
Montažo instrukcija
specialistui

VIESMANN

Vitorondens 200-T
Tipas BR2A, nuo 20,2 iki 53,7 kW
Skystojo kuro kondensacinis modulis

VITORONDENS 200-T

5682 090 LT 8/2016 Po montavimo pašalinkite!



2

Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų.
Tai padės išvengti pavojaus žmonių sveikatai bei
materialinių nuostolių.

Saugumo nuorodų aiškinimas

! Dėmesio
Šis ženklas įspėja dėl galimos materialinės
žalos ar žalos aplinkai.

Nuoroda
Duomenyse, pažymėtuose žodžiu „nuoroda“, patei-
kiama papildoma informacija.

Paskirtis

Ši instrukcija skirta tik autorizuotiems specialistams.
■ Dujų instaliacijos darbus gali atlikti tik atsakingos

dujų tiekimo įmonės įgaliotas kvalifikuotas specialis-
tas.

■ Elektros įrangos darbus leidžiama atlikti tik profesio-
naliems elektrikams.

Reikalavimai, į kuriuos būtina atsižvelgti

■ Šalyje instaliacijoms taikomi reikalavimai
■ Įstatymuose numatyti nelaimingų atsitikimų prevenci-

jos reikalavimai
■ Įstatymuose numatyti aplinkosaugos reikalavimai
■ Profesinių sąjungų taisyklės
■ Atitinkamos DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF ir VDE

nurodytos darbo saugos taisyklės
a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR dujos, ÖVGW-TRF ir

ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF ir EKAS

direktyvos 1942: suskystintos dujos, 2 dalis

Darbai su sistema

■ Išjunkite įtampą sistemoje (pvz., atskiru saugos
išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir patikrinkite, ar
įtampos tikrai nėra.

■ Sistemą apsaugokite, kad nebūtų įjungta vėl.
■ Jei kurui vartojamos dujos, užsukite dujų uždaromąjį

čiaupą ir apsaugokite, kad jis nebūtų atsuktas nety-
čia.

 

Saugumo nuorodos
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Nebereikalingą pakuotę reikia, laikantis įstatyminių rei-
kalavimų, atiduoti perdirbimui.

DE: Naudokitės Viessmann suorganizuota atliekų
tvarkymo sistema.

AT: Naudokitės valstybine atliekų tvarkymo sistema
ARA („Altstoff Recycling Austria AG“, licencijos
numeris 5766).

CH: Nebereikalingą pakuotę sutvarko specializuota
šildymo (vėdinimo) technikos įmonė.

Simboliai

Simbolis Reikšmė
Nuoroda į kitą dokumentą su smulkesne
informacija
 

1. Darbo žingsnis paveikslėlyje:
numeracija atitinka darbo veiksmų seką.

Įspėjimas dėl daiktinės žalos arba žalos
aplinkai
 
 
Sritis, kurioje yra elektros įtampa
 
 
Atkreipti ypatingą dėmesį.
 
 
■ Konstrukcinė dalis turi girdimai užsifik-

suoti.
arba

■ Garso signalas.
■ Įmontuoti naują konstrukcinę dalį.

arba
■ Kartu su įrankiu: nuvalyti paviršių.
Tinkamai sutvarkyti seną konstrukcinę dalį.
 
 
Konstrukcinę dalį atiduoti į tinkamą surinki-
mo punktą. Konstrukcinės dalies nemesti
prie buitinių atliekų.
 

 

Pakuotės išmetimas
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Pagal paskirtį prietaisą galima instaliuoti ir naudoti tik
uždarose šildymo sistemose pagal EN 12828, atsižvel-
giant į atitinkamas montavimo, techninio aptarnavimo ir
naudojimo instrukcijas. Jis numatytas tik geriamojo
vandens kokybės šildymo vandeniui šildyti.

Naudojimo pagal paskirtį prielaida yra fiksuota instalia-
cija kartu su konkrečiai sistemai leistais komponentais.

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

Kitokiam naudojimui turi būti gautas atskiras gamintojo
leidimas.

Naudoti arba valdyti prietaisą netinkamai (pvz., siste-
mos eksploatuotojui atidaryti prietaisą) draudžiama ir
tokiu atveju garantija netenka galios. Netinkamu nau-
dojimu laikomas ir šildymo sistemos komponentų
numatytosios funkcijos pakeitimas (pvz., uždarant
išmetamųjų dujų arba tiekiamojo oro kanalus).

Įrengimas

Atstumai

850

100

Atvaizdavimas 1

A Šildymo katilas
B Šilumokaitis
C Tūrinis vandens šildytuvas

 

Naudojimas pagal paskirtį
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B CA

(   250)

(   650)

Atvaizdavimas 2

A Pastovas (priedas)
B Sifonas
C Neutralizavimo įrenginys (priedas)

 

Įrengimas (tęsinys)
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MNLA B

F

A

S

D

C

E

HG K

R

O

P

Atvaizdavimas 3

A Ertmė elektros laidams
B Oro šalinimo čiaupas
C Vandens šildytuvo paduodama linija ir šildymo

paduodama linija G 1½
D Vandens šildytuvo grįžtamoji linija ir šildymo grįžta-

moji linija G 1½
E Katilo pripildymo čiaupas
F Membraninio plėtimosi indo jungtis (Trišakis Rp ½)
G Grįžtamasis šildymo vanduo 

■ Jungtis su plokščiąja tarpine: G 1½
■ Jungtis su kartu pristatytomis įsukamosiomis

dalimis: Rp 1
H Paduodamas šildymo vanduo

■ Jungtis su plokščiąja tarpine: G 1½
■ Jungtis su kartu pristatytomis įsukamosiomis

dalimis: Rp 1

K Katilo prijungimo mova (priedas)
L Tiekiamojo oro atvamzdis

darbui nuo patalpų oro nepriklausomu režimu
M Duslintuvas (priedas)
N Išmetamųjų dujų jungtis
O Sifonas
P Kondensato nuotakas
R Ištuštinimas
S Kuro linijos jungtis

 

Jungčių apžvalga
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Įrengimas be tūrinio vandens šildytuvo

2.

3. 4x

M4 x 28

1.

Atvaizdavimas 4

Šildymo katilą išlygiuoti su nedideliu pakilimu į užpa-
kalį.

Įrengimas ant pastovo

Montažo instrukcija ant pastovo pakuotės

 

Šildymo katilo įrengimas ir išlygiavimas
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Įrengimas ant tūrinio vandens šildytuvo

M 10

1.

4.

5.

6.

3.

4x

2x

2.

Atvaizdavimas 5

 

Šildymo katilo įrengimas ir išlygiavimas (tęsinys)
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7.

11.

8.

2x

2x

9.

Ø 3,7 mm

18 kW

10.

Atvaizdavimas 6

Katilo durų lanksto permontavimas

Gamykloje katilo durys sumontuotos atidaromos į
kairę. Jei reikia, permontuoti lankstus.

 

Šildymo katilo įrengimas ir išlygiavimas (tęsinys)
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3.

2.

4.
5.

1.

1.
6.

A

Atvaizdavimas 7

A Lankstinė apkaba

 

Katilo durų lanksto permontavimas (tęsinys)
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Primontavimo parengimas

3. 2.

1.

4x

Atvaizdavimas 8

KV / KR skirstytuvas

2.

1.

Atvaizdavimas 9

 

Šilumokaičio primontavimas prie šildymo katilo

56
82

 0
90

 L
T



13

Nuoroda
Grįžtamojoje katilo linijoje reikia įmontuoti grįžtamojo
vandens inžektoriaus purkštuką.

Šilumokaitis su išmetamųjų dujų jungtimi

2.

1.

4.

2x
2x3.

2.

Atvaizdavimas 10

 

Šilumokaičio primontavimas prie šildymo katilo (tęsinys)
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Šilumos izoliacija

2.

3.

4.

1.

A

B

Atvaizdavimas 11

A Katilo prijungimo mova (priedas)
Tik darbui nuo patalpų oro nepriklausomu režimu
su koaksialiu šmetamųjų dujų ir tiekiamojo traktu

B Duslintuvas (priedas)

 

Šilumokaičio primontavimas prie šildymo katilo (tęsinys)
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5.

Atvaizdavimas 12

Įspauskite šilumos izoliacijos paklotą į šilumokaičio
šilumos izoliacijos korpusą.

 

Šilumokaičio primontavimas prie šildymo katilo (tęsinys)
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Vamzdynas

1.

2.

3.

Atvaizdavimas 13

■ Ranka sulenkite lankstųjį vamzdį į reikiamą formą.
■ Visose šildymo vandens pusės sujungimo vietose

uždėkite tinkamus plokščiuosius sandariklius.
■ Varžtinius sujungimus priveržkite 15 Nm veržimo

momentu.
■ Šilumokaičio šilumos izoliacijos angą uždarykite pri-

dedamu dangčiu.

Nuoroda
Srieginio sifono sujungimo ir sandariklių netepkite
tepalu arba alyva.

 

Šilumokaičio primontavimas prie šildymo katilo (tęsinys)
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A

B C

Atvaizdavimas 14

A Įvadas iš šildymo prietaiso
B Neutralizavimo įrenginys arba aktyvintų anglių fil-

tras
C Nuotakas į kanalizacijos tinklą

Trumpiausiu keliu su tolygiu nuolydžiu ir vamzdžio
vėdinimu prijunkite kondensato liniją prie kanalizacijos
tinklo. Jei reikia, numatykite neutralizavimo įrenginį.

Nuoroda
■ Eksploatuojant su skystuoju besieriu kuru

DIN 51605-EL-1- (sieros kiekis ≤ 50 mg/kg), pagal
ATV-DVWK-A 251 neutralizavimo įrenginys nebūti-
nas.

■ Jeigu neutralizavimo įrenginys neprijungiamas, nau-
dokite aktyvintų anglių filtrą (priedas).

Šildymo vamzdyno prijungimas

Paduodama ir grįžtamoji linija

Atvaizdavimas 15

Paduodamos ir grįžtamosios linijos vamzdžiai su jung-
timis šilumokaičiui primontuoti prie šildymo katilo.
Prie jų reikia prijungti visus vartotojus, taip kad bet
kokiu darbo situacijoje per šilumokaitį tekėtų šildymo
vanduo.

Nuoroda
■ Šildymo apytakos ratus ir tūrinį vandens šildytuvą

prijnkite prie bendros paduodamos ir grįžtamosios
linijos.

■ Prie likusio laisvo atvamzdžio užpakalinėje katilo
pusėje vartotojų jungti negalima.

Pripildymo jungtis

Sistemą pripildyti reikia pro pripildymo čiaupą kompak-
tiniame skirstytuve (priedas) arba pro montavimo vie-
toje grįžtamojoje linijoje įrengtą jungtį.

 

Kondensato jungtis
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Leidž. darbinis slėgis: 3 bar (0,3 MPa)
Patikros slėgis: 4 bar (0,4 MPa)

Minimalūs skerspjūviai
■ Apsaugos vožtuvo įeinamoji jungtis

nuo 20,2 iki 53,7 kW: DN 15 (R ½)
■ Apsaugos vožtuvo išpūtimo linija

20,2 iki 53,7 kW: DN 20 (R ¾)
■ Linija į plėtimosi indą

20,2 kW: DN 12 (R ½)
24,6 iki 53,7 kW: DN 20 (R ¾)

Per mažo vandens kiekio saugiklis
Bandymais yra įrodyta, kad EN 12828 reikalaujamas
per mažo vandens kiekio saugiklis nebūtinas. 

Nuoroda
Šildymo katile reikia įmontuoti apsaugos vožtuvą, kuris
turi būti patikrinto konstrukcinio pavyzdžio, atitikti TRD
721 ir būti paženklintas priklausomai nuo įrengtos sis-
temos.

Kompaktinio skirstytuvo (priedas) primontavimas ir šildymo vandens pusės prijungi-
mas

4.

3.

2.

1.

Atvaizdavimas 16

A manometras
B Oro šalinimo čiaupas
C blokavimo automatas
D Greito nuorinimo vožtuvas

E Apsaugos vožtuvas
F Trišakis Rp ½ (jei čia prijungiamas plėtimosi indas)
G Katilo pripildymo čiaupas

Nuoroda
Sukdami laikykite kompaktinį skirstytuvą.

 

Saugos jungčių sujungimas 
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5.

6.

Atvaizdavimas 17

A Šildymo apytakos rato jungtys su srieginiais sujun-
gimais arba Divicon šildymo apytakos ratų skirsty-
tuvas (priedas)

B Paduodamas šildymo vanduo
C Grįžtamasis šildymo vanduo

 

 Kompaktinio skirstytuvo (priedas) primontavimas… (tęsinys)
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8.

7.

Atvaizdavimas 18

A Gaubtelis G 1½ (jeigu neprijungiamas tūrinis van-
dens šildytuvas)

B Plėtimosi indo jungtis

Nuoroda
Priekinę šilumos izoliaciją C uždėkite tik užpildę ir
patikrinę sandarmą.

Techninės priežiūros instrukcija

Elektrinis prijungimas

! Dėmesio
Apgadinti kapiliarai sukelia jautriųjų elementų
funkcijos sutrikimus.
Kapiliarų neužlenkti.

Reguliatoriaus atidarymą ir jungtis reguliatoriuje
žr. katilo apytakos rato reguliatoriaus montažo
instrukcijoje.

Nuoroda
■ El. tinklo prijungimo kištukas fÖ ir lauko temperatū-

ros jutiklis supakuotas kartu su reguliatoriaus monta-
vimo dalimis yra po katilo šilumos izoliacijos „viršuti-
niu skydu gale“.

■ Kodavimo kištukas, priešngai nei nurodyta reguliato-
riaus montažo instrukcijoje, jau yra įmontuotas
gamykloje.

! Dėmesio
Karštos konstrukcinės dalys gali apgadinti elek-
tros laidus.
Užbaigus montavimo darbus elektros linijos turi
nesiliesti prie karštų konstrukcinių dalių.

■ 230 V linijas A ir žemos įtampos linijas B suriškite
ir nutieskite atskirai.

■ Visas elektros linijas užfiksuokite pridedamais laidų
rišikliais.

■ Degiklio liniją laidų rišikliais (skečiamuoju kabliu)
papildomai iš vidaus pritvirtinkite prie šoninio skydo
skylės C; priklausomai nuo to, ar degiklis įmontuo-
tas iš dešinės, ar iš kairės, prie dešiniojo arba kai-
riojo šoninio skydo.

 

 Kompaktinio skirstytuvo (priedas) primontavimas… (tęsinys)

56
82

 0
90

 L
T



21

20,2 ir 24,6 kW

7.

C

M4 x 28

B A
4.

5.3.
45°

2.2x

6.

1.

3,9 x 9,5

Atvaizdavimas 19

A 230 V laidai
B Mažos įtampos laidai
C Skylės degiklio linijai pritvirtinti

 

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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nuo 28,9 iki 53,7 kW

4.

2.

M4 x 28

3,9 x 9,5

C

3.

1.

B A

Atvaizdavimas 20

A 230 V laidai
B Mažos įtampos laidai
C Skylės degiklio linijai pritvirtinti

Degiklio primontavimas

Atskira degiklio dokumentacija.

Paleidimas ir suderinimas

Šildymo katilo, degiklio ir katilo apytakos rato
reguliatoriaus techninės priežiūros instrukcijos

 

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Vardinė šiluminė galia        
TV/TR = 50/30 °C kW 20,2 24,6 28,6 35,4 42,8 53,7
TV/TR = 80/60 °C kW 18,8 22,9 27,0 33,0 40,0 50,0
CE ženklinimas CE-0035 CL 102
Elektrinė imamoji galia*1 prie       
■ 100 % vardinės šiluminės galios W 226 215 235 235 340 340
■ 30 % vardinės šiluminės galios W 60 66 73 80 113 113
Galimas srauto slėgis*2        
 Pa 100 100 100 100 100 100
 mbar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Įgabenimo matmenys
(su šilumos izoliacija)

       

Ilgis mm 508 508 645 645 782 782
Plotis mm 360 360 360 360 360 360
Aukštis mm 766 766 766 766 766 766
Bendri matmenys        
Bendras ilgis (įsk. šilumokaitį ir šilu-
mos izoliaciją)

mm 1226 1226 1362 1362 1662 1662

Bendras plotis mm 500 500 500 500 500 500
Bendras aukštis mm 940 940 940 940 940 940
Pastovo aukštis mm 250 250 250 250 250 250
Katilo korpuso svoris kg 89 89 120 120 152 152
Bendras svoris kg 147 147 184 184 224 224
Šildymo katilas su šilumos izoliacija,
šilumokaičiu, degikliu ir katilo apyta-
kos rato reguliatoriumi

       

Išmetamųjų dujų temperatūra*3        
■ prie

30 ℃ grįžtamojo vandens temperatūros
°C 32 34 37 39 36 40

■ prie
60 °C grįžtamojo vandens temperatūros

°C 62 63 65 67 64 67

*1 Norminis parametras (kartu su Vitoflame 300 žydruoju skystojo kuro degikliu).
*2 Atkreipti dėmesį, projektuojant kamino dydį.
*3 Išmetamųjų dujų temperatūros kaip vidutinės bendrosios vertės pagal EN 304 (matavimas 5 termoelementais), kai degimo

oro temperatūra 20 °C.

 

Techniniai duomenys
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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 56
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