Karta katalogowa – Gazowe stojące kotły kondensacyjne

Dlaczego Vaillant?
Aby z klasą oszczędzać energię.

VKK ecoCRAFT exclusiv

Ponieważ

wybiega w przyszłość.

Gazowe stojące kotły kondensacyjne
VKK ecoCRAFT exclusiv
Cechy szczególne:
Elastyczna praca
Szeroki zakres modulacji mocy nawet od 17 do 100 % pozwala na
płynną pracę kotła zarówno na początku sezony grzewczego jak i
podczas największych mrozów.

Komfort i bezpieczeństwa
Jeszcze większą elastyczność i bezpieczeństwo można osiągnąć
stosując system kaskadowy. Stosując odpowiedni sterownik
można połączyć do 6 kotłów w jednej instalacji o maksymalnym
zakresie mocy od 14,7 do 1765 kW.

Szerokie możliwości
Dostępny zakres modeli, szeroki zakres modulacji mocy i
możliwość tworzenia układów kaskadowych sprawia, że systemy
z kotłami ecoCRAFT exclusiv mogą być swobodnie stosowane
zarówno w budynkach wielorodzinnych, magazynowych czy
biurowych.

Wysoka efektywność
Rozbudowana powierzchnia wymiennika ciepła sprawia, że
spaliny odprowadzane z kotła ecoCRAFT exclusiv są zostają
maksymalnie schłodzone. W efekcie normatywny współczynnik
sprawności dla parametrów 40/30 oC wynosi 110 %. Oznacza
to prawie całkowite wykorzystanie energii zawartej w spalanym
paliwie.

Niskie zużycie energii elektrycznej
Dla ograniczenia zużycia energii elektrycznej system sterowania
w sposób ciągły dostosowuje prędkość pompy kotłowej do
aktualnej mocy urządzenia. Dodatkowo uzyskuje się w ten
sposób niską temperaturę wody wracającej do kotła i skuteczne
schłodzenie spalin.

Niewielkie obciążenie środowiska
Dokładana kontrola jakości procesu spalania sprawia, że emisja
zanieczyszczeń jest bardzo niska. Przykładowo emisja NOx jest
niższa niż 60 mg/kWh, a CO poniżej 20 mg/kWh.

Trwałość i niezawodność
Dzięki zastosowaniu filtra powietrza trafiającego do kotła ryzyko
zanieczyszczenia palnika czy wymiennika ciepła jest o wiele
niższe, a żywotność tych elementów znacznie dłuższa.

Wygodny dostęp do wykonania konserwacji
Modułowa budowa kotła zapewnia bardzo dobry dostęp do
poszczególnych podzespołów. Ułatwia to wykonanie konserwacji
urządzenia.

Wygodny w uruchomieniu
Kocioł VKK ecoCRAFT jest wyposażony w szereg funkcji
ułatwiających napełnienie, odpowietrzenie i uruchomienie
urządzenia. Są one dostępne z panelu sterowania kotła.

Budowa i zasada działania

Wyposażenie kotła
• Kompaktowy, efektywny wymiennik ciepła o rozbudowanej powierzchni
• Palnik powierzchniowy o szerokim zakresie modulacji
• Zespół gazowy klasy AA (najwyższa klasa bezpieczeństwa)
• Rozbudowany system diagnostyczny wyposażony w czujnik temperatury
zasilania, powrotu oraz wymiennika ciepła, a także osobny czujnik
przegrzewu STB
• Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania z informacjami testowymi
i graficznymi.
• Kolektor zbiorczy odpływu kondensatu
• Syfon odpływu kondensatu
• Wewnętrzna funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem
• Złącze sterowania prędkością pompy kotłowej
• Wewnętrzna regulacja temperatury podgrzewacza zasobnikowego
• Magistrala komunikacyjna e-bus
• Dodatkowe złącze do sterowania kotłem przez zewnętrzny układ
regulacyjny sygnałem 0-10 V
• Czujniki ciśnienia spalin i powietrza
• Filtr powietrza
• Tłumik hałasu oraz elastyczny przewód powietrza redukujący poziom
hałasu emitowany przez palnik
• Proste podłączenie osprzętu dodatkowego dzięki systemowi Pro E.
• Wbudowany zawór spustowy
• Czujnik ciśnienia wody przekazujący w sposób ciągły do układu
elektronicznego aktualną wartość ciśnienia w instalacji grzewczej.
• Nóżki o nastawianej wysokości

Legenda: podzespoły i elementy
1. Wentylator
2. Dysza Venturiego.
3. Zespół gazowy.
4. Tłumik hałasu doprowadzanego powietrza spalania.
5. Filtr doprowadzanego powietrza spalania.
6. Syfon.
7. Przyłącze doprowadzanego powietrza spalania.
8. Kolektor zbiorczy spalin.
9. Przyłącze powrotu obiegu grzewczego.
10. Blok kotła.
12. Przyłącze zasilania obiegu grzewczego.
13. Przyłącze gazu.
14. Przyłącze do odprowadzania spalin.

Wymiennik
W górnej części bloku kotła znajduje się komora spalania, której
pojemność jest uzależniona od mocy nominalnej. W tej strefie znajduje się
odpowiednio dopasowany palnik. Elektroda zapłonowo-jonizacyjna zapala
mieszankę gazowo-powietrzną a potem kontroluje jakość procesu spalania.
Poprzez rozdzielacz na powrocie woda grzewcza jest doprowadzana do
poszczególnych modułów grzewczych w dolnej części wymiennika ciepła.
Po przepłynięciu przez poszczególne człony kotła woda grzewcza wpływa
do kolektora zbiorczego na zasilaniu, skąd trafia do instalacji grzewczej.
Dla uzyskania niskich oporów oraz równomiernego przepływu wody
przez poszczególne elementy wymiennika ciepła połączono je w układzie
„Tichelmanna”. Jednocześnie dla uzyskania najwyższej sprawności
przepływ spalin i wody odbywa się przeciwprądowo.

Palnik
Konstrukcja układu doprowadzania powietrza oraz samego palnik
pozwalają uzyskać odpowiednią, jakość procesu spalania. Powietrze
pobierane do kotła jest najpierw oczyszczane z zanieczyszczeń, a
następnie mieszane z gazem w dyszy wlotowej wentylatora. Następnie w
postaci gotowej mieszanki trafia do palnika, w którym układ niewielkich
otworów oraz specjalna okładzina palnika zapewniają równomierny
rozpływ mieszanki. Dzięki temu na całej powierzchni palnika intensywność
procesu spalania jest taka sama. Obciążenie cieplne palnika jest, więc
takie samo na całej powierzchni, a do każdej z części wymiennika ciepła
trafia porównywalny strumień gorących spalin, które również przepływają
w układzie Tichelmanna.

System sterowania kotłem
System sterowania kotła
Układ sterujący kotła VKK ecoCRAFT exclusiv odpowiada za sterowanie
mocą palnika oraz zapewnienie bezpiecznej pracy urządzenia. W tym
celu kontrolowanych jest szereg parametrów. Przykładowo zanim dojdzie
do uruchomienia palnika układ sterujący załącza pompę obiegową i
kontroluje wskazania czujników temperatury oraz ciśnienia. Dopiero po
sprawdzeniu wszystkich parametrów i pod warunkiem, że ich wartości
nie będą odbiegały od normy dochodzi do załączenia wentylatora. Teraz
następuje kontrola przepływu powietrza, otwarcie zaworów gazowych,
regulacja przepływu powietrza i gazu oraz zapłon palnika po czasie
bezpieczeństwa. Później układ sterowania w sposób ciągły dostosowuje
moc kotła do aktualnych potrzeb i kontroluje parametry pracy w celu
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia. Dodatkowo dla
zredukowania ryzyka wyłączenia kotła z powodu drobnej odchyłki jednego
z parametrów system sterowania ocenia możliwość dalszej bezpiecznej
pracy urządzenia. Dzięki temu w przypadku niewielkiej odchyłki jednego
z parametrów kocioł nie wyłącza się awaryjnie, a pracuje dalej, czasem z
obniżoną mocą i sygnalizuje potrzebę kontaktu z serwisem. Dzięki temu
unikamy ryzyka wychłodzenia pomieszczeń, a serwis może sprawnie
przeanalizować pracę instalacji i zaplanować odpowiednie działania dla
przywrócenia normalnej pracy systemu. Dla zrealizowania wszystkich
funkcji układ sterowania kotła VKK ecoCRAFT exclusiv jest wyposażony
w szereg elementów pomiarowych i zabezpieczających takich jak: czujniki
temperatury zasilania i powrotu oraz bloku kotła, czujnik przegrzewu,
czujnik ciśnienia wody, czujnik ciśnienia spalin. I powietrza.

Dane techniczne
Jednostka

Zakres nominalnej mocy
w trybie ogrzewania

806/3–E

1206/3–E

1606/3–E

80/60 °C

13.6 – 78.2

21.3 – 113.4

60/40 °C

14.1 – 80.4

22.1 –116.5

14,4-82,4
14.7 – 84.1

50/30 °C

kW

40/30 °C
Kategoria
Zużycie gazu

Przepływ masowy spalin GZ 50

–
GZ 50
GZ 41,5
Qmin
Qmaks

2006/3–E

2406/3–E

26.2 – 156.5

43.1 – 196.8

47.0 – 236.2

51.0 – 275.5

27.1 – 160.8

44.2 – 201.0

48.2 – 241.2

52.3 – 281.4

22,7-119,4

27,8-164,8

45,3-206,0

49,1-247,2

53,6-288,4

23.1 – 121.8

28.4 – 168.2

46.2 – 210.2

50.4 – 252.2

54.7 – 294.3

–
m3/h

g/s

I2ELw
8.5

12.3

16.9

21.2

25.4

29.6

9.8

14.3

19.7

24.6

29.5

34.5

6.3

10.0

12.2

19.9

21.7

23.5

35.4

51.2

70.7

88.4

106.1

123.8

150.0

150.0

150.0

Minimalna temperatura spalin

80/60 °C

°C

60 – 65

Maksymalna temperatura spalin

80/60 °C

°C

65 – 70

Zawartość CO2 w spalinach
Dyspozycyjna wysokość
tłoczenia wentylatora

Qmin
Qmaks
–

9.1

%Vol
Pa

2806/3–E

9.3
100.0

100.0

150.0

Klasa NOx

–

–

5

Emisja Nox

–

mg/kWh

< 60

Emisja CO

–

mg/kWh

< 20

Tryb ogrzewania
Normatywny współczynnik
sprawności (odniesiony do
nominalnej mocy cieplnej)

75/60 °C

106.0

%

40/30 °C

110

Współczynnik sprawności – 30%

–

%

Ocena efektywności
energetycznej

108.4

108.2

–

–

****

Maksymalna temperatura zasilania

–

°C

85

Zakres nastawiania
temperatury zasilania

–

°C

35 – 85

Maksymalne ciśnienie robocze –

–

bar

6

Pojemność wodna kotła

l

5.74

8.07

10.40

12.73

15.05

17.37

∆T = 20 K

m3/h

3.44

4.99

6.88

8.60

10.33

12.05

Strata ciśnienia

∆T = 20 K

mbar

80

85

90

95

100

105

Ilość kondensatu

40/30 °C

l/h

13

20

27

34

40

47

Napięcie/częstotliwość

–

V/Hz

Maksymalny pobór mocy
elektrycznej

–

W

320

320

320

Pobór mocy elektrycznej
w trybie czuwania

–

W

8

Stopień ochrony elektrycznej

–

–

IP 20

Nominalne natężenie przepływu
wody grzewczej

Parametry elektryczne
230/50
260

260

320

Wymiary i ciężar
Wysokość

–

Szerokość

–

Głębokość

–

Ciężar montażowy

–

Ciężar w stanie gotowości do
pracy

–

1 285
mm

695
1 240

kg

1 550

200

220

235

275

295

310

210

235

255

300

320

340

Przyłącza zasilania i powrotu

–

cal

Przyłącze odpływu kondensatu

∅

mm

21

Przyłącze gazu

–

cal

R 1½”

Przyłącza (króćce) przewodów
spalinowego/powietrznego

–

mm

Grupa:
Model:

R 2”

150/130

Gazowe stojące kotły kondensacyjne dużych mocy
VKK ecoCRAFT exclusiv

200/130

Wymiary montażowe

1 Przyłącze zasilania
2 Przyłącze powrotu
3 Przyłącze gazu
4 Wlot powietrza
5 Wylot spalin
6 Nóżki kotła o nastawianej wysokości
7 Odpływ kondensatu

Typ kotła

R 2”
R 2”
R 1½”
∅ 130 mm
∅D
0 – 20 mm
∅ wewnętrzna 20 mm

Wymiary w mm
A

B

C

∅D

E

F

VKK 806/3–E do VKK 1606/3–E

165

326

369

150

50

1 240

VKK 2006/3–E do VKK 2806/3–E

165

326

369

200

50

1 550

Grupa:
Model:

Gazowe stojące kotły kondensacyjne dużych mocy
VKK ecoCRAFT exclusiv

Miejsce ustawienia kotła i odstępy od ścian
Gazowe kondensacyjne kotły grzewcze VKK ecoCRAFT exclusiv zaleca się ustawiać na fundamencie o wysokości od 5 do 10 cm. Aby
móc wykonywać prace montażowe i konserwacyjne możliwie bez
przeszkód powinno się zachować podane na powyższym rysunku
odstępy od ścian. Maksymalna temperatura powierzchni kotła jest
mniejsza od 85 °C i dlatego nie istnieje konieczność podejmowania
jakichkolwiek przedsięwzięć zabezpieczających pod tym względem
miejsce, w którym ustawiono kocioł.

Zakres dostawy/opakowanie
Do zakresu dostawy należą:
• kocioł grzewczy z zamontowaną obudową
• instrukcja montażu i obsługi
Dla ułatwienia transportu kocioł został umieszczony na palecie
transportowej. Paletę tę należy usunąć przed

Grupa:
Model:

Gazowe stojące kotły kondensacyjne dużych mocy
VKK ecoCRAFT exclusiv

Przewody powietrzno spalinowe
Kotły serii VKK ecoCRAFT/3 zostały dopuszczone do stosowania z przewodami powietrzno-spalinowymi w następujących układach:
- C33 Doprowadzanie powietrza i odprowadzanie spalin poprzez dach w strefie jednakowego ciśnienia (1)
- C53 Doprowadzanie powietrza i odprowadzanie spalin na zewnątrz w różnych strefach ciśnienia. (2,3,4)
- C83 Przyłączenie wylotu spalin do instalacji spalinowej. Doprowadzanie powietrza osobnym przewodem.
- C93 Przyłączenie do systemu powietrzno-spalinowego z poborem powietrza z szachtu.
- B23 Przyłączenie wylotu spalin do instalacji spalinowej. (podciśnienie/nadciśnienie). Doprowadzanie powietrza z pomieszczenia.

Wykaz producentów przewodów powietrzno-spalinowych, które sprawdzono i dopuszczono do współpracy
z kotłami VKK ecoCRAFT exclusiv (dotyczy systemów powietrzno-spalinowych typu C):

W zależności od wymaganej długości poszczególnych odcinków przewodów spalinowych i powietrznych ich średnice należy dobrać
tak, by łączne opory przepływu nie przekroczyły ciśnienia dyspozycyjnego. Poniższe tabele zwierają maksymalne długości przewodów
powietrznych i spalinowych dla poszczególnych rozwiązań:

Grupa:
Model:

Gazowe stojące kotły kondensacyjne dużych mocy
VKK ecoCRAFT exclusiv

1. Odprowadzanie spalin i pobór powietrza z wykorzystaniem szachtu kominowego

Grupa:
Model:

Gazowe stojące kotły kondensacyjne dużych mocy
VKK ecoCRAFT exclusiv

Grupa:
Model:

Gazowe stojące kotły kondensacyjne dużych mocy
VKK ecoCRAFT exclusiv

2 Pobór powietrza przez ścianę, odprowadzenie spalin ponad dach

Grupa:
Model:

Gazowe stojące kotły kondensacyjne dużych mocy
VKK ecoCRAFT exclusiv

3. Pobór powietrza i odprowadzanie spalin ponad dachem

Grupa:
Model:

Gazowe stojące kotły kondensacyjne dużych mocy
VKK ecoCRAFT exclusiv

4 Pobór powietrza przez ścianę zewnętrzną. Wyrzut spalin systemem fasadowym.

Maksymalne, całkowite długości przewodów

Grupa:
Model:

Gazowe stojące kotły kondensacyjne dużych mocy
VKK ecoCRAFT exclusiv

Pozostałe zalecenia do projektowania przebiegu instalacji powietrznej i spalinowej.
Dla zapewnienie prawidłowego działania odpływu skroplin z rury spalinowej bezpośrednio nad kotłem należy zastosować kolano.

Grupa:
Model:

Gazowe stojące kotły kondensacyjne dużych mocy
VKK ecoCRAFT exclusiv

Akcesoria
Wyposażenie dodatkowe

Opis

Nr zamówieniowy

Zawór bezpieczeństwa R 3/4“,
3 bary (od 50 do 100 kW)

VZ/7/9998

Zawór bezpieczeństwa R 1“,
3 bary (od 100 do 200 kW)

VZ/7/9999

Zawór bezpieczeństwa R 5/4“,
3 bary (powyżej 200 kW)

VZ/7/9996

Sprzęgło hydrauliczne WH 95
do kotłów VKK 806/3–E
wraz z izolacją cieplną, przyłącze Rp 2'', maksymalne natężenie
przepływu wody
grzewczej 8 m3/h.

306 721

Sprzęgło hydrauliczne WH 160 do kotłów VKK 1206/3–E i VKK 1606/3–
E wraz z izolacją cieplną, przyłącze DN 60, maksymalne natężenie
przepływu wody grzewczej 12 m3/h.

306 726

Sprzęgło hydrauliczne WH 280 do kotłów VKK 2006/3–E, VKK
2406/3–E i VKK 2806/3–E wraz z izolacją cieplną, przyłącze DN 80,
maksymalne natężenie przepływu wody grzewczej 21.5 m3/h.
Typ
sprzęgła

Grupa:
Model:

A

B [mm]

h1 [mm]

h2 [mm]

h3 [mm]

WH 160

DN 65

520

1 350

300

900

VH 280

DN 80

600

1 390

300

900

306 725

Energooszczędna pompa obiegu kotła, z regulowaną prędkością
obrotową, do kotłów VKK 806/3–E, VKK 1206/3–E i VKK 1606/3–E:
• regulacja prędkości obrotowej zależna od mocy kotła
• długość montażowa: 180 mm
• przyłącze: G 1 1/4”
Zakres dostawy:
pompa wraz z izolacją, instrukcją montażu, przewodem elektrycznym
na napięcie 230 V, wtykiem Pro E, dwoma uszczelkami i przewodem
elektrycznym do przesyłu sygnału sterującego.

0020180027

Energooszczędna pompa obiegu kotła, z regulowaną prędkością
obrotową, do kotłów VKK 2006/3–E i VKK 2406/3–E, VKK 2806/3-E:
• regulacja prędkości obrotowej zależna od mocy kotła
• długość montażowa: 220 mm
• przyłącze: DN 40
Zakres dostawy:
pompa wraz z izolacją, instrukcją montażu, przewodem elektrycznym
na napięcie 230 V, wtykiem Pro E, dwoma uszczelkami i przewodem
elektrycznym z wtykiem do przesyłu sygnału sterującego.

0020180028

Energooszczędna pompa obiegu kotła, z regulowaną prędkością
obrotową, do kotłów VKK 2006/3–E i VKK 2406/3–E, VKK 2806/3-E:
• regulacja prędkości obrotowej zależna od mocy kotła
• długość montażowa: 220 mm
• przyłącze: DN 40
Zakres dostawy:
pompa wraz z izolacją, instrukcją montażu, przewodem elektrycznym
na napięcie 230 V, wtykiem Pro E, dwoma uszczelkami i przewodem
elektrycznym z wtykiem do przesyłu sygnału sterującego.

0020180028

Gazowe stojące kotły kondensacyjne dużych mocy
VKK ecoCRAFT exclusiv

Akcesoria
Wyposażenie dodatkowe

Opis

Nr zamówieniowy

Grupa bezpieczeństwa do kotłów
VKK 806/3-E

0020060828

Grupa bezpieczeństwa do kotłów
VKK 1206/3-E i 2006/3-E

0020060829

0020060828

0020060829

maksymalna
moc kotła

≤ 80 kW

≤ 200 kW

zawór
bezpieczeństwa,
3 bary

¼''

1''

kolano 90 °

Rp 1'' – R 1''

R 1 ¼'' – Rp 1 ¼''
oraz
Rp 1'' – R 1''

izolacja
przewodu
rurowego

120 mm

120 mm

trójnik

Rp 2'' – Rp 2'' – Rp 1''

Rp 2'' – Rp 2'' – Rp 1''

przewód
rurowy, stalowy

Rp 1'', 140 mm

Rp 1'', 140 mm

manometr

0 – 4 bary

0 – 4 bary

Czujnik ciśnienia gazu

301792

Ogranicznik temperatury spalin

0020028088

Neutralizator kondensatu
Neutralizator kondensatu bez pompy (dla kotłów o mocy 350 kW). W
dostawie przewód połączeniowy oraz granulat neutralizujący 20 kg

009730

Neutralizator kondensatu z pompą

301 374

Neutralizator kondensatu z pompą do kotłów o mocy do 200 kW. W
dostawie przewód połączeniowy, granulat neutralizujący (10 kg) oraz
akcesoria montażowe.
Neutralizator kondensatu z pompą

0020106190

Neutralizator kondensatu z pompą do kotłów o mocy do 360 kW. W
dostawie przewód połączeniowy, granulat neutralizujący (35 kg) oraz
akcesoria montażowe.

5 kg granulatu do napełniania neutralizatora kondensatu.

009741

Wkład do zmiękczania wody i licznik wody
Wkład do zmiękczania wody służy do przygotowania wody
wykorzystywanej do napełniania lub do uzupełniania całej
instalacji grzewczej. Granulat znajdujący się w wkładzie musi
się wymienić po przygotowaniu 2 500 litrów wody.

301 363

Wkład do zmiękczania
wody

Dane techniczne

Wydajność granulatu w
układzie

2 500 l (zmniejsza twardość
węglanową wody z 22 °dH do 6 °dH)

Ciśnienie robocze

3 bary

Temperatura robocza

4 – 30 °C

Okres trwałości

aż do wystąpienia zmian
zabarwienia

Maksymalne natężenie
przepływu

7.6 l/min

Granulat do zmiękczacza wody (301 363)
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0020056596

Parametry hydrauliczne

Wymiennik
Straty ciśnienia w zależności od objętościowego natężenia przepływu wody.

Energooszczędne pompy obiegowe.
Charakterystyka hydrauliczna.

Grupa:
Model:

Gazowe stojące kotły kondensacyjne dużych mocy
VKK ecoCRAFT exclusiv

Wskazówki projektowe/Jakość wody w instalacji

Przed uruchomieniem instalację należy przepłukać.
Jakość wody przeznaczonej do napełniania i uzupełniania instalacji powinna odpowiadać obowiązującym przepisom. Uzdatnianie wody
jest wymagane w przypadku, gdy nie spełnione są poniższe wytyczne. Wytyczne w odniesieniu do twardości wody grzewczej:
Całkowita moc
grzewcza
kW
< 50

Twardość ogólna przy 20 l/kW najmniejszej
mocy grzewczej kotła 2)
°dH

mol/m3
brak wymagań lub

Twardość ogólna przy > 20 l/kW < 50 l/kW
najmniejszej powierzchni grzewczej kotła 2)

Twardość ogólna przy > 50 l/kW najmniejszej
powierzchni grzewczej kotła 2)

°dH

mol/m3

°dH

mol/m3

11.2

2

0.11

0.02

8.4

1.5

0.11

0.02

< 16.8° 1)

< 3 1)

> 50 < 200

11.2

2

> 200 < 600

8.4

1.5

0.11

0.02

0.11

0.02

> 600

0.11

0.02

0.11

0.02

0.11

0.02

Wartości graniczne wody grzewczej (tabela 1 w normie VDI 2035/1)
1) W przypadku instalacji współpracujących z kotłami grzewczymi o małej pojemności wodnej oraz systemów dysponujących
grzałkami elektrycznymi.
2) Podana tutaj wartość liczbowa to jednostkowa pojemność wodna instalacji (nominalna pojemność wodna instalacji w litrach/moc
grzewcza źródła ciepła; w przypadku instalacji wielokotłowych należy przyjąć moc kotła dysponującego najmniejszą indywidualną
mocą). Dane te obowiązują tylko wtedy, gdy ilość wody
wykorzystywanej do napełniania i uzupełniania nie przekracza trzykrotnej pojemności wodnej instalacji. Jeśli ilość ta zostanie
przekroczona, to z wodą należy postępować dokładnie tak samo, jak przy przekroczeniu wartości granicznych wyszczególnionych w
tabeli wg VDI (zmiękczanie, odsalanie, stabilizacja twardości lub odmulanie)
Uwaga!
Korozja aluminium i wynikające stąd nieszczelności z powodu stosowania nieodpowiedniej wody grzewczej. W przypadku aluminium
należy upewnić się, że wartość parametru pH mieści się w zakresie od 6.5 do maksimum 8.5.
Dla zapewnienia wysokiej sprawności i długiej żywotności instalacji zaleca się stosowanie stacji do uzdatniania wody do napełniania
i uzupełniania systemu.
W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiedniej jakości wody w instalacji należy zastosować oddzielenie hydrauliczne obiegu
kotłowego od obiegów grzewczych za pomocą wymiennika ciepła. Zastosowanie wymiennika ciepła jest również wymagane w przypadku dopływu tlenu do instalacji, np. w przypadku zastosowania rur bez bariery antydyfuzyjnej.
Do płukania instalacji oraz późniejszej ochrony systemu przed korozją i wtórnym zanieczyszczeniem należy stosować przeznaczone
do tego celu profesjonalne preparaty chemiczne, które nie wywierają negatywnego wpływu na materiały stosowane w kotle. Takie
wymagania spełniają płyny Fernox F3 (do płukania instalacji), Fernox F1 (do późniejszej ochrony instalacji). Profesjonalne środki
chemiczne do ochrony instalacji oraz bliższe informacje na temat zasad stosowania są dostępne u Regionalnych Koordynatorów
Serwisu Vaillant.
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Płyta elektroniczna
Schemat połączeń
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