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Projekční návod

Solární sada
Vitocell 100-B/-W, typ CVBA
Stacionární zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním Ceraprotect a dvěma topnými spirálami pro ohřev
pomocí solárních kolektorů a dohřev topným kotlem. S předem smontovanou čerpací stanicí Solar-Divicon a modulem
solární regulace, typ SM1 nebo Vitosolic 100, typ SD1.
Vitosol 100-FM, typ SVKF/SVKG
Optimalizované ploché kolektory pro rozsah použití s automatickým vypínáním teploty ThermProtect. Pro svislou montáž na střechu nebo integraci do střešní konstrukce (barva
krycího rámu tmavě modrá).
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VITOSOL 100-FM

Solární sada s bivalentním zásobníkovým ohřívačem vody, čerpací stanicí Solar-Divicon,
solární regulací, solárními kolektory a solárními součástmi
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Základy
1.1 Kolektory s ThermProtect
Solární sada Vitosol 100-FM je vybavena kolektory se spínajícím
povlakem absorbéru ThermProtect.
Ploché kolektory Vitosol-FM se vyznačují svým jedinečným povrchovým povlakem absorbéru. Tento povlak mění své optické vlastnosti
v závislosti na teplotě. V normálním rozsahu teplot solárního zařízení mají kolektory tytéž výkonnostní parametry jako běžné solární
kolektory. Jakmile však solární zásobník dosáhne požadovaného
stavu nabití, způsobí nadbytek solární energie nárůst teploty kolektorů. Pokud teplota kolektoru překročí spínací teplotu absorbéru, přizpůsobí se výkon automaticky sníženému odběru tepla. Při zastavení zařízení dosahuje teplota v kolektoru max. klidové teploty
145 °C. Pokud teplota kolektoru poklesne, dojde opět k nárůstu
výkonu. Solární zařízení se spínajícími plochými kolektory umožňuje
bezpečné zamezení tvorby páry při současném přizpůsobení tlaku
v zařízení. Tento způsob je proto šetrný jak k součástem zařízení
(čerpadlu, zpětným klapkám, expanzní nádobě atd.), tak k teplonosné kapalině. Výsledkem je vyšší spolehlivost a životnost
systému.

U spínajících kolektorů platí co do hospodárnosti tatáž pravidla pro
dimenzování, jako je tomu u běžných plochých kolektorů. Má-li však
být dosaženo vyššího stupně solárního pokrytí, lze z důvodu nižších
konečných teplot kolektorovou plochu předimenzovat.
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Solární sada
2.1 Popis výrobku
Systémové schéma
■ Standardní solární sada se součástmi, které jsou sladěny k solárnímu ohřevu pitné vody.
■ Bivalentní zásobníkový ohřívač vody kompletně vybaven pro
rychlé a jednoduché zapojení solárního zařízení
■ Nádoba zásobníku s antikorozní úpravou, z oceli a s povrchovým
smaltováním Ceraprotect. Dodatečná katodická ochrana v podobě
ochranné hořčíkové anody; anodu napájenou elektrickým proudem
lze objednat jako příslušenství
■ Rychlá a jednoduchá montáž. Plnicí, odvzdušňovací a uzavírací
ventil a solární regulace jsou integrovány v čerpací stanici SolarDivicon a jsou předem smontované u nádoby zásobníku.

■ Nízké ztráty tepla díky vysoce efektivní celkové tepelné izolaci
■ Elektrickou topnou vložku lze objednat jako příslušenství
■ Plošně optimalizované ploché kolektory s automatickým vypínáním teploty ThermProtect pro samozabezpečující solární zařízení
bez páry.
■ Jasně definovaný rozsah použití: Solární zařízení pro ohřev pitné
vody dvěma solárními kolektory
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KW Studená voda
WW Teplá voda
A Solární sada:
B Vitosol 100-FM, typ SVKF/SVKG, s připojovací sadou, čidlem teploty kolektoru a připojovacím vedením
C Vitocell 100-B/-W, typ CVBA:
1 Vitocell 100-B/-W s vestavěným čidlem teploty zásobníku
2 Solar-Divicon
3 Modul solární regulace, typ SM1 nebo Vitosolic 100,
typ SD1

D
E
F
G

Expanzní nádoba
Topný okruh
Termostatický směšovací ventil, není součástí dodávky
Topný kotel

Upozornění
Upevňovací systém pro kolektory na střechu se musí objednat
samostatně.
= součást dodávky Vitosol 100-FM solární sada pitná voda
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Solární sada (pokračování)
Stav při dodání
■ Solární expanzní nádoba (18 l)
■ Teplonosná kapalina (20 l)
Upozornění
Provedení s modulem solární regulace, typ SM1 objednávejte jen ve
spojení s těmito zdroji tepla:
■ topný kotel Viessmann s těmito regulacemi:
– Vitotronic 100, typ HC1A, HC1B, KC2B a KC4B
– Vitotronic 200, typ HO1A, HO1B, HO1C, HO2B, KO1B, KO2B,
KW6A a KW6B
Upozornění
Upevňovací systém pro kolektory se musí objednat samostatně.

5693 370 CZ
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Solární sada:
■ 2 Vitosol 100-FM, typ SVKF/SVKG s připojovací sadou, čidlem
teploty kolektoru a připojovacím vedením
■ Vitocell 100-W, barva bílá se stanicí Solar-Divicon a solární regulací
– Solar-Divicon s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem s regulovatelnými otáčkami
– Modul solární regulace, typ SM1 nebo Vitosolic 100, typ SD1
nebo
Vitocell 100-B barva stříbrná se stanicí Solar-Divicon a solární
regulací
– Solar-Divicon s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem s regulovatelnými otáčkami
– Modul solární regulace, typ SM1 nebo Vitosolic 100, typ SD1

6
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Vitosol 100-FM
3.1 Popis výrobku
Provedení
■ Typ SVKF pro montáž na střechu
■ Typ SVKG pro integraci do střešní konstrukce
Hlavní součástí Vitosol 100-FM je absorbér s vysoce selektivním
povlakem s automatickým vypínáním teploty ThermProtect. Ten
zaručuje vysokou absorpci slunečního záření a nízké emise tepelného záření při standardních systémových teplotách. Na absorbéru
je namontována měděná trubka meandrového tvaru, kterou proudí
teplonosná kapalina.
Teplonosná kapalina odebírá přes měděnou trubku teplo z absorbéru. Absorbér je obklopen vysoce tepelně izolovaným kolektorovým
pláštěm, čímž se minimalizují tepelné ztráty kolektoru.

Vysoce kvalitní tepelná izolace je teplotně stálá a nedochází u ní k
úniku plynů. Kolektor je zakryt solárním sklem s nízkým obsahem
železitých prvků. Díky tomu se zvyšuje transmise solárního záření.
Připojovací sada s připojovacím vedením umožňuje jednoduché
spojení kolektorů s trubkami solárního okruhu. Čidlo teploty kolektoru se instaluje do jímky (součást připojovací sady).
■ Barva profilu rámu: eloxovaný hliník
■ Barva krycího rámu pro integraci do střešní konstrukce: tmavě
modrá

A
B

3

C
D
E
F
G
H
K
Vitosol 100-FM, typ SVKF
A
B
C
D

Kryt ze solárního skla, 3,2 mm
Hliníková krycí lišta v rozích kolektoru
Těsnění skla
Absorbér

E
F
G
H
K

Meandrová měděná trubka
Meandrová průchodka z plastu
Tepelná izolace z minerálních vláken
Profil rámu z hliníku
Spodní ocelový plech s hliníko-zinkovým povlakem

A
B
C
D
E
F
G
H
K
Vitosol 100-FM, typ SVKG
E
F
G
H
K

Meandrová měděná trubka
Meandrová průchodka z plastu
Tepelná izolace z minerálních vláken
Profil rámu z hliníku
Spodní ocelový plech s hliníko-zinkovým povlakem
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A Kryt ze solárního skla, 3,2 mm
B Obvodová krycí lišta z hliníku v barvě tmavě modré s uchycením pro krycí plechy
C Těsnění skla
D Absorbér
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Vitosol 100-FM (pokračování)
Přednosti
■ Plošně optimalizované ploché kolektory s automatickým vypínáním teploty ThermProtect pro samozabezpečující solární zařízení
bez páry.
■ Speciální meandrová hydraulická soustava pro dobré stagnační
chování
■ Použitelný pro montáž na střechu nebo integraci do střešní konstrukce
■ Vysoký stupeň účinnosti díky vysoce selektivně potaženému
absorbéru a krytu ze solárního skla, s nízkým obsahem železitých
prvků

■ Trvalá těsnost a vysoká stabilita díky profilovému hliníkovému
rámu a bezešvému utěsnění skla.
■ Zadní stěna odolná proti proražení a korozi z pozinkovaného ocelového plechu
■ Snadno montovatelný upevňovací systém Viessmann se staticky
odzkoušenými a korozi odolnými součástmi
■ Rychlé a bezpečné připojení kolektorů pomocí připojovacích dílů
nástrčné techniky a ohebným připojovacím vedením

3.2 Technické údaje
Upozornění
Při použití solární sady v těchto regionech nepřebírá firma
Viessmann záruku.

Technické údaje
Typ
Celková plocha
m2
Plocha apertury
m2
Rozměry
– Šířka
mm
– Výška
mm
– Hloubka
mm
Výkonnostní parametry pracovní oblasti kolektoru
Optická účinnost
– Plocha absorbéru
%
– Celková plocha
Koeficient ztráty tepla k1
– Plocha absorbéru
W/(m2 · K)
– Celková plocha
Koeficient ztráty tepla k2
– Plocha absorbéru
W/(m2 · K2)
– Celková plocha
Teoretické výkonnostní parametry po celý teplotní rozsah
Optická účinnost
– Plocha absorbéru
%
– Celková plocha
Koeficient ztráty tepla k1
– Plocha absorbéru
W/(m2 · K)
– Celková plocha
Koeficient ztráty tepla k2
– Plocha absorbéru
W/(m2 · K2)
– Celková plocha
Hmotnost
kg
Objem kapaliny (teplonosná kapalina)
l
Max. klidová teplota
°C
Přípust. provozní tlak v kolektoru
– Se standardním pojistným ventilem čerpací stanice
bar/MPa
Solar-Divicon
– S pojistným ventilem 8 bar (příslušenství) v čerpací
bar/MPa
stanici Solar-Divicon
Připojení na připojovací sadu
Ø mm
Výkon výroby páry

SVKF

Technické údaje pro stanovení třídy energetické účinnosti (štítek ErP)
Typ
Plocha apertury
m2
Následující hodnoty se vztahují na plochu apertury:
*1

8

SVKG
2,18
2,02

2,23
2,02

1056
2066
73

1070
2080
73

81,4
75

81,4
73,3

4,098
3,779

4,098
3,694

0,038
0,035

0,038
0,035

81,9
75,5

81,9
73,8

4,814
4,439

4,814
4,339

0,025
0,023
37
1,27
145

0,025
0,023
37
1,27
145

6/0,6

6/0,6

8/0,8

8/0,8

22

22

0*1

0*1

SVKF
2,02

SVKG
2,02

Musí být dodrženy údaje výrobce týkající se plnicího tlaku solárního zařízení.
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V případě vzdálenosti od pobřeží mezi 100 a 1000 m doporučujeme použití kolektoru Vitosol 200-F, typ SV2D nebo Vitosol 100-F
typ SV1B/SH1B.
V případě blízkosti pobřeží do 100 m používejte výhradně kolektor
Vitosol 200-F, typ SV2D.
Vitosol 200-F, typ SV2D nebo Vitosol 100-F, typ SV1B/SH1B má
speciální povlak absorbéru, který umožňuje použití kolektorů v regionech v blízkosti pobřeží.

Vitosol 100-FM (pokračování)
Typ
– Účinnost kolektorů
– Optická účinnost
– Koeficient ztráty tepla k1
– Koeficient ztráty tepla k2
Faktor úhlové korekce

SVKF
59,8
79
3,99
0,0138
0,91

%
%
W/(m2 · K)
W/(m2 · K2)

SVKG
59,8
79
3,99
0,0138
0,91

Rozměry
73
36

1056

KV

73
36

1070

KV

1886

2080

1886

KR
90

KR

90

2066

3

Vitosol 100-FM, typ SVKF

Vitosol 100-FM, typ SVKG

KR Vstup do kolektoru
KV Výstup z kolektoru

KR Vstup do kolektoru
KV Výstup z kolektoru

Charakteristika účinnosti

5693 370 CZ

Optická účinnost η0 a koeficienty tepelných ztrát k1 a k2 spolu s teplotním rozdílem ΔT a intenzitou záření Eg jsou dostačující pro zjištění
charakteristiky účinnosti. Maximální účinnost je dosažena, pokud
rozdíl mezi teplotou absorbéru a okolí ΔT a termické ztráty činí nula.
Čím více se zvyšuje teplota kolektorů, tím větší jsou tepelné ztráty,
tím nižší je účinnost.
Z charakteristické křivky účinnosti je možné vyčíst typické pracovní
oblasti kolektorů. Z toho vyplývají možnosti použití kolektorů (viz
následující zobrazení).
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Vitosol 100-FM (pokračování)
0,8
0,7
0,6

A

0,5

Účinnost

0,4

0,2
0
20
40
Rozdíl teplot
(Absorbér - okolí) v K

60

80

A Typická pracovní oblast solárního zařízení pro teplou vodu při
vyšším stupni krytí
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Vitocell 100-B/-W
4.1 Popis výrobku
Přednosti
■ Bivalentní zásobníkový ohřívač vody kompletně vybaven pro
rychlé a jednoduché zapojení solárního zařízení
■ Nádrž zásobníku s antikorozní úpravou, z oceli a s povrchovým
smaltováním Ceraprotect. Dodatečná katodická ochrana v podobě
ochranné hořčíkové anody; anodu napájenou elektrickým proudem
lze objednat jako příslušenství.

■ Rychlá a jednoduchá montáž. Plnicí, odvzdušňovací a uzavírací
ventil a solární regulace jsou integrovány v čerpací stanici SolarDivicon a jsou předem smontované u nádoby zásobníku.
■ Nízké ztráty tepla díky vysoce efektivní celkové tepelné izolaci
■ Elektrickou topnou vložku lze objednat jako příslušenství.

4

Revizní a čisticí otvor
Zásobníkový ohřívač vody z oceli, se smaltováním Ceraprotect
Hořčíková anoda nebo anoda napájená elektrickým proudem
Vysoce efektivní celoobvodová tepelná izolace
Horní topná spirála k dodatečnému ohřevu pomocí topného
kotle

F Dolní topná spirála pro připojení k solárním kolektorům
G Modul solární regulace, typ SM1
(s Vitosolic 100, typ SD1, viz titulní fotografie)
H Oběhové čerpadlo solárního okruhu
K Solar-Divicon

5693 370 CZ
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Vitocell 100-B/-W (pokračování)
4.2 Technické údaje Vitocell 100-B/-W, typ CVBA
Technické údaje
K ohřevu pitné vody ve spojení s topnými kotli a solárními kolektory

Vhodné pro tato zařízení:
■ Teplota pitné vody až 95 °C
■ Teplota přívodní větve topné vody až 160 °C
■ Solární teplota přívodní větve až 110 °C
■ Provozní tlak na straně topné vody až 10 bar
■ Provozní tlak na solární straně až 10 bar
■ Provozní tlak na straně pitné vody až 10 bar

Objem zásobníku
Registr. č. DIN
Trvalý výkon horní topné spirály
Při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C a výstupní teplotě topné vody … při níže uvedeném objemovém toku topné vody

l
90 °C
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C

Trvalý výkon horní topné spirály
Při ohřevu pitné vody z 10 na 60 °C a výstupní teplotě topné vody … při níže uvedeném objemovém toku topné vody

4

90 °C
80 °C
70 °C

Objemový tok topné vody pro uvedené trvalé výkony
Odběrné množství
Odebíratelné množství vody
Bez dohřevu
Objem zásobníku ohřátý na 60 °C,
Voda s t = 60 °C (konstantní)
Tepelná izolace
Pohotovostní ztráty qBS
Při teplotním rozdílu 45 K podle ČSN EN 16897: 2006
Objem pohotovostní části Vaux
Objem solární části Vsol
Rozměry (s tepelnou izolací a čerpací stanicí Solar-Divicon)
Délka (7)
Celková šířka
Výška
Klopná míra
Hmotnost (s tepelnou izolací a čerpací stanicí Solar-Divicon)
Celková provozní hmotnost
Objem topné vody
– Horní topná spirála
– Dolní topná spirála
Topná plocha
– Horní topná spirála
– Dolní topná spirála
Přípojky
Přívodní a vratná větev topné vody
Studená voda, teplá voda
Cirkulace
Čerpací stanice Solar-Divicon (šroubení se svěrným kroužkem/dvojitý O-kroužek)
Třída energetické účinnosti

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/min
l

kWh/24 h
l
l
mm
mm
mm
mm
kg
kg

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

Tuhá polyuretanová
pěna
1,81
100
150
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
C
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Upozornění pro trvalý výkon horní topné spirály
Při projektování s uvedeným nebo stanoveným trvalým výkonem
zahrňte do plánu i odpovídající oběhové čerpadlo. Uvedený trvalý
výkon bude docílen tehdy, je-li jmenovitý tepelný výkon topného
kotle ≥ než trvalý výkon.

VITOSOL 100-FM

Vitocell 100-B/-W (pokračování)
Koeficient výkonu NL
Podle ČSN EN 4708.
Horní topná spirála
Teplota zásobníku Tzás. = vstupní teplota studené vody +50 K +5 K/-0
K.
Koeficient výkonu NL při teplotě přívodní větve topné vody
90 °C
80 °C
70 °C

1,6
1,5
1,4

Upozornění ke koeficientu výkonu NL
Koeficient výkonu NL se mění s teplotou zásobníku Tzás.
Směrné hodnoty
■ Tzás. = 60 °C → 1,0 × NL
■ Tzás. = 55 °C → 0,75 × NL
■ Tzás. = 50 °C → 0,55 × NL
■ Tzás. = 45 °C → 0,3 × NL

Max. odběrné množství (za 10 minut)
Vztaženo na koeficient výkonu NL.
S dohřevem.
Ohřev pitné vody z 10 na 45 °C.
Max. odběrné množství (l/min) při teplotě přívodní větve topné vody
90 °C
80 °C
70 °C

17
17
16

Doba ohřevu
Uvedené doby ohřevu se dosáhne, je-li k dispozici max. trvalý výkon
zásobníkového ohřívače vody při příslušné teplotě přívodní větve
topné vody a ohřevu pitné vody z 10 na 60 °C.
Doba ohřevu (min.) při teplotě přívodní větve
topné vody
90 °C
80 °C
70 °C

16
22
30

Krátkodobý výkon (za 10 minut)
Vztaženo na koeficient výkonu NL.
Ohřev pitné vody z 10 na 45 °C.

172
168
164

4

5693 370 CZ

Krátkodobý výkon (l/10 min) při teplotě přívodní větve topné vody
90 °C
80 °C
70 °C

VITOSOL 100-FM

VIESMANN
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Vitocell 100-B/-W (pokračování)
Rozměry
VA

WW
HV/SPR1
Z

A

Elektrická topná vložka
Vratná větev topné vody
Vratná větev topné vody od solárního zařízení
Přívodní větev topné vody
Přívodní větev topné vody k solárnímu zařízení
Studená voda
Expanzní nádoba (možná montáž na zásobníkový ohřívač
vody a montáž na stěnu)
SPR1 Čidlo teploty zásobníku regulace teploty zásobníku. Vnitřní
průměr jímky 16 mm
SPR2 Čidlo teploty zásobníku solárního zařízení. Vnitřní průměr
jímky 16 mm
VA
Ochranná hořčíková anoda
WW Teplá voda
Z
Cirkulace

79

SPR2

348

617

HVs

840
960
1200
1384
1485

HR

ELH
HR
HRs
HV
HVs
KW
MAG

HRs

KW/E
860
HVs
631

4

194

HRs

MAG

ELH
276

343

S modulem solární regulace, typ SM1

5693 370 CZ

A Dolní topná spirála pro připojení k solárním kolektorům
Přípojky HVs a HRs se nachází na čerpací stanici Solar-Divicon.
E Vypouštění

14
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Vitocell 100-B/-W (pokračování)

VA

WW
HV/SPR1
Z
860

HRs

631

HVs

HRs

194

SPR2

79

A

348

617

HVs

840
960
1200
1384
1485

HR

KW/E
MAG

ELH
276

343

S Vitosolic 100, typ SD1

4
MAG

Expanzní nádoba (možná montáž na zásobníkový ohřívač
vody a montáž na stěnu)
SPR1 Čidlo teploty zásobníku regulace teploty zásobníku. Vnitřní
průměr jímky 16 mm
SPR2 Čidlo teploty zásobníku solárního zařízení. Vnitřní průměr
jímky 16 mm
VA
Ochranná hořčíková anoda
WW Teplá voda
Z
Cirkulace

5693 370 CZ

A Dolní topná spirála pro připojení k solárním kolektorům
Přípojky HVs a HRs se nachází na čerpací stanici Solar-Divicon.
E Vypouštění
ELH Elektrická topná vložka
HR
Vratná větev topné vody
HRs
Vratná větev topné vody od solárního zařízení
HV
Přívodní větev topné vody
HVs
Přívodní větev topné vody k solárnímu zařízení
KW
Studená voda

VITOSOL 100-FM

VIESMANN
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Vitocell 100-B/-W (pokračování)
Průtokové odpory
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

Objemový tok pitné vody
v l/h
Průtokový odpor na straně pitné vody

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

Průtokový odpor v
mbar

100
80

60
50
40

Objemový tok topné vody
v l/h

8000
10000

20,0

4000
5000
6000

200

3000

30,0

2000

300

800
1000

60,0
50,0
40,0

Průtokový odpor v
mbar

Průtokový odpor horní topné spirály na straně topné vody

5693 370 CZ

4

600
500
400

100 10,0
80 8,0
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Vitocell 100-B/-W (pokračování)
4.3 Technické údaje Solar-Divicon
Technické údaje
Oběhové čerpadlo (zn. Wilo)
Jmenovité napětí
Příkon
– min.
– max.
Indikátor objemového toku
Max. provozní tlak

800 80
Dopravní výška
mbar

0

0

PARA 15/7.0
230
3
45
1 až 13
6/0,6
10/1 (výměna pojistného ventilu)

A

B
C
0
0,5
1,0
1,5
Dopravované množství v m³/h

2,0

Odporová charakteristika
Zbytková dopravní výška
Výkon min.
Výkon max.

4

5693 370 CZ

A
B
C
D

kPa

200 20

W
W
l/min
bar/MPa

D

600 60
400 40

V~

VITOSOL 100-FM

VIESMANN
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Vitocell 100-B/-W (pokračování)
4.4 Technické údaje modulu solární regulace, typ SM1
Konstrukční provedení
Součásti:
■ Elektronika
■ Připojovací svorky pro:
– 4 čidla
– Čerpadlo solárního okruhu

– Sběrnice KM-BUS
– Síťová přípojka (síťový vypínač ze strany stavby)
■ Výstup PVM pro ovládání čerpadla solárního okruhu
■ Jedno relé ke spínání čerpadla nebo ventilu

Funkce
■ Spínání čerpadla solárního okruhu
■ Elektronické omezení teploty v zásobníkovém ohřívači vody (bezpečnostní vypnutí při 90 °C)
■ Bezpečnostní vypínání kolektorů
■ Regulace podpory vytápění ve spojení s multivalentním akumulačním zásobníkem topné vody
■ Regulace ohřevu dvou spotřebičů jedním polem solárních kolektorů
■ Spínání doplňkového čerpadla nebo ventilu pomocí relé

■ Druhá regulace teplotních rozdílů nebo funkce termostatu
■ Regulace otáček čerpadla solárního okruhu na vstupu PWM
■ Potlačení dohřevu zásobníkového ohřívače vody topným kotlem
(je možná doplňková funkce pro ohřev pitné vody)
■ Potlačení dohřívání vytápění prostřednictvím topného kotle při
podpoře vytápění
■ Bilancování výkonu a diagnostický systém
■ Obsluha pomocí regulace Vitotronic zdroje tepla

Čidlo teploty kolektoru
Délka kabelu
Stupeň krytí

Typ čidla
Přípustná teplota prostředí
– Provoz
– Skladování a přeprava

2,5 m
IP 32 podle
ČSN EN 60529, nutno zaručit montáží / vestavbou.
Viessmann NTC 20 kΩ při
teplotě 25 °C
−20 až +200 °C
−20 až +70 °C

Čidlo teploty zásobníku
Čidlo je připojeno v modulu solární regulace a namontováno do
zásobníkového ohřívače vody.

Stupeň krytí

Typ čidla
Přípustná teplota okolí
– Provoz
– Skladování a přeprava

IP 32 podle
ČSN EN 60529, nutno zaručit montáží / vestavbou.
Viessmann NTC 10 kΩ při
teplotě 25 °C
0 až +90 °C
−20 až +70 °C

Technické údaje modulu solární regulace, typ SM1
Jmenovité napětí
Jmenovitý kmitočet
Jmenovitý proud
Příkon
Třída ochrany
Stupeň krytí

Funkční charakteristika
0

18

Přípustná teplota okolí
– Provoz

58

– Skladování a přeprava
Jmenovitá zatížitelnost reléových výstupů
– Polovodičové relé 1
– Relé 2
– Celkem

18
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230 V ~
50 Hz
2A
1,5 W
I
IP 20 podle
ČSN EN 60529, nutno zaručit montáží / vestavbou.
typ 1B podle
ČSN EN 60730-1
0 až +40 °C Použití
v obytných místnostech
a vytápěných prostorách
(běžné okolní podmínky)
−20 až +65 °C

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

VITOSOL 100-FM

5693 370 CZ

140

4

Rozsah dodávky připojovací sady kolektorů
K připojení na přístroj
Prodloužení připojovacího kabelu ze strany stavby:
■ 2-žilový kabel, délka kabelu max. 60 m při průřezu vodiče
1,5 mm2, měď
■ Kabel nesmí být uložen spolu s kabely na 230/400 V.

Vitocell 100-B/-W (pokračování)
4.5 Technické údaje Vitosolic 100, typ SD1
Konstrukční provedení
Součásti:
■ Elektronika
■ Digitální indikace
■ Nastavovací tlačítka
■ Připojovací svorky:
– Čidla
– Čerpadlo solárního okruhu
– Sběrnice KM-BUS
– Síťová přípojka (síťový vypínač ze strany stavby)

■ Výstup PVM pro ovládání čerpadla solárního okruhu
■ Relé ke spínání čerpadel a ventilů

Funkce
■ Spínání čerpadla solárního okruhu pro ohřev pitné vody
■ Elektronické omezení teploty v zásobníkovém ohřívači vody (bezpečnostní vypnutí při 90 °C)
■ Bezpečnostní vypínání kolektorů
■ Tepelná bilance měřením rozdílů teplot a zadáním objemového
toku
■ Indikace provozních hodin na čerpadle solárního okruhu
■ Potlačení dohřevu topným kotlem:
– Zařízení s regulací Vitotronic se sběrnicí KM-BUS
V regulaci kotlového okruhu se zakóduje 3. požadovaná hodnota
teploty pitné vody. Zásobníkový ohřívač vody je ohříván topným
kotlem teprve tehdy, když nebude tato požadovaná hodnota
dosažena při ohřevu solárním zařízením.
– Zařízení s dalšími regulacemi Viessmann
Prostřednictvím odporu se simuluje skutečná teplota pitné vody
vyšší o 10 K. Zásobníkový ohřívač vody je ohříván topným kotlem teprve tehdy, když nebude tato požadovaná teplota pitné
vody dosažena při ohřevu solárním zařízením.
■ Funkce termostatu:
Touto funkcí se dosáhne toho, že se přebytečné teplo odvede co
možná nejdřív.
Tuto funkci lze používat nezávisle na solárním provozu.

4

Čidlo teploty kolektoru
Rozsah dodávky připojovací sady kolektorů
K připojení na přístroj
Prodloužení připojovacího kabelu ze strany stavby:
■ 2-žilový kabel, délka kabelu max. 60 m při průřezu vodiče
1,5 mm2, měď
■ Kabel nesmí být uložen spolu s kabely na 230/400 V.

Délka kabelu
Stupeň krytí

Typ čidla
Přípustná teplota okolí
– Provoz
– Skladování a přeprava

2,5 m
IP 32 podle
ČSN EN 60529, nutno zaručit montáží / vestavbou.
Viessmann NTC 20 kΩ při
teplotě 25 °C
−20 až +200 °C
−20 až +70 °C

Čidlo teploty zásobníku
Čidlo je připojeno v regulaci a namontováno do zásobníkového ohřívače vody.

Stupeň krytí
Typ čidla

0 až +90 °C
−20 až +70 °C

5693 370 CZ

Přípustná teplota okolí
– Provoz
– Skladování a přeprava

IP 32
Viessmann NTC 10 kΩ při
teplotě 25 °C

VITOSOL 100-FM

VIESMANN
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Vitocell 100-B/-W (pokračování)
Technické údaje

204

Jmenovité napětí
Jmenovitý kmitočet
Jmenovitý proud
Příkon
Třída ochrany
Stupeň krytí

230 V~
50 Hz
4A
2W
II
IP 20 podle
ČSN EN 60529, zaručit
montáží / vestavbou.
typ 1B podle
ČSN EN 60730-1

Funkční charakteristika

170

47

Přípustná teplota prostředí
– Provoz

– Skladování a přeprava
Jmenovitá zatížitelnost reléových výstupů
– Polovodičové relé 1
– Relé 2
– Celkem

0 až +40 °C Použití
v obytných místnostech
a vytápěných prostorách
(běžné okolní podmínky)
−20 až +65 °C

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

Příslušenství
5.1 Krycí lišta
Obj. č. 7526478
Pro montáž na střechu

Pro pokrytí hydraulických uzávěrů mezi kolektory. Barva tmavě
modrá.

5.2 Spodní napínací pás
Plošná hmotnost: 200 g/m2
Sd-hodnota: 0,08 m

5.3 Montážní lať
Obj. č. 7527105
Pro vestavbu do střešní konstrukce

Součásti:
■ Montážní latě 120 x 30 x 2500 mm a 48 x 28 x 2500 mm,
NH S10 ÜH-TS
■ Šrouby 8 x 120 mm s rozšířeným statickým osvědčením DIPT až
po krov

8 × 120
Tx40

5.4 Pojistná skupina podle ČSN 755409
Obj. č. 7180 662, 10 bar (1 MPa)
■ DN 20/R 1
■ Max. vytápěcí výkon: 150 kW

AT: Obj. č. 7179 666, 6 bar (0,6 MPa)

5693 370 CZ

5

Obj. č. 7522 525
Pro vestavbu do střešní konstrukce
Jedna role fólie 50 x 1,5 m

20
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Příslušenství (pokračování)
Součásti:
■ Uzavírací ventil
■ Zpětný ventil a kontrolní hrdlo
■ Připojovací hrdlo manometru
■ Membránový pojistný ventil

5.5 Oběhové čerpadlo k ohřevu vody v zásobníku
Obj. č. 7172 611

S připojovacím kabelem o délce 5 m a systémovým konektorem
Para 25/6
230
3 – 45
1
5
do 40 kW

V~
W
R
m

180
71

Typ čerpadla
Napětí
Příkon
Přípojka
Připojovací vedení
Pro topné kotle

76
116

700 70

700 70

600 60

600 60

Dopravní výška
mbar

300 30

v

400 40

m

200 20

300 30

ax

.

200 20

kPa

100 10
0

0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Dopravované množství v m³/h

100 10

3

3,5

Diferenční tlak Δp (variabilní)

kPa

400 40

500 50

p-

Dopravní výška
mbar

500 50

5

0

0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Dopravované množství v m³/h

3

3,5

Konstantní otáčky

5.6 Regulátor teploty

5693 370 CZ

Obj. č. 7151989
■ S jedním termostatickým systémem
■ S nastavovacím ovladačem na vnější straně skříňky
■ Bez jímky
■ S montážním profilem pro montáž na zásobníkový ohřívač vody
nebo na stěnu

VITOSOL 100-FM

VIESMANN
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Příslušenství (pokračování)
72

Technické údaje
Přípojka

0

Stupeň krytí
Rozsah nastavení

1400

95

13

Spínací diference
Spínací výkon
Spínací funkce

3-žilový kabel s průřezem vodiče
1,5 mm2
IP41 podle ČSN EN 60529
30 až 60 °C, možnost přestavení do
110 °C
max. 11 K
6 (1,5) A 250 V~
Při stoupající teplotě z 2 na 3

3

2

1
Registr. č. DIN

DIN TR 1168

5.7 Termostatická sada cirkulace

Pro omezení výtokové teploty teplé vody v teplovodních systémech
s cirkulačním potrubím
■ Termostatický směšovací automat s vedením obtoku
■ Integrovaný zpětný ventil
■ Snímatelné tepelné izolace

A

70
219

A

75

R 3/4

Obj. č. ZK01 284

A

90

R
kg
°C
°C
bar
MPa

¾
1,45
35 až 60
95
10
1

A Zpětný ventil

5.8 Termostatický směšovací automat
Obj. č. 7438 940
Pro omezení výtokové teploty teplé vody v teplovodních systémech
bez cirkulačního potrubí.
Technické údaje
Přípojky
Teplotní rozsah
Max. teplota média
Provozní tlak

70

G
°C
°C
bar/MPa

1
35 až 60 °C
95
10/1,0

5.9 Anoda napájená elektrickým proudem
Obj. č. 7265 008

Možnost použití místo dodané ochranné hořčíkové anody

5.10 Ponorné čidlo teploty
Pro použití u následujících regulací:
■ Vitosolic 100, typ SD1
Obj. č. 7426 247
■ Modul solární regulace, typ SM1
Obj. č. 7438 702

Prodloužení připojovacího kabelu ze strany stavby:
■ 2-žilový kabel, délka max. 60 m při průřezu vodiče 1,5 mm2, měď
■ Kabel nesmí být uložen spolu s kabely na 230/400 V.

K montáži do zásobníkového ohřívače vody
22
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5

140

Technické údaje
Přípojky
Hmotnost
Teplotní rozsah
Max. teplota média
Provozní tlak

Příslušenství (pokračování)
Technické údaje
Obj. č.
Obj. č.
7438 702
7426 247
5,8 m
3,8 m
S konektorem
IP 32 podle ČSN EN 60529,
nutno zaručit montáží / vestavbou.
Viessmann NTC 10 kΩ, při
25 °C

Délka kabelu
Stupeň krytí

Typ čidla
Přípustná teplota okolí
– Provoz
– Skladování a přeprava

0 až +90 °C
−20 až +70 °C

5.11 Elektrická topná vložka EHE
Obj. č. Z012 684
K montáži do Vitocell 100-B/-W, typ CVBA

Možnost použití jen u měkké a středně tvrdé vody do 14° dH
(střední stupeň tvrdosti, do 2,5 mol/m3).

Jmenovitý výkon
Druh proudu a jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Objem ohřívaný topnou vložkou
Doba ohřevu z 10 na 60 °C
Celková šířka (zásobníkový ohřívač vody s čerpací stanicí Solar-Divicon
a elektrickou topnou vložkou)
Minimální vzdálenost zásobníkového ohřívače vody k montáži elektrické topné
vložky

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

5.12 Solární vedení přívodní a vratné větve
Pružné vlnité trubky z ušlechtilé oceli s tepelnou izolací a ochrannou
fólií, šroubeními se svěrnými kroužky a kabelem čidla:
■ Délka 6 m

Obj. č. 7373 477
■ Délka 12 m
Obj. č. 7373 478
■ Délka 15 m
Obj. č. 7419 567

5

46

88

Ø 22

Ø 22

Vlnitá trubka, vnitřní
Ø 16

6000 / 12000 / 15000

5.13 Připojovací příslušenství pro zbytkové délky potrubí přívodu a vratné větve solárního okruhu
Spojovací sada

5693 370 CZ

Obj. č. 7817 370

K prodloužení přípojného vedení:
■ 2 trubková hrdla
■ 8 O-kroužků
■ 4 opěrné kroužky
■ 4 profilové spony

Připojovací sada
Obj. č. 7817 368

VITOSOL 100-FM
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Příslušenství (pokračování)
Ke spojení přípojných vedení s trubkovým spojem solárního zařízení:
■ 2 trubková hrdla
■ 4 O-kroužky

■ 2 opěrné kroužky
■ 2 profilové spony

Připojovací sada se šroubením se svěrnými kroužky
Obj. č. 7817 369

Ke spojení přípojných vedení s trubkovým spojem solárního zařízení:
■ 2 ochranné trubky se šroubením se svěrným kroužkem
■ 4 O-kroužky
■ 2 opěrné kroužky
■ 2 profilové spony

5.14 Střešní průchodka solárního vedení
■ Barva skřidlicově červená
Obj. č. ZK02 013
■ Barva černá
Obj. č. ZK02 014
■ Barva hnědá
Obj. č. ZK02 015

Pro solární přívodní a vratné potrubí, pro krytinu ze střešních tašek,
15 až 65°
Kyvná potrubní průchodka, připojení zespodu, zleva nebo zprava

5.15 Solární expanzní nádoba
Vstupní tlak 4,5 bar

b

Øa

5

Obj. č.

Objem

7248 241 (rozsah dodávky solární
sady)
7248 242

Øa

b

Přípojka

Hmotnost

l
18

mm
280

mm
370

R¾

kg
7,5

25

280

490

R¾

9,1

5.16 Počítadlo množství tepla
Obj. č. Z013 683
Počítadlo množství tepla pro solární zařízení s teplonosnou kapalinou "Tyfocor LS", k montáži na Vitocell 100-B/-W, typ CVBA ve spojení se Solar-Divicon.

■ Měření teploty přívodní a vratné větve
■ Měření průtoku, jmenovitý průtok 1,5 m³/h
■ Zobrazení množství energie, tepelného výkonu, objemového toku
a teploty přívodní a vratné větve

5.17 Přepravní pomůcka
Obj. č. ZK01 512
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■ K montáži na plochý kolektor
■ Pro podporu montáže pomocí jeřábu nebo použití lana při montáži
kolektoru a pro zajištění na střeše
■ Součásti:
– 2 plastové držáky
– 2 karabiny

VITOSOL 100-FM

Příslušenství (pokračování)

Projekční pokyny pro Vitosol 100-FM
Možnosti použití pro 2 až 4-člennou domácnost:
■ Novostavba
■ Stávající budovy

Upozornění
Dodržujte všeobecné projekční pokyny brožury 4 „Projekční podklady pro solární termické systémy“.

Upozornění
V 4-členné domácnosti je vyrobena přes solární zařízení cca polovina energie, která je potřebná pro ohřev pitné vody.

6.2 Expanzní nádoba
Upozornění
Objem zařízení a páry závisí na potrubním systému. Velikost
expanzní nádoby proto přezkoušejte ze strany stavby.

Program projektování „Solsec“ umožňuje rychlý a bezpečný výpočet
objemu. Současně je možné projektovat chladič na ochranu zařízení
před nadměrnými teplotami a dimenzovat průřezy trubek. Kromě
toho se vypočtou objemy zařízení a expanze.

Dimenzování expanzní nádoby
Viz projekční návod Vitosol (brožura 4) nebo program projektování
„Solsec“ na adrese www.viessmann.com.

6.3 Přizpůsobení tlaku v zařízení u Vitosol-FM
Nastavený tlak u spínajících kolektorů brání tvorbě páry. Ochranná
zařízení expanzních nádob (stagnační chladič nebo předřazená
nádoba) nemusí být používána. Pokud je nastaven příliš nízký tlak,
může vznikat malé množství páry. Pára standardně zůstává v kolektorech a není vtlačována do zařízení. Spínající kolektory mohou být
proto používány v zařízeních, ve kterých je kolektorové pole umístěno pod zásobníkovým ohřívačem vody.

5693 370 CZ
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Projekční pokyny pro Vitosol 100-FM (pokračování)
Výpočet tlaku v zařízení
U spínacích kolektorů musí být v kolektoru tlak v zařízení cca 3,0
bar.

A

B

P

C
D

Tlakové poměry na příkladu výšky zařízení od horní hrany
kolektoru k manometru 10 m a tlaku v systému 3 bar

Provozní tlak zařízení
Tlaková rezerva pro odvzdušňování
Plnicí tlak

3,0 bar
+ 0,1 bar/m = 1,0 bar

4,0 bar
- 0,3 bar
+ 0,1 bar x 1 m = 0,1 bar
3,8 bar

4,0 bar
4,0 bar
+ 0,1 bar
4,1 bar

6.4 Montáž na šikmou střechu — Montáž na střechu
Pro tento druh montáže je koncipován plochý kolektor Viessmann
Vitosol 100-FM, typ SVKF.
U zařízení na střeše jsou kolektory a krov vzájemně spojeny. Každým upevňovacím bodem prochází krokvový hák, krokvová příruba nebo krokvová kotva rovinu pod kolektorem vedoucí vodu.
Přitom musí být zachovány absolutní těsnost proti dešti a bezpečné
ukotvení. Upevňovací body a tím i případné vady již nejsou po instalaci viditelné. Je potřeba dodržovat minimální vzdálenosti k okraji
střechy podle ČSN EN1991.
5693 370 CZ

6

Systémový tlak A na nejvyšším místě
Přirážka na jeden metr statické výšky
B
Provozní tlak zařízení P (manometr)

Provozní tlak zařízení
Srážka za vodní předlohu
Přirážka na metr výškového rozdílu C
mezi manometrem a expanzní nádobou
Vstupní tlak expanzní nádoby D
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Potřebná plocha střechy: a = 2200 mm, b = 2300 mm

Montáž na střechu s krokvovou kotvou
■ Tento upevňovací systém je možné použít pro krytinu ze střešních tašek, bobrovky, břidlice a prejzovou krytinu a je dimenzován pro max. rychlost větru do 150 km/h a zatížení sněhem až
2,55 kN/2.m
■ Upevňovací systém obsahuje
– Krokvová kotva
– Montážní profil
Svěrné díly
– Šrouby
– Těsnění
■ Záruka trvale bezpečného odvodu síly do střešní konstrukce. Tím
je bezpečně zabráněno popraskání tašek. V oblastech se zvýšenou možností zatížení sněhem doporučujeme zásadně použití
tohoto systému upevnění.
■ Krokvové kotvy existují ve dvojím provedení:
– Krokvová kotva pro nízké tašky, výška 195 mm
– Krokvová kotva pro vysoké tašky, výška 235 mm
■ Aby bylo možné namontovat montážní profily na krokvovou kotvu,
musí být dodržena vzdálenost max. 100 mm mezi horní hranou
krokve nebo pojistného laťování a horní hranou střešní tašky.
■ V případě střešní izolace musí být upevnění krokvových kotev
zajištěno ze strany stavby.
K zajištění dostatečné nosnosti přitom musí šrouby zasahovat
min. 120 mm do nosné dřevěné konstrukce.
■ Vyrovnání nerovností střechy prostřednictvím možnosti přestavení
na krokvovém háku.

A

B

C
D

A
B
C
D

Kolektor
Krokvová kotva
Montážní profil
Montážní plech

5693 370 CZ

Kritéria pro výběr upevňovacího systému:
■ Zatížení sněhem
■ Střecha s nebo bez pojistného laťování (rozdílné délky šroubů)

6
B

E

B Krokvová kotva
E Krokev

VITOSOL 100-FM
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Projekční pokyny pro Vitosol 100-FM (pokračování)
Pro krytinu ze střešních tašek nabízí Viessmann dvě montážní varianty:
S plastovou náhradní taškou

Montáž s přizpůsobením tašky pomocí úhlové brusky

B

B F
B Krokvová kotva
F Plastová náhradní taška

B Krokvová kotva

Utěsněné, nalepené

B
G

B Krokvová kotva
G Těsnění (celoplošně slepeno)

6
Montáž na střechu s krokvovým hákem
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Kritéria pro výběr upevňovacího systému:
■ Zatížení sněhem
■ Střecha s nebo bez pojistného laťování
Krokvový hák
■ Ochrana krokvových háků před korozí díky vysokoteplotnímu
pozinkování (pozinkováno ohněm, tloušťka vrstvy 70 μm).
■ Krokvové háky se montují na střechy bez pojistného laťování na
krokve.
■ Na střechy s pojistným laťováním se krokvové háky s opěrnými
úhelníky přišroubují přímo na pojistné latě.

5693 370 CZ

■ Tento upevňovací systém je možné použít pro krytinu ze střešních tašek (kromě tašky Harz a dvojité tašky S) a je dimenzován
pro max. rychlost větru do 150 km/h a zatížení sněhem až
1,25 kN/m2.
■ Upevňovací systém obsahuje
– Krokvový hák
– Opěrný úhelník pro montáž na střechy s pojistným laťováním
– Montážní profil
– Svěrné díly
– Šrouby.
■ Záruka trvale bezpečného odvodu síly do střešní konstrukce. Tím
je bezpečně zabráněno popraskání tašek.
■ V případě střešní izolace musí být upevnění krokvových háků
zajištěno ze strany stavby.
K zajištění dostatečné nosnosti přitom musí šrouby zasahovat
min. 80 mm do nosné dřevěné konstrukce.
■ Přizpůsobení různým provedením střešních tašek a vyrovnání
nerovností střechy prostřednictvím možnosti přestavení na krokvovém háku.

VITOSOL 100-FM

Projekční pokyny pro Vitosol 100-FM (pokračování)

E

A

B

B

G F

C

D

A
B
C
D

B
E
F
G

Krokvový hák
Opěrný úhelník
Krokev
Pojistná lať

Kolektor
Krokvový hák
Montážní profil
Montážní plech

Montáž na střechu s krokvovou přírubou
■ Tento upevňovací systém je možné použít pro krytinu z bobrovky
a břidlicea je dimenzován pro max. rychlost větru do 150 km/h a
zatížení sněhem až 1,25 kN/m2.
■ Upevňovací systém obsahuje
– Krokvové příruby
– Montážní profily
– Svěrné díly
– Šrouby
■ Krokvové příruby je možné šroubovat přímo na krokve, laťování
resp. pojistné laťování nebo dřevěné obložení.
■ Záruka trvale bezpečného odvodu síly do střešní konstrukce. Tím
je bezpečně zabráněno popraskání tašek.
■ V případě střešní izolace musí být upevnění krokvových přírub
zajištěno ze strany stavby.
K zajištění dostatečné nosnosti přitom musí šrouby zasahovat
min. 80 mm do nosné dřevěné konstrukce.
■ Vyrovnání nerovností střechy prostřednictvím možnosti přestavení
na krokvové přírubě.

A

B

6

C

D

Kritéria pro výběr upevňovacího systému:
■ Střešní krytina
■ Zatížení sněhem

Kolektor
Krokvová příruba
Montážní profil
Montážní plech

5693 370 CZ

A
B
C
D
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Projekční pokyny pro Vitosol 100-FM (pokračování)
B

B

E

B Krokvová příruba
E Krokev

F

B Krokvová příruba
F Těsnění (celoplošně slepeno)

Montáž na střechu pro vlnité desky
■ Tento upevňovací systém je použitelný pro krytiny z vlnitých
desek.
■ Upevňovací systém obsahuje
– Upevňovací hák
– Montážní profily
– Svěrné díly
– Šrouby
■ Odvod sil do střešní konstrukce probíhá mj. prostřednictvím upevňovacích háků a střešní krytiny. Jelikož přivádění síly může být
velmi různé, nelze při výskytu zátěže vyloučit její poškození.
Doporučujeme proto namontovat mezi upevňovací háky a krytinu
dodatečné olověné plechy apod.

A

11

B

9

94

A Upevňovací háky pro profil vlnité desky 5 a 6
B Upevňovací háky pro profil vlnité desky 8

Montáž na střechu

A

Upevňovací úhelníky jsou šroubovány na základní nosné prvky ze
strany stavby. Základní nosné prvky jsou dimenzovány podle příslušné plechové střechy.

B

Upozornění
Při této montáži se montážní profily našroubují přímo na upevňovací
úhelník.

C
D

A Kolektor
B Upevňovací úhelník
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6

Upevňovací systém obsahuje
■ Upevňovací úhelník
■ Montážní profily
■ Svěrné díly
■ Šrouby.

VITOSOL 100-FM

Projekční pokyny pro Vitosol 100-FM (pokračování)
C Montážní profil
D Montážní plech

6.5 Montáž na šikmou střechu — integrace do střešní konstrukce
Podmínky montáže
Pro tento druh montáže je koncipován plochý kolektor Viessmann
Vitosol 100-FM, typ SVKG.
■ Kolektor nahrazuje střešní krytinu. Je umístěn staticky bezpečně
na krovu.
■ Pro tento druh montáže je potřebný spodní napínací pás (příslušenství) nebo vodotěsný spodek střechy.
■ Tato vestavba do střešní konstrukce je navržena pro krytiny
ze střešních tašek, bobrovky, břidlice a prejzovou krytinu.
■ Sklony střechy:
20 až 65° Střešní tašky,- bobrovky-, břidlicová krytina
15 až 65° Prejzová krytina

45

Krytina ze střešních tašek
■ Minimální sklon střechy 20°
■ Minimální sklon střechy ≥30°
■ Montáž ze spodku střechy
– Podkročení minimálního sklonu střechy o 6 až 10°:
Spodek střechy chráněný proti dešťové vodě
– Podkročení minimálního sklonu střechy o více než 10°:
Vodotěsný spodek střechy
■ Vestavbu do střešní konstrukce doporučujeme jen u střech s krytinou z vlnovek, která splňuje následující podmínku:

Upozornění
U deskovitých střešních vlnovek jako Tegalit nebo podobné druhy
je montáž možná jen po poradě s pokrývačem.
■ K zajištění nezávadnosti funkce odvzdušnění pod střechou naplánujte na straně hřebenu min. 3 řady vlnovkových tašek.

Krytina z bobrovek
■ Minimální sklon střechy 20°
■ Minimální sklon střechy
– Dvojité a korunové krytí: ≥30°
– Jednoduché krytí s jednoduchou krytinou: ≥40°
■ Montáž ze spodku střechy
– Podkročení minimálního sklonu střechy o 6 až 10°:
Spodek střechy chráněný proti dešťové vodě
– Podkročení minimálního sklonu střechy o více než 10°:
Vodotěsný spodek střechy
■ K zajištění nezávadnosti funkce odvzdušnění pod střechou naplánujte na straně hřebenu min. 3 řady tašek.
Břidlicová krytina
■ Minimální sklon střechy 20°
■ Minimální sklon střechy
– Staroněmecké krytí: ≥25°
– Staroněmecké dvojité krytí: ≥22°
– Šupinové krytí: ≥25°
– Německé krytí: ≥25°
– Pravoúhlé dvojité krytí: ≥22°
– Ostroúhlé krytí: ≥30°
■ Montáž ze spodku střechy
– Podkročení minimálního sklonu střechy o max. 10°:
Vodotěsný spodek střechy
– Podkročení minimálního sklonu střechy o více než 10°není přípustné
Prejzová krytina
■ Minimální sklon střechy 15°
■ Minimální sklon střechy ≥40°
■ Montáž ze spodku střechy
– Podkročení minimálního sklonu střechy o 6 až 10°:
Spodek střechy chráněný proti dešťové vodě
– Podkročení minimálního sklonu střechy o více než 10°:
Vodotěsný spodek střechy

6
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Projekční pokyny pro Vitosol 100-FM (pokračování)
B

C Montážní lať 120 x 30 x 2500 mm
D Olověná zástěra (odtok vody)

A

C
D

A Kolektor s postranními krycími plechy
B Montážní lať 48 x 28 x 2500 mm

Statický důkaz
Statické osvědčení do max. 2,55 kN/m2 při zatížení sněhem a rychlosti větru do 150 km/h může být zajištěno za následujících podmínek:
■ Max. rozteč krokví 800 mm
■ Montážní latě 120 x 30 x 2500 mm a 48 x 28 x 2500 mm,
NH S10 ÜH-TS
■ Šrouby 8 x 120 mm s rozšířeným statickým osvědčením DIPT až
po krov

Pro statické osvědčení až po krov, nabízí Viessmann tuto sadu
„Montážní lať“ (příslušenství).

Montáž mříží na zadržování sněhu
V případě překročení hodnot uvedených v tabulce je třeba použít
mříž na zadržování sněhu.

6

1,25
2,55
Zatížení sněhem v kN/m2 0,75
Sklon střechy
Vzdálenost mezi horní hranou kolektorového pole a hřebenem střechy v m
15°
18,8
10,3
3,8
30°
9,8
4,9
1,2
45°
8,2
3,9
0,7
65°
9,8
4,9
1,2

6.6 Instalace
Hydraulické připojovací kabely jsou vedeny pod střechou.
■ Montáž na střechu:
K zakrytí připojovacích kabelů nabízí firma Viessmann krycí lištu
jako příslušenství.
■ Integrace do střešní konstrukce:
Připojovací kabely jsou zakryty krycím rámem.

A
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A Čidlo teploty kolektoru na přívodu
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Projekční pokyny pro Vitocell 100-B/-W
7.1 Záruka
Záruka na zásobníkový ohřívač vody předpokládá, že voda určená k
ohřátí odpovídá kvalitě pitné vody dle platného nařízení o pitné vodě
a že zařízení pro úpravu vody pracují bezporuchově.

7.2 Teplosměnná plocha
Teplosměnné plochy, bezpečné a odolné vůči korozi (pitná voda/
teplonosné médium) odpovídají provedení C podle ČSN EN 1988-2.

7.3 Připojení na straně pitné vody
Přípojka podle ČSN 736660
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Expanzní nádoba
Vypouštění
Cirkulační potrubí
Teplá voda
Zpětná klapka, zatížená pružinou
Cirkulační čerpadlo
Pozorovatelné ústí odfukového potrubí
Pojistný ventil

K
L
M
N
O
P
R
S
T

Uzavírací ventil
Regulační ventil průtoku
Přípojka manometru
Zpětný ventil
Vypouštění
Studená voda
Filtr pitné vody
Redukční ventil
Zpětný ventil/oddělovač potrubí

Pojistný ventil
Doporučujeme namontovat pojistný ventil nad horní hranu zásobníku. Tím je pojistný ventil chráněn před znečištěním, zanesením
vápenatými usazeninami a vysokou teplotou. Při práci na pojistném
ventilu není třeba vyprazdňovat zásobníkový ohřívač vody.
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Filtr pitné vody
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Podle ČSN 736660 se musí u zařízení s kovovým potrubím vestavět
filtr na pitnou vodu. Montáž filtru pitné vody doporučujeme také
u plastového potrubí. Díky němu se do zařízení pitné vody nedostanou nečistoty.
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Projekční pokyny pro Vitocell 100-B/-W (pokračování)
7.4 Stanovený rozsah použití
Výrobek se smí podle zamýšleného používání instalovat a provozovat v uzavřených systémech podle ČSN EN 12828 / DIN 1988 resp.
solárních zařízeních podle ČSN EN 12977 se zohledněním příslušných montážních, servisních návodů a návodu k použití. Zásobníkový ohřívač vody je určen výhradně pro zásobení a ohřev vody splňující požadavky na kvalitu pitné vody, akumulační zásobník topné
vody je určen výhradně pro plnicí vodu splňující požadavky na kvalitu pitné vody. Solární kolektory se smí provozovat výhradně s teplonosnými kapalinami schválenými výrobcem.
Použití ve shodě s ustanovením předpokládá, že byla provedena
pevná instalace ve spojení se schválenými součástkami specifickými
pro zařízení.

Použití přesahující tento rámec musí být výrobcem schváleno případ
od případu.
Nesprávné použití výrobku resp. neodborná obsluha (např. otevřením přístroje provozovatelem zařízení) je zakázáno a vede k vyloučení ze záruky.
Nesprávné použití znamená také, pokud dojde ke změně součástek
systému v jejich zamýšlené funkci (např. přímým ohřevem pitné
vody v kolektoru).
Musí být dodržovány zákonná určení, obzvláště týkající se hygieny
pitné vody.

Komerční nebo průmyslové použití k jinému účelu než pro vytápění
budov nebo k ohřevu pitné vody platí jako použití odporující stanovenému účelu použití.

5693 370 CZ
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