для геліоустановок

При наповненні геліоконтуру гарячий теп-
лоносій для геліоустановок може витекти і
спричинити ошпарювання.

▶ Наповнюйте геліоконтур тільки тоді,
коли колектори холодні.

▶ В сонячну погоду наповнюйте геліокон-
тур вранці або ввечері або при накри-
тих колекторах.

▶ Зніміть пластмасову обшивку.
▶ Відкрийте насосну станцію завантаження від геліосис-

теми. (→ сторінка 7)
▶ Виконайте роботи з технічного обслуговування згідно

з планом технічного обслуговування.
▶ Підключіть насосну станцію завантаження від геліоси-

стеми. (→ сторінка 14)

9.3.1 План технічного обслуговування

9.3.1.1 Календарні інтервали технічного
обслуговування

Календарні інтервали технічного обслуговування

Інтервал Роботи з технічного обслуговування Сто-
рінка

Щорічно Перевірка тиску установки 20

Перевірити герметичність підклю-
чень 20

Перевірка захисту від замерзання
теплоносія для геліоустановок 20

Перевірка захисту від корозії тепло-
носія для геліоустановок 20

Видалення повітря з геліосистеми 20

Наповнення геліосистеми 21

Перевірка насосної станції заванта-
ження від геліосистеми на наявність
пошкоджень 21

9.3.2 Перевірка тиску установки

▶ Перевірте тиск установки на манометрі.

9.3.3 Перевірити герметичність підключень

▶ Перевірте герметичність трубопроводів та з'єднань в
геліоконтурі. (→ сторінка 12)

9.3.4 Перевірка захисту від замерзання
теплоносія для геліоустановок

▶ Перевірте захист від замерзання теплоносія для ге-
ліоустановок.

9.3.5 Перевірка захисту від корозії теплоносія
для геліоустановок

1. Відкрийте гвинт пристрою для видалення повітря
до того часу, поки не почне капати теплоносій для
геліоустановок.

2. На короткий час занурте індикаторну паличку зна-
чення pH в зразок теплоносія для геліоустановок.

3. Перекрийте гвинт пристрою для видалення повітря.
4. Порівняйте колір індикаторної палички значення pH

з відповідним зразком кольору.
5. Вилийте зразок теплоносія для геліоустановок в

прийомний резервуар насосної станції завантаження
від геліосистеми.

6. Якщо значення pH нижче 7,0, замініть теплоносій
для геліоустановок.

9.3.6 Видалення повітря з геліосистеми

▶ Перевірте геліосистему та при необхідності видаліть з
неї повітря. (→ сторінка 12)
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9.3.7 Наповнення геліосистеми

▶ Перевірте і наповніть за необхідності геліосистему.
(→ сторінка 11)

9.3.8 Перевірка насосної станції завантаження
від геліосистеми на наявність пошкоджень

▶ Візуально перевірте насосну станцію завантаження
від геліосистеми на наявність пошкоджень.

10 Виведення насосної станції
завантаження від геліосистеми з
експлуатації

Небезпека!
Небезпека для життя від підключень під
напругою!

При виконанні робіт в розподільчих короб-
ках системних вузлів, підключених до ме-
режа низької напруги (230 В) існує небез-
пека для життя внаслідок ураження елек-
тричним струмом. На клемах підключення
до мережі навіть при вимкненому голов-
ному вимикачі присутня напруга при три-
валому навантаженні!

▶ Від'єднайте системні вузли від елек-
тричної мережі, вийнявши мережний
роз'єм або знеструмте системні вузли
за допомогою розділювального прист-
рою з розкриттям контактів не менше 3
мм (наприклад, запобіжники або пере-
микачі потужності.

▶ Унеможливте повторне увімкнення жив-
лення.

▶ Переконайтесь, що системні вузли зне-
струмлені.

▶ Відкривайте розподільчу коробку лише
тоді, коли системні вузли знеструмлені.

Небезпека!
Небезпека ошпарювання гарячим тепло-
носієм для геліоустановок

При температурі колекторів понад 100°C
теплоносій для геліоустановок може вихо-
дити у вигляді пари і спричинити ошпарю-
вання.

▶ Виводьте станцію з експлуатації тільки
при температурі колектора нижче
100°C.

▶ Одягайте засоби індивідуального захи-
сту.

▶ Пам'ятайте, що наповнювальний кран
на групі безпеки повинен бути постійно
закритим.

1. Від'єднайте насосну станцію завантаження від геліо-
системи від подачі живлення.

2. Підготуйте необхідний робочий матеріал.
– Прийомний резервуар (розмір у відповідності до

кількості наповнення установки, не менше 20 л)
– 2x шланга з наконечником 3/4"
– Засоби індивідуального захисту
– Інструмент

3. Зніміть обшивку насосної станції завантаження від
геліосистеми.

4. Відгвинтіть кріпильний гвинт обшивки.
5. Зніміть обшивку.
6. Від'єднайте кабелі, наявні на місці встановлення.
7. Підключіть шланги до крана наповнення та зливного

крана.
8. Закріпіть кінці шлангів на прийомному резервуарі.

45° 45°

9. Встановіть запірний клапан подавальної лінії та запі-
рний клапан зворотної лінії в положення видалення
повітря.

10. Відкрийте кран наповнення та зливний кран.

◁ Теплоносій для геліоустановок стікає в прийом-
ний резервуар.

Вказівка
В геліоконтурі, особливо - в колекторах,
можуть ще залишатись залишки тепло-
носія для геліоустановок, які не можуть
стекти.

11. Перекрийте прийомний резервуар.
12. Перекрийте кран наповнення та зливний кран.
13. Встановіть на передню сторону насосної станції

завантаження від геліосистеми попереджувальну
наклейку про те, що насосна станція завантаження
від геліосистеми не експлуатується.

11 Вторинне використання та утилізація

Утилізація упаковки
▶ Здійснюйте утилізацію упаковки належним чином.

Утилізація продукту та приналежностей
▶ Утилізація виробу та приналежностей з побутовим

сміттям заборонена.
▶ Здійснюйте утилізацію виробу та всіх приналежностей

належним чином.
▶ Дотримуйтесь відповідних приписів.

Утилізація теплоносія для геліоустановок
Теплоносій для геліоустановок не належить до побутових
відходів.
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▶ Здійснюйте утилізацію теплоносія для геліоустановок
з дотриманням місцевих приписів, доручивши це спе-
ціалізованому підприємству з утилізації відходів.

▶ Упаковка, що не піддається очищенню, повинна бути
утилізована точно так само, як теплоносій для геліо-
установок.

12 Технічні характеристики

12.1 Габарити
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12.2 Технічні характеристики

Позначення Оди-
ниця

VPM 20/2 S VPM 60/2 S

Площа сонячних
колекторів

м² 4 ... 20 20 ... 60

Теплоносій — 21 пластина 49 пластин

Габарити

Висота мм 750

Ширина мм 450

Глибина при мон-
тажі на буферному
накопичувачі

мм 250

Вага кг 18 19

Електричне підключення

Номінальна напруга В, Гц 230, 50

Споживання поту-
жності (виміряна
потужність)

Вт макс. 140

Тип підключення — Підключення до мережі

Ступінь захисту
(згідно з EN 60529)

— IPX2

Гідравлічне підключення

Позначення Оди-
ниця

VPM 20/2 S VPM 60/2 S

Подавальна лінія
геліоконтуру (зовні-
шня різьба)

" 3/4

Зворотна лінія ге-
ліоконтуру (зовні-
шня різьба)

" 3/4

Подавальна лінія
контуру буферного
накопичувача 1
(зовнішня різьба)

" 1

Подавальна лінія
контуру буферного
накопичувача 2
(зовнішня різьба)

" 1

Зворотна лінія кон-
туру буферного на-
копичувача (зовні-
шня різьба)

" 1

Макс. робочий тиск
(геліоконтур)

кПа
(бар)

600 (6)

Макс. робочий тиск
(контур накопичу-
вача)

МПа
(бар)

0,3 (3)

Макс. температура
теплоносія для ге-
ліоустановок

°C 130

Макс. температура
води

°C 99

Геліонасос

Номінальна напруга В, Гц 230, 50

Споживання геліо-
насоса

Вт макс. 70

Споживання буфер-
ного насоса заван-
таження

Вт Макс. 63

Заводська настройка

Гаряча вода, кін-
цеве значення

°C 65

Опалення, кінцеве
значення

°C 40

Максимальна тем-
пература накопичу-
вача

°C 99
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12.3 Гідравлічна схема та схема електричних з'єднань

Гідравлічна схема та схема електричних з'єднань

T2

T1

T4

T6 eBUST5

X51

X4

X5

X6

X7
Pressure

LED

STW

UV5

F1

T4

T3

T2

T1

X8

X1 X3 X2

eBUS

P2

230 V~
P1

1 2

1 Гідравлічна схема 2 Схема електричних з'єднань

12.4 Залишковий напір

Залишковий напір геліоконтуру VPM 20/2 S та VPM 60/2 S
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Залишковий напір буферного контуру VPM 20/2 S

0

100

200

300

400

A

B

500

600

700

800

y

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13001400 15001600

x

x Об'ємна витрата [л/год]

y Залишковий напір [мбар]

A Питна вода

B Опалення

Залишковий напір буферного контуру VPM 60/2 S
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12.5 Діаметр труби

VPM20/2 S - сторона буферного накопичувача
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x Площа колектора [м
2
] y Загальна довжина труб [м]

Приклад
– Площа колектора = 14 м2

– Загальна довжина труб = 10 м
– Діаметр труби = номінальний внутрішній діаметр DN15

Вказівка
Розрахунок труб здійснюється з урахуванням вигинів труб з запасом 50%.

VPM60/2 S - сторона буферного накопичувача
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VPM20/2 S - сторона геліосистеми, трубчасті колектори
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VPM60/2 S - сторона геліосистеми, трубчасті колектори
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VPM20/2 S - сторона геліосистеми, плоскі колектори
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VPM60/2 S - сторона геліосистеми, плоскі колектори
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