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Szállítási terjedelem 

uniSTOR VIH RW 200 

Kezelési- és szerelési útmutató 
 

 

Főbb jellemzők 
- Indirekt fűtésű használati melegvíz-tároló (elsősorban hőszivattyúkhoz, de kondenzációs 

gázkészülékek esetén is alkalmazható) 
- Ivóvíz oldalon (tároló és hőcserélő) kiváló minőségű zománcozással ellátva 
- Analóg tároló-hőfok kijelző 
- Sima, kimondottan hőszivattyús üzemre alkalmas, növelt hőátadó felületű csőspirál 

 
A termék felszereltsége 

- Magnézium védőanód 
- Csőkígyós hőcserélő 
- Cirkulációs csonk 
- Tisztító nyílás 

 
Tudnivaló! 
A tároló kiválasztása során feltétlenül vegye figyelembe a 3-4 kW hőszivattyú HMV fűtés teljesítmény / 
min. 1 m2 hőátadó felület (csőspirál) ökölszabályt! 
 

Megnevezés VIH RW 200 

Rendelési szám  0020214407 

Nettó listaár  lásd: www.vaillant.hu 

Műszaki adatok  

A tároló tényleges űrtartalma l 193 

A tároló energiahatékonysági osztálya 
 

 

 
 

Max. megengedett üzemi nyomás (meleg víz) 

Max. megengedett melegvíz-hőmérséklet 

bar 

⁰C 

10 

95 

A hőcserélő fűtővíz űrtartalma 

A fűtés maximális üzemi nyomása 

Max. előremenő fűtővíz hőmérséklet 

A hőcserélő fűtőfelülete 

l 

bar 

⁰C 

m2 

11,8 

10 

110 

1,81 

Készenléti energiafogyasztás 

HMV kimeneti teljesítmény 60⁰C-os tároló és 

45⁰C-os csapolási hőmérsékleten 

HMV tartós teljesítmény 60⁰C-os fűtési 

előremenő és 45⁰C-os csapolási hőmérsékleten 

kWh/24h 

l/10 perc 

 

l/h 

 

1,8 

274 

 

1105 (44,9 kW) 

Tároló fűtés előremenő/visszatérő 

Hideg és meleg víz csatlakozó 

Cirkulációs csatlakozó 

 R 1 

R 1 

R 3/4 



A tároló befoglaló méretei: 

Magasság 

Szélesség 

Mélység 

Billentési méret 

Saját tömeg, kb. 

Üzemkész tömeg 

 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

kg 

 

1340 

600 

600 

1440 

103 

296 

 

Befoglaló méretek és a csatlakozások elhelyezkedése  

uniSTOR VIH RW 200 

 
 

1 Meleg víz csatlakozás G 1 

2 Magnézium védőanód G 5/4 

3 Tároló-fűtés előremenő G 1 
4 Cirkulációs csatlakozó G 3/4 

5 A hőmérséklet-érzékelő kábelének vezető sínje 

6 Tároló-fűtés visszatérő G 1 

7 Hideg víz csatlakozás G 1 

8 Hőmérő G 1/2 

 

 

 

 



Opcionális tartozékok 

uniSTOR VIH RW 200 hőszivattyús HMV tároló 

Tartozék Megnevezés Cikkszám 
 

 

 

Biztonsági szerelvénycsoport (200 l űrtartalomig) 

Hidegvíz oldali biztonsági szerelvénycsoport 10 bar hálózati 

nyomásig, 200 literes használati melegvíz-tároló űrtartalom 

alatt.  

 

Részei: biztonsági szelep (R 1/2), visszacsapó és elzáró 

szelep. Csatlakozó méretek: R 3/4. 

 

0020060434 

 

 
 

Lefolyó tölcsérszifon 

Tölcsérszifon a lefolyó vezetékhez történő csatlakozáshoz, 

takaró rozettával (R 1). 

000376 

 

 
 

Tároló érzékelő 

Közvetlen csatlakoztatás esetén szükséges, amennyiben a 

tárolóhoz a fűtőkészülék töltésvezérlését használjuk. A tároló 

érzékelő mellett a szett tartozéka még a fűtőkészülék tároló 

töltő körének menetes szára (2 db). 

306264 

 

 


