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1.1 Kolektoriai su ThermProtect
Saulės energijos naudojimo pakete Vitosol 141-FM yra kolektoriai su
persijungiančia absorberio danga ThermProtect.
Plokštieji kolektoriais Vitosol-FM išsiskiria savo nepakartojama
absorberio danga. Ši danga keičia optines savybes priklausomai nuo
temperatūros. Saulės kolektorių įrangos normalios temperatūros dia-
pazone kolektorių galios parametrai tokie patys, kaip ir įprastinių
saulės kolektorių. Kai tik saulės kolektorių įrangos vandens šildytu-
vas pasiekia pageidaujamą įkrovos būklę, dėl saulės energijos perte-
kliaus kolektorių temperatūra pradeda kilti. Jeigu kolektorių tempera-
tūra viršija absorberio jungimo temperatūrą, galia automatiškai prisi-
derina prie mažesnio šilumos paėmimo. Sistemos prastovos atveju
maksimali prastovos temperatūra kolektoriuje yra 145 °C. Jeigu
kolektorių temperatūra krenta, galia vėl didėja. Saulės kolektorių
įrangoje su persijungiančiais plokščiaisiais kolektoriais, kartu prideri-
nant sistemos slėgį, gali būti patikimai išvengiama garų susidarymo.
Taip tausojami sistemos komponentai (siurblys, atgalinės sklendės,
plėtimosi indas ir t. t.) ir šilumnešio terpė. Patikimumas ir naudojimo
trukmė padidėja.

Ekonominiu požiūriu persijungiančių kolektorių dydžio projektavimui
galioja tokios pačios taisyklės, kaip ir įprastiniams plokštiesiems
kolektoriams. Jeigu norima pasiekti didesnę padengimo saulės ener-
gija dalį, dėl žemesnės galutinės temperatūros galima suprojektuoti
didesnį nei būtina kolektorių plotą.

Pagrindiniai principai
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2.1 Gaminio aprašymas

Sistemos atvaizdas
■ Standartizuotas paketas geriamajam vandeniui šildyti saulės ener-

gija su paketo komponentais, suderintais geriamojo vandens šildy-
mui saulės energija.

■ Bivalentinis tūrinis vandens šildytuvas, visiškai įrengtas greitam ir
paprastam saulės kolektorių įrangos prijungimui.

■ Nuo korozijos apsaugota vandens talpykla iš plieno ir su „Cerapro-
tect“ emaliu. Papildoma katodinė apsauga apsauginiu magnio
anodu, išorinio srovės šaltinio maitinamą anodą galima įsigyti kaip
priedą.

■ Paprastai ir greitai sumontuojama. Pildymo, oro šalinimo ir skiria-
masis vožtuvas bei saulės kolektorių įrangos reguliatorius yra inte-
gruoti į Solar-Divicon ir jau sumontuoti prie vandens talpyklos.

■ Maži šilumos nuostoliai, nes yra labai veiksminga visaapimanti
šilumos izoliacija.

■ Kaip priedą galima įsigyti elektrinį kaitintuvą.
■ Optimizuoto ploto plokščiasis kolektorius su temperatūriniu išjun-

gimu ThermProtect: savisaugė, be garų saulės kolektorių įranga.
■ Aiškiai apibrėžta naudojimo sritis: saulės kolektorių įranga geria-

majam vandeniui šildyti saulės energija, naudojant 2 saulės kolek-
torius.

1
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E
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D

ŠV

ŠV

KV

F

ŠV Šaltas vanduo
KV Karštas vanduo
A Paketas geriamajam vandeniui šildyti saulės energija:
B Vitosol 100-FM, tipas SVKF/SVKG, su prijungimo kom-

plektu, kolektorių temperatūros jutikliu ir prijungimo linijomis
C Vitocell 100-B/-W, tipas CVBA:

1 Vitocell 100-B/-W su įmontuotu vandens šildytuvo tem-
peratūros jutikliu

2 Solar-Divicon
3 Saulės kolektorių įrangos reguliavimo modulis,

tipas SM1, arba Vitosolic 100, tipas SD1

D Plėtimosi indas
E Šildymo apytakos ratas
F Termostatinis maišymo vožtuvas, tiekimo komplektacijoje nėra
G Šildymo katilas

Nuoroda
Kolektorių tvirtinimo ant stogo sistemą reikia užsakyti atskirai.

 = Vitosol 141-FM paketo geriamajam vandeniui šildyti saulės energija tiekimo komplektacija

Paketas geriamajam vandeniui šildyti saulės energija
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Tiekimo būsena

Paketas geriamajam vandeniui šildyti saulės energija:
■ 2 Vitosol 100-FM, tipas SVKF/SVKG, su prijungimo komplektu,

kolektorių temperatūros jutikliu ir prijungimo linijomis
■ Baltos spalvos Vitocell 100-W su Solar-Divicon ir saulės kolek-

torių įrangos reguliatoriumi
– Solar-Divicon su reguliuojamo apsukų skaičiaus ypač efektyviu

cirkuliaciniu siurbliu
– Saulės kolektorių įrangos reguliavimo modulis, tipas SM1, arba

Vitosolic 100, tipas SD1
arba
Sidabro spalvos Vitocell 100-B su Solar-Divicon ir saulės kolek-
torių įrangos reguliatoriumi
– Solar-Divicon su reguliuojamo apsukų skaičiaus ypač efektyviu

cirkuliaciniu siurbliu
– Saulės kolektorių įrangos reguliavimo modulis, tipas SM1, arba

Vitosolic 100, tipas SD1

■ Saulės kolektorių įrangos plėtimosi indas (18 l)
■ Šilumnešis (20 l)

Nuoroda
Modelį su saulės kolektorių įrangos reguliavimo moduliu, tipu SM1,
užsakinėkite tik kartu su tokiais šilumos gamybos įrenginiais:
■ Viessmann šildymo katilai su tokiais reguliatoriais:

– Vitotronic 100, tipai HC1A, HC1B, KC2B ir KC4B
– Vitotronic 200, tipas HO1A, HO1B, HO1C, HO2B, KO1B, KO2B,

KW6A ir KW6B

Nuoroda
Kolektorių tvirtinimo sistemą reikia užsakyti atskirai.

Paketas geriamajam vandeniui šildyti saulės energija (tęsinys)
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3.1 Gaminio aprašymas
Modeliai
■ Tipas SVKF, skirtas montuoti ant stogo
■ Tipas SVKG, skirtas integruoti į stogą

Pagrindinė Vitosol 100-FM dalis yra absorberis su didelio selekty-
vumo danga su automatiniu temperatūriniu išjungimu ThermProtect.
Jis užtikrina didelę saulės spindulių absorbciją ir mažą šilumos
išspinduliavimą, esant normaliai sistemos temperatūrai. Absorberyje
yra įrengtas meandros formos varinis vamzdis, per kurį teka šilum-
nešis.
Šilumnešis per varinį vamzdį perima šilumą iš absorberio. Absorberį
gaubia labai gerai apšiltintas kolektoriaus korpusas, todėl kolekto-
riaus šilumos nuostoliai yra minimalūs.

Kokybiška šilumos izoliacija yra atspari temperatūrai ir neskleidžia
jokių dujų. Kolektorių dengia specialus saulės energijai naudoti pri-
taikytas stiklas, kurio sudėtyje mažai geležies. Tai padidina saulės
spinduliuotės perdavimą.
Prijungimo komplektu su prijungimo linijomis kolektorius galima leng-
vai prijungti prie saulės kolektorių įrangos apytakos rato vamzdyno.
Kolektorių temperatūros jutiklis montuojamas panardinimo gilzėje
(prijungimo komplekto dalis).
■ Rėminio profilio spalva: eloksuotas aliuminis
■ Karkasinių rėmų integracijai į stogą spalva: tamsiai mėlyna

A

B

D

E

G

H

C

K

F

Vitosol 100-FM, tipas SVKF

A Uždanga iš saulės energijai naudoti skirto stiklo, 3,2 mm
B Dengiamoji juostelė iš aliuminio kolektoriaus kampuose
C Stiklo sandariklis
D Absorberis

E Meandros formos vario vamzdis
F Meandrinis laikiklis iš plastiko
G Šilumos izoliacija iš mineralinio pluošto
H Karkasinis rėmas iš aliuminio
K Dugno skydas iš aliuminiu ir cinku dengto plieno

A

B

D

E

G

H

C

K

F

Vitosol 100-FM, tipas SVKG

A Uždanga iš saulės energijai naudoti skirto stiklo, 3,2 mm
B Tamsiai mėlynas dengiamasis profilis iš aliuminio visu per-

imetru, su lizdais apdangalo skydams
C Stiklo sandariklis
D Absorberis

E Meandros formos vario vamzdis
F Meandrinis laikiklis iš plastiko
G Šilumos izoliacija iš mineralinio pluošto
H Karkasinis rėmas iš aliuminio
K Dugno skydas iš aliuminiu ir cinku dengto plieno

Privalumai
■ Optimizuoto ploto plokštieji kolektoriai su temperatūriniu išjungimu

ThermProtect: savisaugė, be garų saulės kolektorių įranga.
■ Gerą stagnacijos veikseną užtikrinanti speciali meandrų hidraulika

■ Gali būti montuojamas ant stogo arba integruojamas į stogą
■ Absorberis su didelio selektyvumo danga ir dangtis iš mažageležio

saulės energijai naudoti pritaikyto stiklo, todėl didelis naudingos
veikos koeficientas

Vitosol 100-FM
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■ Visą perimetrą apimantis lenktas aliumininis rėmas ir besiūlis stiklo
sandariklis užtikrina ilgalaikį sandarumą ir didelį stabilumą

■ Atspari smūgiams ir korozijai užpakalinė sienelė iš cinkuoto lakšti-
nio plieno

■ Patogiai montuojama Viessmann tvirtinimo sistema iš statiškai
patikrintų ir atsparių korozijai konstrukcinių dalių

■ Kištukų metodu veikiančiomis jungiamosiomis dalimis ir lanksčio-
mis prijungimo linijomis greitai ir patikimai prijungiami kolektoriai

3.2 Techniniai duomenys
Kai atstumas iki jūros pakrantės yra nuo 100 iki 1000 m, mes reko-
menduojame naudoti Vitosol 200-F, tipą SV2D, arba Vitosol 100-F,
tipą SV1B/SH1B.
Iki 100 m atstumu iki jūros pakrantės galima naudoti tik
Vitosol 200-F, tipą SV2D.
Vitosol 200-F, tipas SV2D, arba Vitosol 100-F, tipas SV1B/SH1B,
yra su specialia absorberio danga, su kuria kolektorius galima nau-
doti pajūrio regionuose.

Nuoroda
Saulės energijos naudojimo paketą geriamajam vandeniui šildyti
naudojant šiuose regionuose Viessmann garantijos neteikia.

Techniniai duomenys

Tipas  SVKF SVKG
Bendras plotas m2 2,18 2,23
Apertūros plotas m2 2,02 2,02
Matmenys    
– Plotis mm 1056 1070
– Aukštis mm 2066 2080
– Gylis mm 73 73
Kolektoriaus darbo srities galios vertės    
Optinis naudingos veikos koeficientas    
– Absorberio plotas
– Bendras plotas

% 81,4
75

81,4
73,3

Šilumos nuostolių koeficientas k1    
– Absorberio plotas
– Bendras plotas

W/(m2 · K) 4,098
3,779

4,098
3,694

Šilumos nuostolių koeficientas k2    
– Absorberio plotas
– Bendras plotas

W/(m2 · K2) 0,038
0,035

0,038
0,035

Teorinės galios vertės visame temperatūros diapazone   
Optinis naudingos veikos koeficientas   
– Absorberio plotas
– Bendras plotas

% 81,9
75,5

81,9
73,8

Šilumos nuostolių koeficientas k1    
– Absorberio plotas
– Bendras plotas

W/(m2 · K) 4,814
4,439

4,814
4,339

Šilumos nuostolių koeficientas k2    
– Absorberio plotas
– Bendras plotas

W/(m2 · K2) 0,025
0,023

0,025
0,023

Svoris kg 37 37
Skysčio tūris (šilumnešis) litrai 1,27 1,27
Maks. prastovos temperatūra °C 145 145
Leidž. darbinis slėgis kolektoriuje    
– Su standartiniu Solar-Divicon apsaugos vožtuvu bar/MPa 6/0,6 6/0,6
– Su Solar-Divicon 8 bar apsaugos vožtuvu (priedas) bar/MPa 8/0,8 8/0,8
Jungtis prie prijungimo komplekto Ø mm 22 22
Garinimo galia  0*1 0*1

Techniniai duomenys energijos efektyvumo klasei (energijos vartojimo efektyvumo etiketei) nustatyti
Tipas  SVKF SVKG
Apertūros plotas m2 2,02 2,02
Šios vertės taikomos apertūros plotui:    
– Kolektoriaus naudingos veikos koeficientas % 59,8 59,8
– Optinis naudingos veikos koeficientas % 79 79
– Šilumos nuostolių koeficientas k1 W/(m2 · K) 3,99 3,99
– Šilumos nuostolių koeficientas k2 W/(m2 · K2) 0,0138 0,0138
Kampo pataisos koeficientas  0,91 0,91

*1 Turi būti išlaikomas gamintojo nurodytas saulės kolektorių sistemos pildymo slėgis.

Vitosol 100-FM (tęsinys)
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Matmenys
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Vitosol 100-FM, tipas SVKF

KR Grįžtamoji kolektorių linija (įtekėjimas)
KV Paduodamoji kolektorių linija (ištekėjimas)
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Vitosol 100-FM, tipas SVKG

KR Grįžtamoji kolektorių linija (įtekėjimas)
KV Paduodamoji kolektorių linija (ištekėjimas)

Naudingos veikos koeficiento kreivė
Optinio naudingos veikos koeficiento η0 ir šilumos nuostolių koefi-
cientų k1 bei k2, kartu su temperatūrų skirtumu ΔT ir apšvietos stipriu
Eg, užtenka, kad būtų galima apskaičiuoti naudingos veikos koefi-
ciento charakteristikų kreivę. Maksimalus naudingos veikos koefi-
cientas pasiekiamas, jeigu skirtumas tarp absorberio ir aplinkos tem-
peratūros ΔT ir šiluminiai nuostoliai yra nulis. Kuo labiau įkaista
kolektorius, tuo didesni šilumos nuostoliai ir tuo mažesnis naudingos
veikos koeficientas.
Pagal naudingos veikos koeficiento kreives galima pasižiūrėti tipinę
kolektorių darbo sritį. Iš to galima spręsti apie kolektoriaus panaudo-
jimo galimybes (žr. tolesnį pav.).
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Vitosol 100-FM (tęsinys)
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4.1 Gaminio aprašymas
Privalumai
■ Bivalentinis tūrinis vandens šildytuvas, visiškai įrengtas greitam ir

paprastam saulės kolektorių įrangos prijungimui.
■ Nuo korozijos apsaugota vandens talpykla iš plieno su „Cerapro-

tect“ emaliu. Papildoma katodinė apsauga apsauginiu magnio
anodu, išorinio srovės šaltinio maitinamą anodą galima įsigyti kaip
priedą.

■ Paprastai ir greitai sumontuojama. Pildymo, oro šalinimo ir skiria-
masis vožtuvas bei saulės kolektorių įrangos reguliatorius yra inte-
gruoti į Solar-Divicon ir jau sumontuoti prie vandens talpyklos.

■ Maži šilumos nuostoliai, nes yra labai veiksminga visaapimanti
šilumos izoliacija.

■ Kaip priedą galima įsigyti elektrinį kaitintuvą.

A Apžiūros ir valymo anga
B Vandens talpykla iš plieno, su „Ceraprotect“ emaliu
C Magnio arba iš išorinio srovės šaltinio maitinamas anodas
D Iš visų pusių labai veiksminga šilumos izoliacija
E Viršutinė kaitinamoji spiralė papildomam šildymui šildymo katilu

F Apatinė kaitinamoji spiralė jungimui prie saulės kolektorių
G Saulės kolektorių įrangos reguliavimo modulis, tipas SM1

(su Vitosolic 100, tipu SD1, žr. nuotrauką viršelyje)
H Saulės kolektorių apytakos rato cirkuliacinis siurblys
K Solar-Divicon

Vitocell 100-B/-W
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4.2 Vitocell 100-B/-W, tipo CVBA, techniniai duomenys

Techniniai duomenys
Geriamajam vandeniui šildyti kartu su šildymo katilais ir saulės
kolektoriais.

Tinka tokioms sistemoms:
■ Geriamojo vandens temperatūra iki 95 °C
■ Paduodamo šildymo vandens temperatūra iki 160 ℃
■ Paduodama saulės kolektorių įrangos temperatūra iki 110 ℃
■ šildymo vandens pusės darbinis slėgis iki 10 bar
■ Saulės kolektorių įrangos pusės darbinis slėgis iki 10 bar
■ Geriamojo vandens pusės darbinis slėgis iki 10 bar

Vandens šildytuvo talpa l 250
DIN registro Nr.  9W271/12-13MC
Nuolatinė viršutinės kaitinamosios spiralės galia
Kai geriamasis vanduo šildomas nuo 10 iki 45 ℃, o paduodamo šildymo vandens
temperatūra …, esant toliau nurodytam šildymo vandens debitui

90 °C kW 31
l/h 761

80 °C kW 26
l/h 638

70 °C kW 20
l/h 491

60 °C kW 15
l/h 368

50 °C kW 11
l/h 270

Nuolatinė viršutinės kaitinamosios spiralės galia
Kai geriamasis vanduo šildomas nuo 10 iki 60 ℃, o paduodamo šildymo vandens
temperatūra yra …, esant toliau nurodytam šildymo vandens debitui

90 °C kW 23
l/h 395

80 °C kW 20
l/h 344

70 °C kW 15
l/h 258

Šildymo vandens debitas nurodytai nuolatinei galiai m3/h 3,0
Paėmimo greitis  l/min 15
Galimas paimti vandens kiekis
Be papildomo šildymo
Vandens šildytuvo tūris įkaitintas iki 60 °C,
vanduo su t = 60 ℃ (nekintamai)

 l 110

Šilumos izoliacija  Kietasis PUR putplastis
Palaikymo šilumos sąnaudos qBS

Prie 45 K temp. skirtumo pagal DIN EN 16897 : 2006
kWh/24 h 1,81

Palaikomosios dalies tūris Vaux l 100
Saulės energijos dalies tūris Vsol l 150
Matmenys (su šilumos izoliacija ir Solar-Divicon)   
Ilgis (7) mm 631
Bendras plotis mm 860
Aukštis mm 1485
Pavertimo matmuo mm 1590
Svoris (su šilumos izoliacija ir Solar-Divicon) kg 124
Darbinis bendras svoris kg 374
Šildymo sistemos vandens tūris   
– Viršutinė kaitinamoji spiralė l 6
– Apatinė kaitinamoji spiralė l 6,5
Šildymo paviršius   
– Viršutinė kaitinamoji spiralė m2 0,9
– Apatinė kaitinamoji spiralė m2 1,0
Jungtys   
Šildymo vandens paduodama ir grįžtamoji linija R 1
Šaltas vanduo, karštas vanduo R 1
Cirkuliacija R 1
Solar-Divicon (srieginis sujungimas su veržiamaisiais žiedais / dviguba žiedinė tarpinė) mm 22
Energijos efektyvumo klasė  C

Nuoroda dėl nuolatinė viršutinės kaitinamosios spiralės galios
Projektuojant su nurodytu arba apskaičiuotu nuolatiniu našumu, rei-
kia įplanuoti atitinkamą cirkuliacinį siurblį. Nurodyta nuolatinė galia
pasiekiama tik tada, kai vardinė šildymo katilo šiluminė galia ≥ nuola-
tinę galią.

Vitocell 100-B/-W (tęsinys)
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Galios koeficientas NL

Pagal DIN 4708.
Viršutinė kaitinamoji spiralė
Palaikomoji vandens šildytuvo temperatūra Tvš = įleidžiamoji šalto
vandens temperatūra +50 K +5 K/-0 K.

Galios koeficientas NL, kai paduodama šildy-
mo vandens temperatūra

 

90 ℃ 1,6
80 ℃ 1,5
70 ℃ 1,4

Nuoroda dėl galios koeficiento NL

Galios koeficientas NL kinta priklausomai nuo palaikomosios van-
dens šildytuvo temperatūros Tvš.

Orientacinės vertės
■ Tvš = 60 ℃  →  1,0  ×  NL

■ Tvš = 55 ℃  →  0,75  ×  NL

■ Tvš = 50 ℃ → 0,55 × NL

■ Tvš = 45 ℃ → 0,3 × NL

Trumpalaikė galia (per 10 minučių)
Skaičiuojant pagal galios koeficientą NL.
Geriamojo vandens šildymas nuo 10 iki 45 °C.

Trumpalaikė galia (l/10 min), kai paduodamo
šildymo vandens temperatūra

 

90 ℃ 172
80 ℃ 168
70 ℃ 164

Maks. paimamas kiekis (per 10 minučių)
Skaičiuojant pagal galios koeficientą NL.
Su papildomu šildymu.
Geriamojo vandens šildymas nuo 10 iki 45 °C.

Maks. paimamas kiekis (l/min), kai paduoda-
mo šildymo vandens temperatūra

 

90 ℃ 17
80 ℃ 17
70 ℃ 16

Įkaitinimo laikas
Nurodytas įkaitinimo laikas pasiekiamas tada, kai naudojamasi mak-
simalia nuolatine tūrinio vandens šildytuvo galia atitinkamai paduo-
damo šildymo vandens temperatūrai ir šildant geriamąjį vandenį nuo
10 iki 60 °C.

Įkaitinimo laikas (min), kai paduodamo šildy-
mo vandens temperatūra

 

90 ℃ 16
80 ℃ 22
70 ℃ 30

Vitocell 100-B/-W (tęsinys)
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Matmenys

A

34
8

61
7

79
84

0 96
0 12

00 13
84 14

85

Z

HR

HV/SPR1

ŠV/E

HVs

VA
KV

HRs

SPR2

276 343

19
4

63
1

860

MPI

ELH

HRs

HVs

Su saulės kolektorių įrangos reguliavimo moduliu, tipu SM1

A Apatinė kaitinamoji spiralė jungimui prie saulės kolektorių
Jungtys HVs ir HRs yra Solar-Divicon.

E Ištuštinimas

ELH Elektrinis kaitintuvas
HR Grįžtamasis šildymo vanduo
HRs Saulės kolektorių įrangos grįžtamasis šildymo vanduo
HV Paduodamas šildymo vanduo
HVs Saulės kolektorių įrangos paduodamas šildymo vanduo
ŠV Šaltas vanduo
MPI Plėtimosi indas (galima montuoti prie tūrinio vandens šildy-

tuvo arba prie sienos)
VŠR1 Vandens šildytuvo temperatūros reguliatoriaus vandens šil-

dytuvo temperatūros jutiklis. Vidinis panardinimo gilzės
skersmuo 16 mm

VŠR2 Saulės kolektorių įrangos vandens šildytuvo temperatūros
jutiklis. Vidinis panardinimo gilzės skersmuo 16 mm

VA Apsauginis magnio anodas
KV Karštas vanduo
Z Cirkuliacija

Vitocell 100-B/-W (tęsinys)
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VŠR2

Su Vitosolic 100, tipu SD1

A Apatinė kaitinamoji spiralė jungimui prie saulės kolektorių
Jungtys HVs ir HRs yra Solar-Divicon.

E Ištuštinimas
ELH Elektrinis kaitintuvas
HR Grįžtamasis šildymo vanduo
HRs Saulės kolektorių įrangos grįžtamasis šildymo vanduo
HV Paduodamas šildymo vanduo
HVs Saulės kolektorių įrangos paduodamas šildymo vanduo
ŠV Šaltas vanduo

MPI Plėtimosi indas (galima montuoti prie tūrinio vandens šildy-
tuvo arba prie sienos)

VŠR1 Vandens šildytuvo temperatūros reguliatoriaus vandens šil-
dytuvo temperatūros jutiklis. Vidinis panardinimo gilzės
skersmuo 16 mm

VŠR2 Saulės kolektorių įrangos vandens šildytuvo temperatūros
jutiklis. Vidinis panardinimo gilzės skersmuo 16 mm

VA Apsauginis magnio anodas
KV Karštas vanduo
Z Cirkuliacija

Vitocell 100-B/-W (tęsinys)
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Pralaidos varžos
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4.3 Techniniai Solar-Divicon duomenys
Techniniai duomenys
Cirkuliacinis siurblys (Wilo gaminys)  PARA 15/7.0
Vardinė įtampa V~ 230
Imamoji galia   
– min. W 3
– maks. W 45
Debito rodmuo l/min 1 iki 13
Maks. darbinis slėgis bar/MPa 6/0,6

10/1 (keičiamasis ap-
saugos vožtuvas)

A

B

D

C

0 0,5 1,0 1,5
Debitas, m³/h
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ba

r
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800

2,0
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A Varžos charakteristikų kreivė
B Likutinis kėlimo aukštis
C Min. galia
D Maks. galia

Vitocell 100-B/-W (tęsinys)
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4.4 Techniniai saulės kolektorių įrangos reguliavimo modulio, tipo SM1, duomenys

Konstrukcija

Sudedamosios dalys:
■ Elektronika
■ Prijungimo gnybai:

– 4 jutikliams
– S. kolektorių įr. ap. rato siurblys

– KM magistralė
– El. tinklo jungtis (el. tinklo jungiklis įrengiamas užsakovo)

■ ITM išėjimas saulės kolektorių apytakos rato siurblio valdymo sig-
nalams

■ 1 relė siurbliui arba vožtuvui jungti

Veikimas
■ Saulės kolektorių įrangos apytakos rato siurblio jungimas
■ Elektroninis tūrinio vandens šildytuvo temperatūros ribojimas (sau-

gos išjungimas, pasiekus 90 °C)
■ Kolektorių saugos išjungimas
■ Papildomo patalpų šildymo reguliavimas kartu su multivalentiniu

šildymo vandens kaupikliu
■ 2 vartotojų šildymo kolektorių lauku reguliavimas
■ Papildomo siurblio arba vožtuvo jungimas rele.
■ 2. reguliavimas pagal temperatūros skirtumą arba termostatinė

funkcija

■ Saulės kolektorių įrangos apytakos rato siurblio su ITM įėjimu
apsukų skaičiaus reguliavimas

■ Tūrinio vandens šildytuvo pašildymo šildymo katilu blokavimas
(papildoma geriamojo vandens pakaitinimo funkcija galima)

■ Papildomo šildymo šildymo katilu blokavimas, kai naudojamas
papildomas patalpų šildymas

■ Galios balansavimas ir diagnozės sistema
■ Valdymas per šilumos gamybos įrenginio Vitotronic

Kolektorių temperatūros jutiklis
Kolektoriaus prijungimo komplekto tiekimo komplektacija
Skirtas jungti prietaise
Užsakovo įrengiamas prijungimo laido ilginimas:
■ 2 gyslų laidas, ne ilgesnis kaip 60 m, esant 1,5 mm2 varinio laidi-

ninko skersmeniui
■ Linijos negalima tiesti kartu su 230/400 V linijomis.

Laido ilgis 2,5 m
Apsaugos klasė IP 32 pagal EN 60529, už-

tikrinti sumontuojant /
įmontuojant.

Jutiklio tipas Viessmann NTC 20 kΩ
prie 25 °C

Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas −20 iki +200 ℃
– Sandėliavimas ir transportavimas −20 iki +70 ℃

Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis
Jutiklis yra prijungtas saulės kolektorių įrangos reguliavimo modulyje
ir įmontuotas tūriniame vandens šildytuve.

Apsaugos klasė IP 32 pagal EN 60529, už-
tikrinti sumontuojant /
įmontuojant.

Jutiklio tipas Viessmann NTC 10 kΩ
prie 25 °C

Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas 0 iki +90 ℃
– Sandėliavimas ir transportavimas −20 iki +70 ℃

Saulės energijos įrangos reguliavimo modulio, tipo SM1, techniniai duomenys

58
180

14
0

Vardinė įtampa 230 V ~
Vardinis dažnis 50 Hz
Vardinė srovė 2 A
Imamoji galia 1,5 W
Saugos klasė I
Apsaugos klasė IP 20 pagal EN 60529, už-

tikrinti sumontuojant /
įmontuojant.

Veikimo būdas Tipas 1B pagal
EN 60730-1

Leidžiamoji aplinkos temperatūra  
– Darbas 0 iki +40 °C, naudojimas

gyvenamose patalpose ir
katilinėse (normalios
aplinkos sąlygos)

– Sandėliavimas ir transportavimas −20 iki +65 ℃
Vardinė relės išėjimų apkrovimo geba  
– Puslaidininkinė relė 1 1(1) A, 230 V~
– Relė 2 1(1) A, 230 V~
– Bendrai maks. 2 A

Vitocell 100-B/-W (tęsinys)
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4.5 Techniniai Vitosolic 100, tipo SD1, duomenys

Konstrukcija
Sudedamosios dalys:
■ Elektronika
■ Skaitmeninė indikacija
■ Nustatymo mygtukai
■ Prijungimo gnybtai:

– Jutikliai
– S. kolektorių įr. ap. rato siurblys
– KM magistralė
– El. tinklo jungtis (el. tinklo jungiklis įrengiamas užsakovo)

■ ITM išėjimas saulės kolektorių apytakos rato siurblio valdymo sig-
nalams

■ Relės siurbliams ir vožtuvams jungti

Veikimas
■ Saulės kolektorių įrangos apytakos rato siurblio geriamajam van-

deniui šildyti jungimas
■ Elektroninis tūrinio vandens šildytuvo temperatūros ribojimas (sau-

gos išjungimas, pasiekus 90 °C)
■ Kolektorių saugos išjungimas
■ Šilumos balansavimas matuojant temperatūros skirtumą ir įvedant

debitą
■ Saulės kolektorių įrangos apytakos rato siurblio darbo valandų rod-

muo
■ Papildomo šildymo šilumos katilu blokavimas:

– Sistemos su Vitotronic reguliatoriumi su KM magistrale
Katilo apytakos rato reguliatoriuje užkoduojama 3-čia nustatytoji
geriamojo vandens temperatūros vertė. Šildymo katilas ima kai-
tinti tūrinį vandens šildytuvą tik tada, kai saulės kolektorių sis-
tema nebeįkaitina iki šios nustatytosios vertės.

– Sistemos su kitais Viessmann reguliatoriais
Per varžą imituojama maždaug 10 K aukštesnė tikroji geriamojo
vandens temperatūra. Šildymo katilas ima kaitinti tūrinį vandens
šildytuvą tik tada, kai saulės kolektorių sistema nebeįkaitina iki
nustatytosios geriamojo vandens temperatūros.

■ Termostato funkcija:
Šia funkcija pasiekiama, kad perteklinė šiluma būtų nuvesta anks-
čiausiu įmanomu laiko momentu.
Ši funkcija gali būti naudojama nepriklausomai nuo to, ar veikia
saulės energijos naudojimo režimas.

Kolektorių temperatūros jutiklis
Kolektoriaus prijungimo komplekto tiekimo komplektacija
Skirtas jungti prietaise
Užsakovo įrengiamas prijungimo laido ilginimas:
■ 2 gyslų laidas, ne ilgesnis kaip 60 m, esant 1,5 mm2 varinio laidi-

ninko skersmeniui
■ Linijos negalima tiesti kartu su 230/400 V linijomis.

Laido ilgis 2,5 m
Apsaugos klasė IP 32 pagal EN 60529, už-

tikrinti sumontuojant /
įmontuojant.

Jutiklio tipas Viessmann NTC 20 kΩ
prie 25 °C

Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas −20 iki +200 ℃
– Sandėliavimas ir transportavimas −20 iki +70 ℃

Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis
Jutiklis yra prijungtas reguliatoriuje ir įmontuotas tūriniame vandens
šildytuve.

Apsaugos klasė IP 32
Jutiklio tipas Viessmann NTC 10 kΩ

prie 25 °C
Leidžiamoji aplinkos temperatūra
– Darbas 0 iki +90 ℃
– Sandėliavimas ir transportavimas −20 iki +70℃

Vitocell 100-B/-W (tęsinys)
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Techniniai duomenys

170 47

20
4

Vardinė įtampa 230 V~
Vardinis dažnis 50 Hz
Vardinė srovė 4 A
Imamoji galia 2 W
Saugos klasė II
Apsaugos klasė IP 20 pagal EN 60529, už-

tikrinti sumontuojant /
įmontuojant.

Veikimo būdas Tipas1B pagal EN60730-1
Leidžiamoji aplinkos temperatūra  
– Darbas 0 iki +40 °C, naudojimas

gyvenamose patalpose ir
katilinėse (normalios
aplinkos sąlygos)

– Sandėliavimas ir transportavimas −20 iki +65 °C
Vardinė relės išėjimų apkrovimo geba  
– Puslaidininkinė relė 1 0,8 A
– 2 relė 4(2) A, 230 V~
– Bendrai maks. 4 A

Priedai

5.1 Dengiamoji juostelė
Užsak. Nr. 7526478
Montavimui ant stogo

Hidraulinėms jungtims tarp kolektorių uždengti. Tamsiai mėlynos
spalvos.

5.2 Patiesiamoji juosta
Užsak. Nr. 7522 525
Integravimui į stogą
Vienas plėvelės ritinys 50 x 1,5 m

Ploto masė: 200 g/m2

Sd vertė: 0,08 m

5.3 Montažinė trinka
Užsak. Nr. 7527105
Integravimui į stogą

Sudedamosios dalys:
■ Montažinės trinkos 120 x 30 x 2500 mm ir 48 x 28 x 2500 mm,

NH S10 ÜH-TS
■ Varžtai 8 x 120 mm su DIBT sertifikatu išplėstam statiniam įrody-

mui iki pastogės.

8x120

Tx40

 

5.4 Saugos grupė pagal DIN 1988
Užsak. Nr. 7180 662, 10 bar (1 MPa) AT: užsak. Nr. 7179 666, 6 bar (0,6 MPa)
■ DN 20/R 1
■ Maks. kaitinimo galia: 150 kW

Sudedamosios dalys:
■ Skiriamasis vožtuvas
■ Atgalinio srauto blokatorius ir tikrinimo atvamzdis
■ Manometro prijungimo atvamzdis
■ Membraninis apsaugos vožtuvas

Vitocell 100-B/-W (tęsinys)
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5.5 Vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinis siurblys ,
Užsak. Nr. 7172 611 Su 5 m ilgio prijungimo laidu ir sisteminiu kištuku

71

76
116

18
0

Siurblio tipas  Para 25/6
Įtampa V~ 230
Imamoji galia W 3 – 45
Jungtis R 1
Prijungimo linija m 5
Šildymo katilui  iki 40 kW
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Tolygus apsukų skaičius

5.6 Termoreguliatorius

Užsak. Nr. 7151989

■ Su termostatine sistema.
■ Su reguliavimo mygtuku korpuso išorėje.
■ Be panardinimo gilzės
■ Su gaubiamąja šyna primontavimui prie tūrinio vandens šildytuvo

arba ant sienos.
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Techniniai duomenys
Jungtis 3 gyslų 1,5 mm2 skerspjūvio laidas
Apsaugos klasė IP41 pagal EN 60529
Nuostatos diapazonas 30 iki 60 °C, galima perstatyti į iki

110 ℃
Jungimo nuokrypis maks. 11 K
Komutavimo galia 6 (1,5) A 250 V~
Jungimo funkcija Kylant temperatūrai iš 2 į 3

3 2

1

DIN registro numeris DIN TR 1168

5.7 Termostatinis cirkuliacijos komplektas

Užsak. Nr. ZK01 284

R
 3

/4

140 90

75
21

9
70A A

A

A Atgalinio srauto blokatorius

Ištekančio karšto vandens temperatūrai riboti karšto vandens siste-
mose su cirkuliacijos linija
■ Termostatinis maišymo automatas su apylankos linija
■ Integruotas atgalinio srauto blokatorius
■ Nuimami šilumos izoliacijos kevalai

Techniniai duomenys
Jungtys R ¾
Svoris kg 1,45
Temperatūros intervalas °C 35 iki 60
Maks. terpės temperatūra °C 95
Darbinis slėgis bar 10
 MPa 1

5.8 Termostatinis maišymo automatas

Užsak. Nr. 7438 940

70

Ištekančio karšto vandens temperatūrai riboti karšto vandens siste-
mose be cirkuliacijos linijos.

Techniniai duomenys
Jungtys G 1
Temperatūros intervalas °C 35 iki 60 ℃
Maks. terpės temperatūra °C 95
Darbinis slėgis bar/MPa 10/1,0

5.9 Išorinio srovės šaltinio maitinamas anodas
Užsak. Nr. 7265 008 Galima naudoti vietoj pridėto apsauginio magnio anodo

5.10 Panardinamas temperatūros jutiklis
Skirtas naudoti su tokiais reguliatoriais:
■ Vitosolic 100, tipas SD1

Užsak. Nr. 7426 247
■ Saulės kolektorių įrangos reguliavimo modulis, tipas SM1

Užsak. Nr. 7438 702

Skirtas montuoti į tūrinį vandens šildytuvą
Užsakovo įrengiamas prijungimo laido ilginimas:

■ 2 gyslų laidas, ne ilgesnis kaip 60 m, esant 1,5 mm2 varinio laidi-
ninko skersmeniui

■ Linijos negalima tiesti kartu su 230/400 V linijomis.

Priedai (tęsinys)
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Techniniai duomenys
 Užsak. Nr.

7438 702
Užsak. Nr.
7426 247

Laido ilgis 5,8 m
Su kištuku

3,8 m

Apsaugos klasė IP 32 pagal EN 60529, užtikrinti
sumontuojant / įmontuojant.

Jutiklio tipas Viessmann NTC 10 kΩ prie
25 °C

Leidžiamoji aplinkos temperatūra  
– Darbas 0 iki +90 ℃
– Sandėliavimas ir transportavi-

mas
−20 iki +70 ℃

5.11 Elektrinis kaitintuvas EHE
Užsak. Nr. Z012 684
Skirtas montuoti į Vitocell 100-B/-W, tipą CVBA

Galima naudoti tik su minkštu iki vidutinio kietumo geriamuoju van-
deniu iki 14° dH (vidutinio kietumo intervalas, iki 2,5 mol/m3).

Vardinė galia kW 2 4 6
El. srovės rūšis ir vardinė įtampa  3/N/400 V/50 Hz
Vardinė srovė A 8,7 8,7 8,7
Elektriniu kaitintuvu įkaitinamas tūris l 110 110 110
Įkaitinimo nuo 10 iki 60 °C trukmė h 3,2 1,6 1,1
Bendras plotis (tūrinis vandens šildytuvas su Solar-Divicon ir elektriniu kaitintu-
vu)

mm 778 778 778

Minimalus tūrinio vandens šildytuvo atstumas elektriniam kaitintuvui įmontuoti mm 650 650 650

5.12 Saulės kolektorių įrangos apytakos rato paduodamoji ir grįžtamoji linija
Lankstieji nerūdijančio plieno gofruotieji vamzdžiai su šilumos izolia-
cija su apsaugine folija, srieginiais sujungimais su veržiamaisiais žie-
dais ir jutiklių linija.
■ 6 m ilgio

Užsak. Nr. 7373 477
■ 12 m ilgio

Užsak. Nr. 7373 478
■ 15 m ilgio

Užsak. Nr. 7419 567

Ø
 2

2

Ø
 2

2 88

Gofruotasis vamzdis, vidinis
Ø 16

46

6000 / 12000 / 15000

5.13 Saulės kolektorių įrangos apytakos rato paduodamos ir grįžtamosios linijų likutinių
ilgių prijungimo priedai

Sujungimo komplektas
Užsak. Nr. 7817 370 Prijungimo linijoms pailginti:

■ 2 vamzdinės movos
■ 8 žiedinės tarpinės
■ 4 atraminiai žiedai
■ 4 profilinės apkabos

Prijungimo komplektas
Užsak. Nr. 7817 368

Priedai (tęsinys)
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Prijungimo linijoms su saulės kolektorių įrangos vamzdynu sujungti:
■ 2 vamzdinės movos
■ 4 žiedinės tarpinės

■ 2 atraminiai žiedai
■ 2 profilinės apkabos

Prijungimo komplektas su srieginiu sujungimu su veržiamaisiais žiedais
Užsak. Nr. 7817 369 Prijungimo linijoms su saulės kolektorių įrangos vamzdynu sujungti:

■ 2 vamzdinės movos su srieginiu sujungimu su veržiamaisiais žie-
dais

■ 4 žiedinės tarpinės
■ 2 atraminiai žiedai
■ 2 profilinės apkabos

5.14 Saulės energijos naudojimo linijos išvadas pro stogą
■ Raudonų čerpių spalvos

Užsak. Nr. ZK02 013
■ Juodos spalvos

Užsak. Nr. ZK02 014
■ Rudos spalvos

Užsak. Nr. ZK02 015

Paduodamai ir grįžtamajai saulės energijos naudojimo linijoms, ban-
guotųjų čerpių stogo dangai, 15 iki 65°
Pasukamas linijų išvadas, jungtis iš apačios, iš kairės arba iš deši-
nės

5.15 Saulės kolektorių plėtimosi indas

Ø a

b

Pirminis slėgis 4,5 bar

Užsak. Nr. Talpa Ø a b Jungtis Svoris
 l mm mm  kg
7248 241 (saulės energijos nau-
dojimo paketo tiekimo komplekta-
cija)

18 280 370 R ¾ 7,5

7248 242 25 280 490 R ¾ 9,1

5.16 Šilumos kiekio skaitiklis
Užsak. Nr. Z013 683
Šilumos skaitiklis saulės kolektorių įrangos sistemoms su šilumnešiu
„Tyfocor LS“, skirtas montuoti prie Vitocell 100-B/-W, tipo CVBA,
kartu su Solar-Divicon. 

■ Paduodamos ir grįžtamosios temperatūros matavimas
■ Pralaidos matavimas, vardinė pralaida 1,5 m³/h
■ Energijos kiekio, šiluminės galios, debito ir paduodamos bei grįžta-

mosios temperatūros rodmuo

5.17 Pagalbinis transportavimo įtaisas

Užsak. Nr. ZK01 512
■ Skirtas montuoti prie plokščiojo kolektoriaus
■ Pagalbinis įtaisas montuojant kolektorius kranu arba pasitelkiant

lynus ir jų fiksavimui ant stogo
■ Sudedamosios dalys:

– 2 plastikiniai laikikliai
– 2 karabinai

Priedai (tęsinys)
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Vitosol 100-FM projektavimo nuorodos

Panaudojimo galimybės namų ūkiui iš nuo 2 iki 4 asmenų:
■ Nauja statyba
■ Seni pastatai

Nuoroda
Namų ūkiui iš 4 asmenų saulės kolektorių įranga pagaminama maž-
daug pusė energijos, reikalingos geriamojo vandens šildymui.

Nuoroda
Dėl bendrųjų projektavimo nuorodų atkreipkite dėmesį į 4 brošiūrą
„Saulės šiluminės energijos naudojimo dokumentacija“.

6.2 Plėtimosi indas
Nuoroda
Sistemos ir garo tūris priklauso nuo vamzdyno. Todėl plėtimosi indo
dydis turi būti patikrinamas užsakovo.

Projektinis plėtimosi indo apskaičiavimas
Žr. Vitosol projektavimo instrukciją (4 brošiūra) arba projektavimo
programą „Solsec“ adresu www.viessmann.com.

Su projektavimo programa „Solsec“ galima greitai ir patikimai apskai-
čiuoti tūrį. Tuo pačiu galima suprojektuoti sistemos apsaugos nuo
perkaitimo radiatorių parametrus ir nustatyti vamzdžių skerspjūvių
dydį. Be to, apskaičiuojamas sistemos ir plėtimosi tūris. 

6.3 Vitosol-FM sistemos slėgio priderinimas
Persijungiančiuose kolektoriuose nustatytas slėgis užkerta kelią garo
susidarymui. Plėtimosi indų apsaugos įtaisų (stagnacijos aušintuvo
arba papildomo indo) galima nemontuoti. Jei nustatytas per mažas
slėgis, gali susidaryti šiek tiek garų. Paprastai garai pasilieka kolek-
toriuose ir į sistemą nėra spaudžiami. Todėl perjungiamus kolekto-
rius galima naudoti sistemose, kuriose kolektorių laukas yra žemiau
tūrinio vandens šildytuvo.

Priedai (tęsinys)
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Sistemos slėgio apskaičiavimas
Naudojant perjungiamus kolektorius, kolektoriuje turi būti maždaug
3,0 bar sistemos slėgis.

P

B

C

D

A

Slėgio aplinkybių pavyzdys, kai sistemos aukštis nuo viršutinės
kolektorių briaunos iki manometro 10 m ir sistemos slėgis 3 bar

Ssitemos slėgis A aukščiausioje vieto-
je

3,0 bar

Priedas kiekvienam statinio metro aukš-
čiui B

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

Darbinis sistemos slėgis P (mano-
metras)

4,0 bar

Darbinis sistemos slėgis 4,0 bar
Slėgio rezervas oro šalinimui + 0,1 bar
Pripildymo slėgis 4,1 bar

Darbinis sistemos slėgis 4,0 bar
Atskaitymas dėl vandens užtvaros - 0,3 bar
Priedas kiekvienam aukščio skirtumo
C tarp manometro ir plėtimosi indo
metrui

+ 0,1 bar x 1 m = 0,1 bar

Pirminis plėtimosi indo slėgis D 3,8 bar

6.4  Montavimas ant šlaitinio stogo — montažas ant stogo
Šiam montavimo būdui suprojektuoti Viessmann plokštieji kolektoriai
Vitosol 100-FM, tipas SVKF.
Ant stogo montuojamose sistemose kolektorius ir gegnių santvara
tarpusavyje sujungiami. Kiekviename tvirtinimo taške per vandenį
tekinantį sluoksnį žemiau kolektoriaus prasmeigiamas gegnės kab-
lys, gegnės jungė arba gegnės inkaras. Čia reikia užtikrinti abso-
liutų sandarumą lietui ir patikimą įtvirtinimą. Tvirtinimo taškų, o taigi ir
galbūt esamų trūkumų, baigus įrengimą nebesimato. Būtina išlaikyti
minimalius atstumus iki stogo krašto pagal EN 1991.

Vitosol 100-FM projektavimo nuorodos (tęsinys)
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Stogo ploto poreikis: a = 2.200 mm, b = 2.300 mm

Montažas ant stogo su gegnės inkarais
■ Šią tvirtinimo sistemą galima naudoti banguotųjų čerpių,

plokščiųjų čerpių, skalūno ir cilindrinių čerpių stogo dangoms.
Ji suprojektuota maks. vėjo greičiui iki 150 km/h ir sniego apkro-
voms iki 2,55 kN/m2.

■ Tvirtinimo sistemoje yra
– Gegnės inkaras
– Montažiniai bėgiai

Veržiamosios kaladės
– Varžtai
– Sandarikliai

■ Užtikrinamas ilgalaikiai patikimas jėgų perdavimas į stogo kon-
strukciją. Dėl to patikimai išvengiama čerpių lūžimo. Regionuose,
kuriuose būna daug sniego, mes rekomenduojame visada naudoti
tik šią tvirtinimo sistemą.

■ Gegnių inkarai yra 2 modelių:
– gegnės inkaras žemoms čerpėms, 195 mm aukščio
– gegnės inkaras aukštoms čerpėms, 235 mm aukščio

■ Kad montažinius bėgius būtų galima prisukti prie gegnių inkarų,
tarp viršutinės stogo gegnės arba antlentės briaunos ir viršutinės
banguotosios čerpės briaunos turi būti išlaikytas maks. 100 mm
atstumas.

■ Jeigu stogas apšiltintas iš viršaus, gegnių inkarai tvirtinami užsa-
kovo jėgomis.
Kad būtų užtikrinta pakankama keliamoji geba, varžtai turi įsisukti į
nešančiąją medienos konstrukciją ne mažiau kaip 120 mm.

■ Gegnių inkarus galima reguliuoti ir taip išlyginti stogo nelygumus.

Tvirtinimo sistemos parinkimo kriterijai:
■ Sniego apkrova
■ Stogas su antlentėmis arba be jų (skirtingas varžtų ilgis)

A

B

C

D

A Kolektorius
B Gegnės inkaras
C Montažinis bėgis
D Montažinė plokštelė

B E

B Gegnės inkaras
E Stogo gegnė

Vitosol 100-FM projektavimo nuorodos (tęsinys)
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Banguotųjų čerpių stogo dangai Viessmann siūlo 2 montavimo variantus:
Su plastikiniu čerpių pakaitalu Priderinant čerpę kampiniu šlifuokliu
  

B F

B Gegnės inkaras
F Plastikinis čerpės pakaitalas

 

B

B Gegnės inkaras

   
Užklijuotas sandariklis
 

B

G

B Gegnės inkaras
G Sandariklis (priklijuotas visu plotu)

 

Montažas ant stogo su gegnės kabliais
■ Šią tvirtinimo sistemą galima naudoti banguotųjų čerpių stogo

dangoms (išskyrus Harco čerpes ir dvigubos bangos čerpes). Ji
suprojektuota maks. vėjo greičiui iki 150 km/h ir sniego apkrovoms
iki 1,25 kN/m2.

■ Tvirtinimo sistemoje yra
– Gegnių kabliai
– Atraminiai kampuočiai montavimui ant stogų su antlentėmis
– Montažiniai bėgiai
– Veržiamosios kaladės
– Varžtai

■ Užtikrinamas ilgalaikiai patikimas jėgų perdavimas į stogo kon-
strukciją. Dėl to patikimai išvengiama čerpių lūžimo.

■ Jeigu stogas apšiltintas iš viršaus, gegnių kabliai tvirtinami užsa-
kovo jėgomis.
Kad būtų užtikrinta pakankama keliamoji geba, varžtai turi įsisukti į
nešančiąją medienos konstrukciją ne mažiau kaip 80 mm.

■ Gegnių kablys reguliuojamas, todėl galima pritaikyti įvairių modelių
čerpėms ir kompensuoti stogo nelygumus.

Tvirtinimo sistemos parinkimo kriterijai:
■ Sniego apkrova
■ Stogas su antlentėmis ir be jų

Gegnių kablys
■ Nuo korozijos gegnių kabliai apsaugoti, pilnutinai juos cinkuojant

aukštoje temperatūroje (karštasis cinkavimas, sluoksnio storis apie
70 μm).

■ Ant stogų be antlenčių gegnių kabliai tvirtinami prie stogo gegnių.
■ Ant stogų su antlentėmis gegnių kabliai su atraminiu kampuočiu

prisukami tiesiai prie antlentės.

Vitosol 100-FM projektavimo nuorodos (tęsinys)
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D

B

A

C

A Kolektorius
B Gegnių kabliai
C Montažinis rėmas
D Montažinė plokštelė

FG

B

E

B Gegnių kabliai
E Atraminis kampuotis
F Stogo gegnė
G Antlentė

Montažas ant stogo su gegnių junge
■ Šią tvirtinimo sistemą galima naudoti plokščiųjų čerpių ir ska-

lūno stogo dangoms. Ji suprojektuota maks. vėjo greičiui iki
150 km/h ir sniego apkrovoms iki 1,25 kN/m2.

■ Tvirtinimo sistemoje yra
– Gegnių jungės
– Montažiniai bėgiai
– Veržiamosios kaladės
– Varžtai

■ Gegnių junges galima prisukti tiesiai prie stogo gegnių, grebėstų ar
antlenčių arba medžio klojinio.

■ Užtikrinamas ilgalaikiai patikimas jėgų perdavimas į stogo kon-
strukciją. Dėl to patikimai išvengiama čerpių lūžimo.

■ Jeigu stogas apšiltintas iš viršaus, gegnių jungės tvirtinamos užsa-
kovo jėgomis.
Kad būtų užtikrinta pakankama keliamoji geba, varžtai turi įsisukti į
nešančiąją medienos konstrukciją ne mažiau kaip 80 mm.

■ Gegnių junges galima reguliuoti ir taip išlyginti stogo nelygumus.

Tvirtinimo sistemos parinkimo kriterijai:
■ Stogo danga
■ Sniego apkrova

B

A

C

D

A Kolektorius
B Gegnių jungė
C Montažinis bėgis
D Montažinė plokštelė
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B E

B Gegnių jungė
E Stogo gegnė

B F

B Gegnių jungė
F Sandariklis (priklijuotas visu plotu)

Montavimas ant stogo banguotiesiems lakštams
■ Šią tvirtinimo sistemą galima naudoti banguotųjų lakštų stogo dan-

gai.
■ Tvirtinimo sistemoje yra

– Tvirtinimo kabliai
– Montažiniai bėgiai
– Veržiamosios kaladės
– Varžtai

■ Jėgos į stogo konstrukciją perduodamos taip pat ir per tvirtinimo
kablius ir stogo dangą. Kadangi perduodamos jėgos gali būti labai
įvairios, susidarius apkrovai negalima garantuoti, kad neatsiras
apgadinimų.
Todėl mes rekomenduojame, tarp tvirtinimo kablių ir stogo dangos
sumontuoti papildomas švino plokšteles ar panašius elementus.

A B

119 94

A Tvirtinimo kabliai banguotųjų lakštų profiliams 5 ir 6
B Tvirtinimo kablys banguotųjų lakštų profiliui 8

Montažas ant stogo 

Tvirtinimo sistemoje yra
■ Tvirtinimo kampuotis
■ Montažiniai bėgiai
■ Veržiamosios kaladės
■ Varžtai

Tvirtinimo kampuočiai prisukami prie montavimo vietoje esančių
pagrindinių laikančiųjų elementų. Pagrindiniai laikantieji elementai
priderinti prie atitinkamo skardinio stogo. 

Nuoroda
Montuojant šiuo būdu montažiniai bėgiai prisukami tiesiai prie tvirti-
nimo kampuočių.

A

B

C

D

A Kolektorius
B Tvirtinimo kampuotis
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C Montažinis rėmas
D Montažinė plokštelė

6.5  Montavimas ant šlaitinio stogo — integracija į stogą

Montavimo sąlygos
Šiam montavimo būdui suprojektuoti Viessmann plokštieji kolektoriai
Vitosol 100-FM, tipas SVKG.
■ Kolektorius pakeičia stogo dangą. Jis statiškai patikimai remiasi į

gegnių santvarą.
■ Montuojant šiuo būdu, reikalinga patiesiamoji juosta (priedas) arba

lietui ir vandeniui sandarus stogo paklotas.
■ Ši integracija į stogą numatyta banguotųjų čerpių, plokščiųjų

čerpių, skalūno ir cilindrinių čerpių stogo dangai.
■ Stogo nuolydis:

20 iki 65° Banguotųjų čerpių, plokščiųjų čerpių, skalūno stogo
danga

15 iki 65° Cilindrinių čerpių stogo danga

Banguotųjų čerpių stogo danga
■ Minimalus stogo nuolydis 20°
■ Norminis stogo nuolydis ≥ 30°
■ Stogo paklotų įrengimas

– Norminio stogo nuolydis nepasiektas per 6 iki 10°:
lietui nepralaidus stogo paklotas

– Norminio stogo nuolydis nepasiektas daugiau kaip per 10°:
vandeniui nepralaidus stogo paklotas

■ Integraciją į stogą mes rekomenduojame tik stogams su banguoto-
siomis čerpėmis, kurios išpildo tokią sąlygą:

45

Nuoroda
Jeigu naudojamos plokščiosios čerpes, pvz., „Tegalit“ arba pana-
šaus tipo, dėl montažo reikia pasitarti su stogdengiais.
 

■ Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas pastogės vėdinimas, iš
kraigo pusės įplanuoti ne mažiau kaip 3 čerpių eiles.

Plokščiųjų čerpių stogo danga
■ Minimalus stogo nuolydis 20°
■ Norminis stogo nuolydis

– Dvigubasis ir keterinis klojimas: ≥30°
– Paprastasis klojimas su skiedromis: ≥40°

■ Stogo paklotų įrengimas
– Norminio stogo nuolydis nepasiektas per 6 iki 10°:

lietui nepralaidus stogo paklotas
– Norminio stogo nuolydis nepasiektas daugiau kaip per 10°:

vandeniui nepralaidus stogo paklotas
■ Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas pastogės vėdinimas, iš

kraigo pusės įplanuoti ne mažiau kaip 3 čerpių eiles.

Skalūno stogo danga
■ Minimalus stogo nuolydis 20°
■ Norminis stogo nuolydis

– Senasis vokiškas klojimas: ≥25°
– Senasis vokiškas dvigubas klojimas: ≥22°
– Žvyninis klojimas: ≥25°
– Vokiškas klojimas: ≥25°
– Dvigubas stačiakampis klojimas: ≥22°
– Smailiakampis klojimas: ≥30°

■ Stogo paklotų įrengimas
– Norminio stogo nuolydis nepasiektas ne daugiau kaip per 10°:

vandeniui nepralaidus stogo paklotas
– Norminio stogo nuolydžio nepasiekti daugiau kaip per 10° nelei-

džiama.

Cilindrinių čerpių stogo danga
■ Minimalus stogo nuolydis 15°
■ Norminis stogo nuolydis ≥ 40°
■ Stogo paklotų įrengimas

– Norminio stogo nuolydis nepasiektas per 6 iki 10°:
lietui nepralaidus stogo paklotas

– Norminio stogo nuolydis nepasiektas daugiau kaip per 10°:
vandeniui nepralaidus stogo paklotas

Stogo ploto poreikis a = 2700 mm, b = 2700 mm

Vitosol 100-FM projektavimo nuorodos (tęsinys)
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C

B

D

A

A Kolektorius su šoniniu apdangalu
B Montažinė trinka 48 x 28 x 2500 mm

C Montažinė trinka 120 x 30 x 2500 mm
D Švino apdaras (vandens nuotakas)

Statinis įrodymas

Statinis įrodymas sniego apkrovai iki maks. 2,55 kN/m2 ir vėjo grei-
čiui iki 150 km/h gali būti pateikiamas esant tokioms sąlygoms:
■ Maks. atstumas tarp gegnių 800 mm
■ Montažinės trinkos 120 x 30 x 2500 mm ir 48 x 28 x 2500 mm,

NH S10 ÜH-TS
■ Varžtai 8 x 120 mm su DIBT sertifikatu išplėstam statiniam įrody-

mui iki pastogės.

Viessmann statiniam įrodymui iki pat pastogės siūlo paketą „Monta-
žinės trinkos“ (priedas).

Sniego sulaikymo tvorelių montažas
Jeigu viršijamos lentelėje nurodytos vertės, reikalingos sniego sulai-
kymo tvorelės.

Sniego apkrova, kN/m2 0,75 1,25 2,55
Stogo nuolydis Atstumas tarp viršutinės kolektorių

lauko briaunos ir stogo kraigo, 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 Instaliacija
Hidraulinės prijungimo linijos tiesiamos po stogu.
■ Montavimas ant stogo:

Prijungimo linijų uždengimui Viessmann kaip priedą siūlo dengia-
mąją juostelę.

■ Integravimas į stogą:
Prijungimo linijas uždengia stoginiai rėmai.

A

A Kolektoriaus temperatūros jutiklis paduodamoje linijoje

Vitosol 100-FM projektavimo nuorodos (tęsinys)
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7.1 Garantija
Tūriniam vandens šildytuvui teikiamos garantijos prielaida yra, kad
kaitinamas vanduo būtų geriamojo vandens kokybės pagal galiojantį
geriamojo vandens reglamentą ir kad nepriekaištingai dirbtų prijungti
vandens minkštinimo įrenginiai.

7.2 Šilumos perdavimo paviršius
Atsparūs korozijai, apsaugoti šilumos perdavimo paviršiai (geriama-
sis vanduo / šilumnešis) atitinka modelį C pagal DIN 1988-2.

7.3 Geriamojo vandens pusės jungtis
Jungtis pagal DIN 1988

G

E

FD

C

A

B

H

K M O K R K

P

KNL O S T

P

A Plėtimosi indas
B Ištuštinimas
C Cirkuliacijos linija
D Karštas vanduo
E Atgalinė sklendė, spyruoklinė
F Recirkuliacinis siurblys
G Galimos stebėti išpūtimo linijos žiotys
H Apsaugos vožtuvas

K Skiriamasis vožtuvas
L Pralaidos reguliavimo vožtuvas
M Manometro jungtis
N Atgalinio srauto blokatorius
O Ištuštinimas
P Šaltas vanduo
R Geriamojo vandens filtras
S Slėgio reduktorius
T Atgalinio srauto blokatorius / vamzdžių skirtuvas

Apsaugos vožtuvas
Mes rekomenduojame montuoti apsaugos vožtuvą virš vandens šil-
dytuvo viršutinės briaunos. Ten apsaugos vožtuvas apsaugotas nuo
užteršimo, kalkėjimo ir aukštos temperatūros. Atliekant darbus su
apsaugos vožtuvu, nereikia ištuštinti tūrinio vandens šildytuvo.

Geriamojo vandens filtras
Pagal DIN 1988-2 sistemose su metaliniais vamzdžiais reikia įmon-
tuoti geriamojo vandens filtrą. Mes rekomenduojame geriamojo van-
dens filtrą montuoti ir į plastikinį vamzdyną. Tada į geriamojo van-
dens sistemą nepatenka nešvarumų.

Vitocell 100-B/-W projektavimo nuorodos
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7.4 Naudojimas pagal paskirtį
Pagal paskirtį prietaisą galima instaliuoti ir naudoti tik uždarose siste-
mose pagal EN 12828 / DIN 1988 ar saulės kolektorių sistemose
pagal EN 12977, atsižvelgiant į atitinkamas montavimo, techninio
aptarnavimo ir naudojimo instrukcijas. Tūriniai vandens šildytuvai
skirti tik geriamojo vandens kokybės vandeniui laikyti ir šildyti, šil-
dymo vandens kaupikliai turi būti užpildomi geriamojo vandens koky-
bės vandeniu. Saulės kolektorius galima eksploatuoti tik užpildžius
gamintojo aprobuotu šilumnešiu.

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

Naudojimas versle arba pramonėje kitokiu nei patalpų šildymo arba
geriamojo vandens šildymo tikslu laikomas naudojimu ne pagal
paskirtį.

Kitokiam naudojimui turi būti gautas atskiras gamintojo leidimas.

Naudoti arba valdyti prietaisą netinkamai (pvz., sistemos eksploatuo-
tojui atidaryti prietaisą) draudžiama ir tokiu atveju garantija netenka
galios.

Netinkamu naudojimu laikoma ir tai, jeigu pakeičiama numatyta sis-
temos komponentų funkcija (pvz., tiesiogiai šildant geriamąjį vandenį
kolektoriais).

būtina laikytis įstatyminių reikalavimų, ypač susijusių su geriamojo
vandens higiena.

Vitocell 100-B/-W projektavimo nuorodos (tęsinys)
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Abėcėlinė terminų rodyklė
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Galimi techniniai pakeitimai!

Viessmann UAB
Geležino Vilko 6B
LT-03150 Vilnius
Tel.: +3705-2 36 43 33
Faks.: +3705 -2 36 43 40
El. paštas: info@viessmann.lt
www.viessmann.com  
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