
 

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР 
PUFFER VC VT/ 

VC SERP.VT 
 

Перед установкой и использованием изделия внимательно прочтите инструкцию. Производитель и 
продавец снимают с себя всю ответственность за возможные неисправности в случае несоблюдения 
нижеприведенных инструкций или условий, указанных в данном руководстве, а также за любой ущерб, 
нанесенный при использовании изделия не по назначению. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Теплоаккумуляторы PUFFER VC VT / VC SERP. VT предназначены для установки в системах 

отопления, использующих энергию от источников непостоянного действия (твердотопливные котлы, 
электрокотлы, при использовании многотарифных счетчиков).  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Максимальное давление в баке:    3 бар 
Максимальное давление в теплообменнике:   12 бар 
Максимальная температура:     99 ºС 
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
1. Теплоаккумулятор  1 шт. 
2. Инструкция   1 шт. 
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Теплоаккумулятор содержит воду, которая циркулирует в котле и в системе отопления, и 

выполняет следующие функции: 
- позволяет котлу работать в регулярном режиме, избегая остановок, связанных с недостаточной 

потребностью энергии для системы отопления: в таких условиях вместо того, чтобы прервать процесс 
горения, котел продолжает работать, накапливая энергию в теплоаккумуляторе. Эта энергия будет 
израсходована позже, когда по мере сгорания топлива мощность котла будет уменьшаться. 

Работа твердотопливного котла без остановок уменьшает загрязнение камеры сгорания, 
защищает котел от образования вредного для него смолистого конденсата, повышает общую 
эффективность системы. 

- создает тепловой «маховик» для отопительной системы, обеспечивая удобство пользования на 
уровне с автоматическими газовыми котлами. То есть образуется запас энергии, который может быть 
использован в любой момент. Это дает возможность пользоваться отоплением в течение нескольких 
часов при выключенном котле (например, в конце ночи при работе с дровяным котлом, днем при 
работе с электрокотлом по ночному тарифу; позволяет также использовать ночью энергию, 
запасенную днем от солнечного коллектора). 

Установка и подключение 
Теплоаккумуляторы устанавливаются в закрытых помещениях без воздействия атмосферных 

явлений, на ровную и достаточно прочную площадку, таким образом, чтобы не был ограничен доступ 
для осмотра изделия и возможной установки, либо демонтажа дополнительного электрического 
нагревательного элемента. Деревянный поддон, предназначенный для транспортировки, удаляется. 

Убедитесь, что помещения для размещения теплоаккумуляторов имеют проходы достаточных 
размеров для их перемещения без необходимости сноса какого-либо рода препятствий.  

Убедитесь в том, что помещение, в котором установлен бойлер, имеет дренажную систему (слив), 
соответствующую объему бойлера и другого оборудования. Гарантия не распространяется на 
расходы, возникающие в связи с несоблюдением этих указаний. 

Изделие может перемещаться исключительно порожним, на подходящем поддоне с помощью 
соответствующих механических средств для подъема и транспортировки. 

Приведенные в данном руководстве схемы подключения носят рекомендательный характер, 
поскольку выбор оптимальной системы для каждого конкретного случая (с учетом ограничений, 
указанных производителем) является задачей проектировщика. 

Необходимо установить адекватную систему расширения. 
Чтобы не допустить слишком низкой температуры на входе в котел, при подключении 

твердотопливного котла к теплоаккумулятору, рекомендуется установить смесительный клапан. Это 
продлевает срок службы котла, снижая риск коррозии, связанной с конденсатом. 

 
 
 
 
Пример использования теплоаккумулятора: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, 

контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к 
выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения 
данного руководства. 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
При правильной эксплуатации прибора технического обслуживания не требуется. 
7. ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок эксплуатации изделия 2 года. 
Установка изделия производится за счет покупателя. 
Фирма-продавец не несет ответственности за повреждения изделия, вызванные его неправильной 
установкой и эксплуатацией. 

Гарантия считается недействительной в следующих случаях: 
1. Гарантийный лист утерян или заменен. 
2. Отсутствует отметка о дате продажи. 
3. Оборудование повреждено во время транспортировки от места покупки к месту установки. 
4. Если на протяжении гарантийного срока осуществлялся неавторизованный ремонт или 
вмешательство в работу оборудования, повлекшее за собой неисправность. 
5. Если неисправности были вызваны неправильным монтажом, запуском или эксплуатацией 
оборудования. 
6. Неисправность была вызвана неправильным обслуживанием оборудования, отсутствием в 
смонтированных системах защитной и предохранительной арматуры, необходимых для 
нормального функционирования оборудования. 
7. Имели место механические повреждения, не зависящие от поставщика, которые вызвали 
нарушение работы изделия. 
• При наличии претензий к работе изделия следует обратиться по месту его приобретения, 
либо на предприятие изготовитель. 
• Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние механические, химические 
или термические повреждения. 

8. ДАТА ПРОДАЖИ / ШТАМП МАГАЗИНА 
 

 
9. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Cordivari», Италия, 64020, г. Морро д’Орро, Зона Индустриале Пальяре 



 

Перед установкою й експлуатацією виробу прочитайте уважно інструкцію. Виробник і продавець знімає 
із себе усю відповідальність за можливі несправності у випадку недотримання нижчеподаних інструкцій 
чи умов, зазначених у даної інструкції, а також за будь-який збиток, нанесений при використанні виробу 
не по призначенню. 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ 
Теплоакумулятори PUFFER VC VT / VC SERP. VT слугують для встановлення в системах опалення, 
що використовують енергію від джерел непостійної дії (твердопаливні котли, електричні котли, а також 
при використанні багатотарифних лічильників). 

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Максимальний тиск у баку:     3 бар 
Максимальний тиск у теплообміннику:   12 бар 
Максимальна температура:     99 ºС 
3. КОМПЛЕКТНІСТЬ 
1. Теплоакумулятор  1 шт. 
2. Інструкція    1 шт. 
4. ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ 

Теплоакумулятор містить воду, що циркулює у котлі та системі опалення, та виконує наступні функції:  
 - дозволяє котлу працювати в регулярному режимі, уникаючи зупинок, що пов’язані з 
недостатньою потребою енергії для системи опалення: за таких умов замість того, щоб перервати 
процес горіння, котел продовжує працювати, накопичуючи енергію у теплоакумуляторі. Цю енергію 
буде використано пізніше, коли при згорянні палива буде зменшуватися потужність котла. 
Робота твердопаливного котла без зупинок зменшує забруднення камери згоряння, захищає котел від 
утворення шкідливого для нього смолистого конденсату, збільшуючи тим самим загальну 
ефективність системи. 
 - створює тепловий "маховик" для системи опалення, забезпечує зручність користування на 
рівні з автоматичними газовими котлами. Тобто утворюється запас енергії, який можна використати 
будь коли. Це дає змогу користуватися опаленням на протязі декількох годин при виключеному котлі 
(наприклад, наприкінці ночі при роботі з дров'яним котлом, вдень при роботі з електрокотлом по 
нічному тарифу; дозволяє також використовувати вночі енергію, що було запасено вдень від 
сонячного колектора). 

Теплоакумулятор підключається тільки до замкнених контурів систем опалення. 
Наявність змійовиків в моделях PUFFER VC SERP. VT та PUFFER 2 STRATIFICAZIONE дозволяє 

використовувати енергію сонячного колектора.  
Теплоаккумулятор PUFFER 2 STRATIFICAZIONE має два змійовики – один у верхній частині і один 

в нижній. Розділювальний диск між верхньою та нижньою частинами вповільнює процес змішування, 
що дає можливість при необхідності швидко нагріти невеликий об’єм води у верхній частині, не 
прогріваючи всього об’єму.  

Будь-яке використання, що відрізняється від вказаного в цій інструкції веде за собою припинення 
дії гарантії. 

Установка та підключення. 
Теплоакумулятори встановлюються в закритих приміщеннях без впливу атмосферних явищ на 

рівну та достатньо міцну поверхню таким чином, щоби не обмежувати доступ для огляду виробу та 
встановлювання, або демонтажу додаткового електричного нагрівального елемента.  

Треба впевнитися, що приміщення для розміщення теплоакумуляторів мають проходи достатніх 
розмірів для його переміщення. 

Треба впевнитися, що приміщення має дренажну систему (злив), що відповідає об’єму бойлера та 
іншого устаткування. Гарантія не поширюється на витрати, що з'явилися у зв’язку з недотриманням 
цих вказівок. 

Виріб може бути переміщеним виключно порожнім, на відповідному піддоні із допомогою 
відповідних механічних засобів для підйому та транспортування. 

Приведені в даному посібнику схеми носять рекомендаційний характер, оскільки вибір оптимальної 
системи для кожного конкретного випадку (з урахуванням обмежень, що вказані виробником) є 
завданням проектувальника. 

Необхідно встановити адекватну систему розширення. 

  

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР 
PUFFER VC VT/ 

VC SERP.VT 

 



Щоби не допустити дуже низької температури на вході до котлу, при підключенні твердопаливного 
котлу до тепло акумулятора, рекомендується встановити змішувальний клапан. Це подовжує термін 
міцності котлу, знижує ризик корозії, що пов'язаний з конденсатом. 

5. МІРИ БЕЗПЕКИ 
Споживач повинен забезпечити виконання всіх робіт з технічного обслуговування, контрольного 

огляду і монтажу кваліфікованими спеціалістами, допущеними до виконання цих робіт і в достатній 
мірі ознайомленими з ними в ході докладного вивчення даного керівництва. 

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
При правильній експлуатації приладу технічного обслуговування не потрібно. 

7. ГАРАНТІЯ 
Гарантійний термін експлуатації виробу 2 роки. 
Установлення виробу провадиться за рахунок покупця. 
Фірма-продавець не несе відповідальності за ушкодження агрегату, викликані його неправильним 
установленням та експлуатацією. 

Гарантія вважається недійсної в наступних випадках:  
1. Гарантійний лист загублений чи замінений. 
2. Отсутствует оцінка про дату продажу. 
3. Устаткування ушкоджене під час транспортування від місця покупки до місця установки. 
4. Якщо протягом  гарантійного терміну здійснювався неавторизований  чи ремонт втручання в 
роботу устаткування, повлекшее за собою несправність. 
5. Якщо несправності були викликані неправильним монтажем, запуском чи експлуатацією 
устаткування. 
6. Несправність була викликана неправильним обслуговуванням устаткування, відсутністю в 
змонтованих системах захисної і запобіжної арматури, необхідних для нормального 
функціонування устаткування. 
7. Мали місце механічні ушкодження, що не залежать від постачальника, що викликали 
порушення роботи виробу. 
• При наявності претензій до роботи виробу варто звернутися по місцеві його придбання, або на 
підприємство виробник. 
• Не приймаються претензії по виробах, що має зовнішні механічні, хімічні чи термічні 
ушкодження 
8. ДАТА ПРОДАЖУ / ШТАМП МАГАЗИНА 
 

 
9. ВИРОБНИК: «Cordivari», Італія, 64020, г. Морро д’Орро, Зона Індустриале Пал'яре 


