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Securitate 1
1
1.1

Securitate

Precauţie!
Risc de pagube materiale sau poluare

Indicaţii de atenţionare referitoare la
acţiune

Clasificarea indicaţiilor de atenţionare referitoare la acţiune
Indicaţiile de atenţionare referitoare la acţiune
sunt clasificate în felul următor cu semne de
atenţionare şi cuvinte de semnal referitor la
gravitatea pericolului posibil:

1.2

Semne de atenţionare şi cuvinte de semnal
Pericol!
Pericol de moarte iminent sau pericol
de accidentări grave ale persoanelor

Boilerul de apă caldă menajeră este conceput
pentru menţinerea disponibilă a apei potabile
încălzite până la maxim 85 °C în gospodării şi
în întreprinderi. Produsul este conceput pentru integrarea într-o instalaţie de încălzire centralizată. Este conceput pentru combinarea cu
aparate de încălzire a căror performanţă se
află în limitele indicate în tabelul următor.

Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare
Atenţionare!
Pericol de accidentări uşoare ale persoanelor

Utilizarea conform destinaţiei

La utilizarea improprie sau neconformă cu
destinaţia pot rezulta pericole pentru sănătatea şi viaţa utilizatorilor sau a terţilor resp.
deteriorări ale aparatului şi alte pagube materiale.

Putere de transmitere

VIH R 120
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Minim *
[kW]

Maxim **
[kW]

Randament
de durată ***
[kW]

10

31

22
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1 Securitate
Putere de transmitere
Minim *
[kW]

Maxim **
[kW]

Randament
de durată ***
[kW]

VIH R 150
13
36
26
VIH R 200
15
41
30
* Temperatură pe tur 85 °C, temperatura boilerului 60 °C
** Temperatură pe tur 85 °C, temperatura boilerului 10 °C
*** Temperatura pe turul de încălzire 80 °C,
temperatura de livrare a apei calde 45 °C, temperatura de admisie a apei reci 10 °C

– observarea instrucţiunilor de utilizare alăturate ale produsului, cât şi ale tuturor componentelor instalaţiei
– respectarea tuturor condiţiilor de inspecţie
şi întreţinere prezentate în instrucţiunile de
inspecţie şi întreţinere.
Utilizarea aparatului în autovehicule, ca de
ex. locuinţe mobile sau rulote este neconformă cu destinaţia. Nu sunt considerate
autovehicule acele unităţi, care sunt instalate durabil şi staţionar (aşa-numita instalare
staţionară).

Pentru reglarea preparării apei calde pot fi
utilizate regulatoare controlate de condiţiile
atmosferice, cât şi reglaje de către aparate de
încălzire adecvate. Acestea sunt aparate de
încălzire, care prevăd o încărcare a boilerului
şi care dispun de o posibilitate de conectare a
senzorului de temperatură.

O altă utilizare decât cea descrisă în instrucţiunile prezente sau o utilizare care o depăşeşte pe cea descrisă aici este neconformă
cu destinaţia. Neconformă cu destinaţia este
şi orice utilizare comercială şi industrială directă.

Utilizarea conform destinaţiei conţine:

Este interzisă orice utilizare ce nu este conformă cu destinaţia.
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Atenţie!
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Securitate 1
1.3

Indicaţii de siguranţă generale

1.3.1 Instalare de către specialist
Instalarea şi punerea în funcţiune, inspecţia şi
întreţinerea, reparaţia şi scoaterea din funcţiune a produsului pot fi realizate numai de
către un instalator.
1.3.2 Evitarea deteriorărilor cauzate de
îngheţ
Dacă produsul este scos din funcţiune mai
mult timp (de ex. concediu de iarnă) într-o cameră neîncălzită, atunci este posibil îngheţul
apei în produs şi în conducte.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că întregul spaţiu
de montare rămâne întotdeauna ferit de
îngheţ.
1.3.3 Pagube materiale cauzate prin
neetanşeităţi
▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu rezultă tensiuni
mecanice la cablurile de conectare.
▶ Nu prindeţi greutăţi pe conducte (de ex.
îmbrăcăminte).
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1.3.4 Comportament la neetanşeităţi
▶ Închideţi imediat robintul de apă rece în
caz de neetanşeităţi ale instalaţiei.
▶ Întrebaţi-vă instalatorul, dacă este cazul,
unde a montat robinetul de apă rece.
▶ Solicitaţi remedierea neetanşeităţii de către
o întreprindere de specialitate recunoscută.
1.3.5 Pericol cauzat de modificări în
împrejurimile produsului
Prin modificări ale împrejurimii produsului
pot rezulta pericole pentru sănătatea şi viaţa
utilizatorilor sau a terţilor resp. deteriorări ale
produsului şi alte pagube materiale.
▶ Este strict interzisă scoaterea din funcţiune
a dispozitivelor de siguranţă.
▶ Nu manipulaţi dispozitivele de siguranţă.
▶ Nu distrugeţi sau îndepărtaţi plombele subansamblurilor. Numai specialiştii autorizaţi
şi serviciul clienţi al întreprinderii sunt autorizaţi să modifice subansamblurile plombate.
▶ Nu efectuaţi modificări:
5

1 Securitate
– asupra produsului
– asupra conductelor de alimentare cu
gaz, aer de alimentare, apă şi curent
electric
– la conducta de scurgere şi la supapa de
siguranţă pentru apa de încălzire
– la condiţiile constructive

▶ Solicitaţi remedierea de urgenţă a avariilor
şi pagubelor de către un specialist.
▶ Respectaţi intervalele de întreţinere prestabilite.
1.3.8 Caracteristica CE

1.3.6 Carcasă tip dulap
Carcasa tip dulap a produsului este supusă
anumitor reglementări de execuţie.
▶ În cazul în care vă doriţi o carcasă tip dulap pentru produsul dumneavoastră, atunci
adresaţi-vă unei întreprinderi de specialitate. Este interzisă învelirea produsului prin
decizie proprie.

Prin caracteristica CE se documentează faptul că produsele îndeplinesc cerinţele de bază
ale directivelor în vigoare conform plăcii de
timbru.
Declaraţia de conformitate poate fi consultată
la producător.

1.3.7 Pericol de accidentare şi pericol de
pagube materiale prin întreţinerea
şi reparaţia necorespunzătoare sau
neglijentă.
▶ Nu încercaţi niciodată să efectuaţi prin mijloace proprii lucrări de întreţinere sau reparare asupra produsului dumneavoastră.
6
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Indicaţii privind documentaţia 2
2
2.1

▶
2.2

▶
2.3

Indicaţii privind documentaţia
Respectarea documentaţiei conexe
Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare
alăturate componentelor instalaţiei.

Păstrarea documentaţiei
Păstraţi atât aceste instrucţiuni, cât şi toate documentaţiile conexe pentru utilizare viitoare.
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Descrierea aparatelor şi funcţionării

3.1

Sarcina

Boilerele de apă caldă menajeră VIH R sunt folosite la punerea la dispoziţie a apei calde în gospodării şi în întreprinderi.
De regulă, acestea funcţionează împreună cu o instalaţie de
încălzire centralizată.

3.2

Construcţia
1

Valabilitatea instrucţiunilor

Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru următoarele
aparate:
Valabil pentru: Rumânia

2
Indicativul tipului

Număr de articol

VIH R 120/6 B

0010015943

VIH R 150/6 B

0010015944

VIH R 200/6 B

0010015945
3
1
2
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Racorduri pentru instalarea de către instalatori
Izolaţie termică

3

Robinet de golire pentru
întreţinerea de către instalatori
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4 Îngrijirea aparatului
Boilerul de apă caldă menajeră este prevăzut cu o izolaţie
termică în exterior. Rezervorul boilerului de apă caldă menajeră este compus din oţel emailat. Serpentinele se află în
interiorul rezervorului, care transmit căldura. Rezervorul are
un anod de protecţie ca şi protecţie suplimentară contra coroziunii.

▶

Se poate regla opţional o pompă de recirculare pentru creşterea confortului de apă caldă, în special la locurile de consum foarte îndepărtate.

5

3.3

Modalitatea de funcţionare

Boilerele de apă caldă menajeră VIH R fac parte din boilerele
încălzite indirect. Înseamnă că este necesar un generator de
căldură, de ex. o centrală murală pe gaz sau un cazan de
pardoseală cu combustibil gazos pentru încălzirea apei potabile din boiler. Energia termică ajunge prin apa fierbinte ca
agent de transport şi printr-un schimbător de căldură în apa
potabilă de încălzit. Schimbătorul de căldură este amplasat
în zona inferioară a boilerului. Întreaga apă din boiler este încălzită şi făcută utilă prin energia termică care urcă de jos.
Dacă se preia apă caldă din boiler, atunci se alimentează simultan apă rece.

4

Îngrijirea aparatului
Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale prin
produse de curăţare inadecvate!
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▶

Nu folosiţi spray-uri, materiale abrazive,
detergenţi sau produse de curăţare cu
solvenţi sau clor.

Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă şi puţin săpun fără
solvenţi.

Întreţinere

Premisa pentru disponibilitatea şi siguranţa de funcţionare
permanentă, pentru fiabilitate şi pentru durata de viaţă a produsului este întreţinerea regulată a produsului de către instalator.

▶

La fiecare 2 ani după punerea în funcţiune a boilerului
de apă caldă menajeră solicitaţi întreţinerea anuală a
anodului de magneziu de către instalator.

Dacă anodul de magneziu este consumat 60 %, atunci instalatorul trebuie să înlocuiască anodul de magneziu. Dacă
observă murdării în rezervor la înlocuirea anodului de magneziu, atunci instalatorul trebuie să spele rezervorul.
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Reciclarea şi salubrizarea

Salubrizarea ambalajului

▶

Permiteţi salubrizarea ambalajului să fie realizată de specialistul care a instalat produsul.
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Scoaterea din funcţiune 7
Salubrizarea produsului şi a accesoriilor

▶
▶
▶
7
▶

8

Nu salubrizaţi produsul sau accesoriile în gunoiul menajer.
Asiguraţi-vă de salubrizarea corespunzătoare a produsului şi a tuturor accesoriilor.
Urmaţi toate prescripţiile relevante.

Scoaterea din funcţiune
Asiguraţi-vă de faptul că aparatul este scos din funcţiune
de un specialist autorizat.
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Serviciul de asistenţă tehnică

Valabil pentru: Rumânia

Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1
014142 Bucureşti
România
E-Mail: office@vaillant.com.ro
Internet: http://www.vaillant.com.ro

Garanţia

Valabil pentru: Rumânia

Garanţia aparatului este de doi ani în condiţiile prevăzute in
certificatul de garanţie. Piesele de schimb se asigură de către producator/furnizor pe o perioadă de minim 10 ani, contra
cost (în afara perioadei de garantie). Defecţiunile cauzate
de utilizare incorecta sau cele provocate în urma demontării
produsului de către o persoană neautorizată nu fac obiectul
acordării garanţiei.
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© Aceste instrucţiuni, sau părţi din acestea, sunt protejate prin drepturi de autor şi pot fi multiplicate sau distribuite numai cu
acordul scris al producătorului.

