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1 Megjegyzések a dokumentációhoz

A következő tudnivalók segítenek eligazodni a teljes do-
kumentációban.
Ezen telepítési és karbantartási útmutatóval összefüg-
gésben további dokumentumok is érvényesek.
Az ezen útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása 
miatt keletkező károkért nem vállalunk felelősséget.

Egyéb érvényes dokumentációk és szerviz-segédesz-
közök

A készülék üzemeltetője számára:
Kezelési útmutató  szám: 0020071934
Rövid útmutató  szám: 0020060909

Szakemberek számára:
Szerelési útmutatóLAZ  szám: 0020072956

Szerviz-segédeszközök:
Az alábbi vizsgáló- és mérőeszközökre van szükség a fe-
lülvizsgálathoz és karbantartáshoz:
– CO

2
-mérőműszer

– Nyomásmérő
– Gázérzékelő
– Nyomatékkulcs

Berendezésnapló:
• Vezessen naplót a berendezésről.
• Tartsa a berendezésnaplót, valamint a berendezés ös-

szes műszaki adatait ecoCRAFT közelében.

1.1 A dokumentáció megőrzése
Kérjük, hogy ezt a szerelési és karbantartási útmutatót, 
valamint a segédeszközöket adja tovább a berendezés 
üzemeltetőjének. Ő veszi át azokat megőrzésre, így az 
útmutatók és a segédeszközök szükség esetén rendelke-
zésre állnak.

1.2 Alkalmazott szimbólumok
A készülék felszerelésekor vegye figyelembe a
szerelési és karbantartási útmutató biztonsági tudniva-
lóit!

d
 Veszély!
Közvetlen sérülés- és életveszély!

e
 Veszély!
Áramütés okozta életveszély!

H
 Veszély!
Égési sérülés és leforrázás veszélye!

a
 Figyelem!
A termékre és a környezetre veszélyt jelentő 
körülmény!

h
 Fontos tudnivaló
Hasznos információk és tudnivalók.

• Elvégzendő tevékenységre utaló szimbólum

1.3 Az útmutató érvényessége
Ez a szerelési és karbantartási útmutató kizárólag a kö-
vetkező cikkszámú készülékekre érvényes:

Készüléktípus Cikkszám

VKK 806/3-E-HL 0010005400

VKK 1206/3-E-HL 0010005401

VKK 1606/3-E-HL 0010005402

VKK 2006/3-E-HL  0010005403

VKK 2406/3-E-HL 0010005404

VKK 2806/3-E-HL 0010005405

1.1. táblázat A cikkszámok áttekintése

A készülék 10-jegyű cikkszáma az adattáblán található 
(lásd 2.1. ábra, a sorozatszám 7. jegyétől olvasva).
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2 Készülékleírás

2.1 Típusleírás

Készüléktípus
Célország (ISO 
3166 szerint)

Engedély-kategória Gázfajta
Névleges hőteljesítmény-tarto-
mány P (kW)

VKK 806/3-E-HL

HU 
(Magyarország)

I
2HS

G20 (E földgáz)
G25.1 (LL földgáz)

14,7 - 84,1 (40/30 °C)
13,6 - 78,2 (80/60 °C)

VKK 1206/3-E-HL
23,1 - 121,8 (40/30 °C)
21,3 - 113,4 (80/60 °C)

VKK 1606/3-E-HL
28,4 - 168,2 (40/30 °C)
26,2 - 156,5 (80/60 °C)

VKK 2006/3-E-HL
46,2 - 210,2 (40/30 °C)
43,1 - 196,8 (80/60 °C)

VKK 2406/3-E-HL
50,4 - 252,2 (40/30 °C)
47,0 - 236,2 (80/60 °C)

VKK 2806/3-E-HL
54,7 - 294,3 (40/30 °C)
51,0 - 275,5 (80/60 °C)

2.1 táblázat A készüléktípusok áttekintése

2.2 Adattábla
Az adattábla a készüléken elöl, az elülső burkolat alatt 
van elhelyezve. Az elülső burkolatrész levételekor válik 
láthatóvá.

                  Serial-Nr. 21400400100054010006000000N0

Typ B23, B23P, C33, C43, C53, C83, C93
DE, cat. I2ELL
AT, CH,  IT, ES, PT, HR, SI, RS, ME, TR, RU, UA,  cat. I2H
DK, SE, NO, EE, LV, LT, CZ, SK, cat. I2H
HU, cat. I2HS PL, cat. I2ELw FR, cat. I2Er
2E 2H, G20 - 13/18/20/ mbar

P(40/30°C) = 23,1 - 121,8 kW
P(60/40°C) = 22,1 - 116,5 kW
P(80/60°C) = 21,3 - 113,4 kW
Q = 22,0 - 115,9 kW (Hi)
NOx class 5
Tmax = 85°C
PMS = 6 bar
V         = 8,07 BED 92/42 ****

EN 15417
EN 15420

CE-0063BS3740

VKK 1206/3-E-HL
ecoCRAFT

230 V~  50 Hz  260 W   IP 20

EAN-CODE

Warning notes

0063 08 
 

Vaillant GmbH Remscheid / Germany 
1 

2 

3 

5 

4 

2.1 ábra Adattábla

Jelmagyarázat
1 Sorozatsz.
2 Típusmegnevezés
3 Jóváhagyott füstgázelvezetés
4 Határozat által érintett országok, engedélyezett gázkategória
5 A készülék műszaki adatai

A típusmegnevezés magyarázata
A következő táblázat a VKK 1206/3-E -HL példája alap-
ján magyarázza a típusmegnevezést.

VKK 1206/3-E-HL Felszereltség

VKK Vaillant gázüzemű kondenzációs kazán

120 Készülék mérete (teljesítmény, kW)

6 Gázüzemű kondenzációs kazán

3 Kazán gyártási sorozat

E Exclusiv

HL csak földgázra alkalmas

2.2 táblázat A típusmegnevezés magyarázata

2.3 CE-jelölés
A CE-jelölés dokumentálja, hogy a készülékek megfelel-
nek a következő irányelvek alapvető követelményeinek:
– Gázkészülékekre vonatkozó irányelv (a Tanács 

90/396/EGK sz. irányelve)
– A B határérték-osztályú elektromágneses zavarvéde-

lemre vonatkozó iránymutatás (a Tanács 2004/108/
EGK sz. iránymutatása)

– Alacsonyfeszültségű berendezésekre vonatkozó irány-
mutatás (a Tanács 2006/95/ EGK sz. iránymutatása)

A készülékek kondenzációs kazánként megfelelnek a ha-
tásfokra vonatkozó irányelv (a Tanács 92/42/EGK sz. 
irányelve) alapvető követelményeinek.
A kisteljesítményű tüzelőberendezésekre vonatkozó 
1996.08.07-i rendelet (1. BlmSchV) 7. §-a alapján a fent 
megnevezett készülékek földgáz alkalmazása esetén 
80 mg/kWh-nál kevesebb nitrogén-dioxidot (NOx) bo-
csátanak ki.
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2.4 Rendeltetésszerű használat
A Vaillant VKK 806/3 — 2806/3-E-HL gázüzemű konden-
zációs kazánok a technika mai állásának megfelelően és 
az elfogadott biztonságtechnikai szabályok figyelembe-
vételével készülnek.
Ennek ellenére szakszerűtlen vagy nem rendeltetéssze-
rű használatuk esetén előfordulhatnak a használó vagy 
más személyek testi épségét és életét fenyegető, illetve 
a készülék vagy más anyagi javak károsodását okozó ve-
szélyek.
Az ebben az útmutatóban megnevezett Vaillant VKK 
806/3 — 2806/3-E -HL gázüzemű kondenzációs kazáno-
kat csak a hozzájuk tartozó LAZ szerelési útmutatóban 
(lásd „Kapcsolódó dokumentumok”) felsorolt tartozé-
kokkal szabad felszerelni és üzemeltetni. 
A készüléket nem használhatják önállóan (gyermekeket 
is beleértve) korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szelle-
mi képességekkel, illetve hiányos tapasztalattal és/vagy 
ismeretekkel rendelkező személyek, kivéve, ha a bizton-
ságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy 
tőle a készülék használatára vonatkozó utasításokat 
kaptak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszhassanak a készü-
lékkel.
A készülék zárt központi fűtőberendezések hőtermelője. 
Más jellegű vagy ezen túlmenő alkalmazás nem rendel-
tetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő káro-
kért a gyártó/szállító nem vállal felelősséget. A kockáza-
tot kizárólag a készüléket használó viseli.
A rendeltetésszerű használathoz a kezelési és a szerelé-
si útmutatóban, valamint minden további kapcsolódó do-
kumentumban foglaltak figyelembevétele, továbbá az el-
lenőrzési és karbantartási feltételek betartása is hozzá-
tartozik.

a
 Figyelem!
Minden visszaélésszerű használat tilos.

2.5 Felépítés és működés
Az ecoCRAFT exclusiv gázüzemű kondenzációs kazán, 
amelyet központi fűtőberendezések hőtermelőjeként
85 °C hőmérsékletig alkalmazunk.
Alkalmazható új berendezésekhez és meglévő fűtőbe-
rendezések korszerűsítéséhez többlakásos társasházak-
ban, valamint ipari üzemekben. Az ecoCRAFT exclusiv 
fűtőkazántípus fűtésszabályozással, csökkentett kazán-
víz-hőmérséklettel üzemel. „B változatú” készülékként 
helyiséglevegőtől függő üzemmódban nedvességre nem 
érzékeny füstgázelvezető rendszerhez való csatlakozta-
tásra alkalmas. „C változatú” készülékként csak a hozzá 
tartozó levegő-/füstgázberendezésekkel együtt tanúsí-
tott, és csak ezekkel együtt üzemeltethető. Az engedé-
lyezett rendszereket és értelmezési információkat a le-
vegő-/füstgázrendszer szerelési utasításában találja.

Felszereltség
- modulációtartomány: lásd táblázat 2.3
- csekély környezetterhelés a rendkívül alacsony káros-

anyag-kibocsátás következtében, NOx < 60 mg/kWh és 
CO < 20 mg/kWh

- szabv. hasznosítási fok 110 % (4O/30 °C-nál)
- kompakt nagy teljesítményű hőcserélő NTC-érzékelő-

vel
- moduláló felületégő
- a-osztályú gázarmatúra
- gáz-levegő összekötő szabályozása
- elektronikusan szabályozott ventilátor
- előkészítő gyűjtőcső NTC-érzékelővel
- visszatérő gyűjtőcső NTC-érzékelővel
- biztonsági hőmérséklethatároló (STB)
- kezelőpult többfunkciós kijelzővel
- füstgázhőmérséklet max. 80 °C
- kondenzvízgyűjtő
- szifon
- belső fagyvédelmi funkció
- kapcsolófelület fordulatszám-szabályozott szivattyú-

hoz
- belső biztonsági hőmérsékletszabályozó
- illesztőfelület hőmérsékleten alapuló vezérléshez
- állítható kazánlábazat

Modulációs tartomány

Készüléktípus
Min. terhelés Max. terhelés

kW % kW %

VKK 806/3-E-HL 14,0 17,5 80,0 100

VKK 1206/3-E-HL 22,0 19,0 115,9 100

VKK 1606/3-E-HL 27,0 17,0 160,0 100

VKK 2006/3-E-HL  44,0 22,0 200,0 100

VKK 2406/3-E-HL 48,0 20,0 240,0 100

VKK 2806/3-E-HL 52,0 19,0 280,0 100

2.3 táblázat Modulációs tartományok
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A kezelőelemek áttekintése

1

9

8

7

6

5

2

3

4

2.2 ábra  Az ecoCRAFT exclusiv készülék kezelőelemei

Az ezüst színű fogantyúk felemelésével és egymásból ki-
akasztásával nyissa ki az elülső fedelet. Az így láthatóvá 
váló kezelőelemek (2.2. ábra) funkciója a következő:
 

1 Kijelző az aktuális fűtési előremenő hőmérséklet, 
a fűtőberendezés töltőnyomása, az üzemmód 
vagy adott kiegészítő információk megjelenítésé-
hez

2 "i" gomb információk előhívásához

3 Beszerelhető szabályozó (tartozék)

4 Főkapcsoló a készülék be- és kikapcsolásához

5 „+“ gomb az aktuális kijelzés továbblapozásához 
(a szakember számára beállításkor és hibakere-
sésnél) vagy a tárolóhőmérséklet megjelenítésé-
hez (VC tároló-érzékelővel)

6 „-“ gomb az aktuális kijelzőn való visszalapozás-
hoz (a szakember számára beállításkor és hiba-
keresésnél) és fűtési rendszer töltőnyomásának 
kijelzéséhez

7 "Hibatörlés" gomb bizonyos zavarok törléséhez

8 Forgatógomb a fűtés előremenő hőmérsékleté-
nek beállításához. VRC 430, VRC 630, VRS 620 
üzemeltetésekor jobb oldali végállásba kell állíta-
ni, így a szabályozó számára a maximális előre-
menő hőmérséklet nem korlátozott.

9 Forgatógomb a tárolóhőmérséklet beállításához 
(VIH melegvíztárolóra csatlakozó készülékek ese-
tén). VRC 430 alkalmazása esetén a tárolóhő-
mérséklet szabályozásához a gombot jobb oldali 
végállásba kell állítani, így a VRC 430-on belüli 
melegvíz-szabályozó működési tartománya nem 
korlátozódik.
- bal végállás fagyvédelem 15 °C
- jobb végállás max. 65 °C
A d.20 alatti beállítástól függően 50 °C és 70 °C 
között beállítható (gyári beállítás: 65 °C)

A funkcionális elemek áttekintése

6

7

8

9

10

5

1

2

4

3

2.3 ábra Jobb oldali nézet

Jelmagyarázat
1 Előremenő vezeték
2 Gázcső
3 Levegő-hozzávezető doboz porszűrővel
4 Kondenzátumkád
5 Levegőbevezető tömlő
6 KFE-csap
7 Visszatérő vezeték
8 Visszatérő vezeték NTC
9 Víznyomás-érzékelő
10 Venturi-cső
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1

2

3

4

6 5

13

12

11

10

9

8

7

15 16

2.4 ábra Bal oldali nézet

Jelmagyarázat
1 Ventilátor
2 Gázarmatúra
3 Levegőbevezetés hangtompítója
4 Hőcserélő vizsgálónyílása
5 Levegőbevezető tömlő
6 Szifon
7 Kondenzátumkifolyó
8 Kondenzvízcsapda és szifon közötti összeköttetés
9 Füstgáz biztonsági hőmérséklet-határolója (opcionális)
10 Füstgáz hangtompítója
11 Kondenzvízcsapda
12 Levegő-hozzávezető doboz porszűrővel
13 Gázcső
14 Biztonsági hőmérséklet-határoló (STB) és blokkhőmérséklet-ér-

zékelő
15 Biztonsági hőmérséklet-határoló (STB) kioldógombja
16 0 — 10 V szivattyúmodul VR35

3

5

4

7
6

1

2

2.5 ábra Felülnézet

Jelmagyarázat
1 Előremenő vezeték NTC
2 Előremenő vezeték
3 Ventilátor
4 Biztonsági hőmérséklet-határoló (STB) és blokkhőmérséklet-ér-

zékelő
5 Gyújtó- és lángőrelektródák
6 Levegőnyomás-őr
7 Füstgáznyomás-őr

2

3

5

6

1

4

2.6 ábra Elölnézet

Jelmagyarázat
1 Kapcsolótábla
2 Levegőbevezetés hangtompítója
3 Levegő-hozzávezető cső
4 Semlegesítő doboz (opcionális)
5 Kondenzátumkifolyó
6 Kondenzátumkád vizsgálónyílása
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3 Biztonsági utasítások és előírások

A készülék felszerelésének megkezdése előtt értesíteni 
kell a helyi gázszolgáltató vállalatot és a körzeti ké-
ményseprőmestert.
A készülék szerelését csak arra feljogosított szakember 
végezheti el. Az előírásszerű szerelésért és üzembe he-
lyezésért is ő felelős.

3.1 Biztonsági tudnivalók
A készülékhez vezetett, égést tápláló levegő technikai-
lag mentes legyen a pl. fluort, klórt vagy ként tartalma-
zó vegyi anyagoktól. A spray-k, oldó- és tisztítószerek, 
festékek és ragasztók olyan anyagokat tartalmazhatnak, 
amelyek a készülék üzemeltetése során kedvezőtlen 
esetben korróziót okozhatnak, akár a füstgázelvezető 
rendszerben is.

a
 Figyelem!
Működési zavar!
Az égést tápláló levegőnek pormentesnek kell 
lennie, mert különben az égő elszennyeződhet.
Különösen ügyeljen arra, hogy építkezési por, 
szigetelőanyag-foszlányok vagy virágpor ne le-
gyenek az égési levegőben.

A készülék 50 kW feletti névleges hőteljesítménye ese-
tén mindenképpen külön felállítási helyiséget (fűtőhelyi-
séget) kell kijelölni.
A készülék és az éghető anyagokból készült építőelemek 
között nincs szükség védőtávolságra, mivel a készülék 
külső felületein névleges hőteljesítménynél nem lép fel 
az engedélyezett maximális 85 °C-nál magasabb hőmér-
séklet. (Vegye azonban figyelembe a 4.3.2. fejezetben 
ajánlott minimális távolságokat).
Zárt fűtési rendszereknél típusengedéllyel rendelkező és 
a hőteljesítménynek megfelelő biztonsági szelepet kell 
beszerelni.

h
 A kémény kivitelére vonatkozó tudnivaló:
A gázüzemű kondenzációs kazánnak az égést 
tápláló levegő illesztésével történő modulációja 
magas tüzeléstechnikai hatásfokot eredmé-
nyez. Ehhez a kéménynek az érvényes szabvá-
nyok szerinti alkalmasságát bizonyító műszaki 
igazolás szükséges.

Szerelés

a
 Figyelem!
Működési zavar!
A készülék csatlakoztatása előtt gondosan 
mossa át a fűtési rendszert!
Így ugyanis eltávolíthatók a csővezetékekből a 
különböző maradványok, mint pl. hegesztési 
gyöngyök, réve, kender, gitt, rozsda, durva 
szennyeződés stb. Ellenkező esetben ezek az 
anyagok lerakódhatnak a készülékben, ami 
meghibásodáshoz vezethet.

a
 Figyelem!
Tömítetlenségek!
Ügyeljen a csatlakozó- és gázvezetékek feszü-
lésmentes szerelésére, hogy ne lépjenek fel tö-
mítetlenségek a fűtőberendezésben vagy a gáz-
csatlakozóban!

 Figyelem!
A csavarkötések sérülése!
A csavarkötések meghúzásához vagy oldásához 
megfelelő villáskulcsot (vagy franciakulcsot, de 
ne csőfogót, hosszabbítókat, stb.) használjon. A 
szakszerűtlen használat és/vagy az alkalmat-
lan szerszám károkat okozhat (pl. gáz- vagy 
vízszivárgást)!

Az előremenő elosztót és a visszatérő gyűjtőt a hőcse-
rélő blokkhoz rögzítő csavarkötéseket mindig 12 Nm-re 
beállított nyomatékkulccsal húzza meg.

a
 Figyelem!
A gázarmatúra sérülései!
A gázszabályozó blokk tömítettségét csak max. 
110 mbar nyomással szabad ellenőrizni! Az 
üzemi nyomás nem lépheti túl a 60 mbar érté-
ket! A nyomás túllépése a gázarmatúra sérülé-
sét okozhatja.

Az elektromos csatlakoztatást csak képzett szakember 
végezheti el. 

e
 Veszély!
Áramütés okozta életveszély!
A készülék kapcsolódobozában lévő betáplálási 
csatlakozókapcsok a főkapcsoló kikapcsolt álla-
potában is feszültség alatt állnak. A készüléken 
végzendő munkálatok megkezdése előtt kap-
csolja le az áramellátást, és biztosítsa a kap-
csolót visszakapcsolás ellen!

Üzembe helyezés

a
 Figyelem!
Dologi károk veszélye a fűtővíz nem megfelelő 
fagy- vagy korrózióvédő anyagokkal történő fel-
dúsulása miatt!
A fagy- és korrózióvédő anyagok elváltozásokat 
okozhatnak a tömítésekben, zajossá tehetik a 
fűtési üzemet és esetleg további következmé-
nyes károkat okozhatnak. 
Ne használjon nem megfelelő fagy- és korrózió-
védő anyagokat.

Csak földgáznál:
Ha a csatlakozási nyomás a 17 - 30 mbar tartományon 
kívül esik, akkor nem szabad a készüléket üzembe he-
lyezni!
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Ellenőrzés és karbantartás
Ellenőrzést, karbantartási és javítási munkákat csak arra 
jogosult szakipari cég vagy szakember végezhet. Az el 
nem végzett ellenőrzéseknek és karbantartási munkák-
nak anyagi károk és személyi sérülések lehetnek a kö-
vetkezményei.
Az elektromos szerelést csak képzett szakember végez-
heti el. 

e
 Veszély!
Áramütés okozta életveszély!
A készülék kapcsolódobozában lévő betáplálási 
csatlakozókapcsok a főkapcsoló kikapcsolt álla-
potában is feszültség alatt állnak. A készüléken 
végzendő munkálatok megkezdése előtt kap-
csolja le az áramellátást, és biztosítsa a kap-
csolót visszakapcsolás ellen!

d
 Veszély!
Robbanásveszély gáztömítetlenség miatt!
Üzembe helyezéskor, karbantartáskor és javí-
táskor minden gázt vezető alkatrész gáztömí-
tettségét - beleértve az égő tömítéseit is - el-
lenőrizni kell. Javasolt elektronikus gázellenőr-
ző alkalmazása.

H
 Veszély!
Égési sérülés és leforrázás veszélye! 
A gázüzemű kondenzációs kazánon és minden 
vizet vezető alkatrészen sérülésveszély és le-
forrázás veszélye áll fenn. Csak akkor dolgoz-
zon az ilyen alkatrészeken, ha azok már kihűl-
tek.

Zavarelhárítás
• A munkálatok megkezdése előtt válassza le a készülé-

ket az elektromos hálózatról. Zárja el a gázcsapot és a 
karbantartási csapokat.

• Ha a készülék vizet szállító alkatrészeit kívánja cserél-
ni, akkor ürítse le a készüléket.

e
 Veszély!
Áramütés okozta életveszély!
A készülék kapcsolódobozában lévő betáplálási 
csatlakozókapcsok a főkapcsoló kikapcsolt álla-
potában is feszültség alatt állnak. A készüléken 
végzendő munkálatok megkezdése előtt kap-
csolja le az áramellátást, és biztosítsa a kap-
csolót visszakapcsolás ellen!

• Ügyeljen arra, hogy ne csöpöghessen víz az áramve-
zető alkatrészekre (például a kapcsolódobozra és ha-
sonló helyekre).

• Csak új tömítéseket és O-gyűrűket használjon.
• A munkálatok befejezése után végezzen működésvizs-

gálatot.

3.2 Előírások
Tartsa be az érvényben lévő nemzeti törvényi előíráso-
kat.

4 Szerelés

A gázüzemű kondenzációs kazán csatlakoztatásra ké-
szen, egy csomagolási egységként, felszerelt burkolattal 
kerül szállításra.

4.1 Szállítási terjedelem
• Az alábbi áttekintés segítségével ellenőrizze a szállít-

mány hiánytalanságát és sértetlen voltát.

1

2

4.1 ábra Szállítási terjedelem

Poz. Darabszám Megnevezés

1 1 Készülék (burkolat felszerelve)

2 5
Kezelési utasítás, rövid kezelési utasítás, 
szerelési útmutató, LAZ szerelési útmuta-
tó, garanciajegy

4.1. táblázat Szállítási terjedelem

4.2 Tartozékok
A szükséges biztonsági- és elzáróberendezéseken kívül 
az alábbi tartozékok állnak még rendelkezésre a készü-
lék felszereléséhez:
– fűtésszabályozó (pl. calorMATIC 430 vagy 630),
– hidraulikus váltó (opcionális),
– kazán keringtető szivattyú (fix vagy változtatható for-

dulatszámmal),
– semlegesítő doboz, ha szükséges.
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4.3 A felállítás helye
• A készüléket fagyvédett helyiségben állítsa fel. 

A készülék kb. 4 °C és 50 °C közötti környezeti hőmér-
sékleten üzemeltethető.
A felállítás helyének kiválasztásakor a „Műszaki adatok“ 
táblázatnak (12. fejezet) megfelelően a vízzel feltöltött 
kazán súlyát kell figyelembe venni.
Hangtompításhoz fűtőkazán-emelvény (hangtompítós) 
vagy hasonló alkalmazható; javasolt a készüléket 
5-10 cm magas kazánalapra helyezni.

4.3.1 A felállítási hely előírásai

h
 Fontos tudnivaló
Az 50 kW feletti névleges összes hőteljesítmé-
nyű gáztüzelő berendezéseket olyan elkülöní-
tett helyiségekben kell felállítani, amelyek sem-
milyen más célt nem szolgálnak, tehát nem le-
hetnek tartózkodási helyiségek sem.

A felállítás helyének kiválasztásához, valamint a felállí-
tási helyiség szellőző- és elszívóberendezéseire vonat-
kozó intézkedések megtételéhez be kell szerezni az ille-
tékes építésfelügyeleti hatóság hozzájárulását.
A készülékhez vezetett égési levegő műszakilag legyen 
mentes az olyan kémiai anyagoktól, amelyek pl. fluort. 
klórt és ként tartalmaznak. A spray-k, oldó- és tisztító-
szerek, festékek és ragasztók olyan anyagokat tartal-
mazhatnak, amelyek a készülék üzemeltetése során ked-
vezőtlen esetben korróziót okozhatnak, akár a füstgáz-
elvezető rendszerben is.

a
 Figyelem!
Működési zavar!
Az égési levegő részecskéktől mentes legyen, 
ellenkező esetben az égő elszennyeződése és 
működési zavarok fordulhatnak elő. 
Az  ecoCRAFT kondenzációs gázkazán gyári 
porszűrővel rendelkezik. Az  ecoCRAFT konden-
zációs gázkazánt csak porszűrővel szabad fel-
szerelni és üzemeltetni. 
Ügyeljen arra, hogy építkezési por, szigetelő-
anyag-foszlányok vagy virágpor ne legyenek az 
égési levegőben.

• Cserélje ki vagy tisztítsa meg - különösen az építési 
fázis befejezése után a porszűrőt -, mert az építkezési 
porral tömődhet el.

• Évente egyszer ellenőrizze a porszűrő szennyezettsé-
gét.

• Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a porszűrőt.
Az eltömődött porszűrő különösképpen a > = 200 kW 
teljesítményű fűtőkészülékeknél eredményezhet teljesít-
ménycsökkenést.  

4.3.2 A javasolt legkisebb távolságok felállításkor

500 

500

800 

100

4.2 ábra Ajánlott távolságok a felállításnál (mm-ben)

• A szerelési és karbantartási munkák lehetőleg aka-
dálytalan végrehajtásához tartsa be az ajánlott mini-
mális távolságokat.

4.3.3 A gázüzemű kondenzációs kazán beállítása
• Az állítható magasságú lábak segítségével állítsa be 

vízszintesre a gázüzemű kondenzációs kazánt, hogy 
ezzel biztosítsa a kondenzvíz kifolyását a kondenzá-
tumkádból.

4.4 Méretek
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4.3 ábra Csőcsatlakozási méretek (mm-ben)
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A 

B 

C 
 

D E 

F 

G 

4.4 ábra Készülékméretek

VKK 806-1606/3-E-HL VKK 2006-2806/3-E-HL

A 165 165

B 326 326

C 369 369

D 50 50

E 1168 1478

F 1240 1550

G 22 22

4.2 táblázat Készülékméretek (mm-ben)

Fűtő- 
kazán 
típusa

VKK
806/
3-E-
HL

VKK
1206/
3-E-
HL

VKK
1606/
3-E-
HL

VKK
2006/
3-E-
HL

VKK
2406/
3-E-
HL

VKK
2806/
3-E-
HL

füstgáz-
cső

150 150 150 200 200 200

Levegő-
hozzáve-
zető cső

130 130 130 130 130 130

4.3 táblázat  A levegő-hozzávezető és a füstgázcső méretei 

(Ø mm-ben)

5 Telepítés

5.1 Általános tudnivalók a fűtőberendezéshez

a
 Figyelem!
Működési zavarok!
A készülék csatlakoztatása előtt gondosan 
mossa át a fűtési rendszert! Így ugyanis eltá-
volíthatók a csővezetékekből a különböző ma-
radványok, mint pl. reve, kender, gitt, rozsda, 
hegesztési maradványok, durva szennyeződés, 
és mások. Ellenkező esetben ezek az anyagok 
lerakódhatnak a készülékben, ami meghibáso-
dáshoz vezethet.

• Az építés során a biztonsági szelep lefúvató vezeté-
kétől a helyszínen gyűjtőtölcsérrel és szifonnal ellá-
tott lefolyócsövet kell vezetni egy megfelelő lefolyó-
ba a felállítási helyiségben. A lefolyásnak megfigyel-
hetőnek kell lennie!

• A fűtőberendezés legmagasabb pontján légtelenítő 
berendezést kell felszerelni.

• Be kell szerelni a fűtőberendezésbe töltő- és ürítőbe-
rendezést is, mivel azt a kazánhoz tartozó KFE-csa-
pon keresztül nem szabad feltölteni.

A gázüzemű kondenzációs kazánba beépített biztonsági 
hőmérséklethatároló vízhiány elleni biztosításként a 
víznyomáskapcsoló kiegészítésére szolgál.
A gázüzemű kondenzációs kazán kikapcsolási hőmér-
séklete zavar esetén kb. 110 °C (névleges kikapcsolási 
hőmérséklet 110 °C, tűrés -6 K). 
• Ha a fűtőberendezésben műanyag csöveket alkalmaz-

nak, akkor az építés során alkalmas termosztátot kell 
beépíteni a fűtési előremenő vezetékbe. Ez azért 
fontos,hogy a fűtési rendszert meg lehessen védeni a 
hőmérséklet okozta károktól. A termosztát a felhe-
lyezhető termosztát csatlakozójához (kék ProE csatla-
kozó) köthető be elektromosan.

• A fűtőberendezésben nem diffúzióellenálló műanyag 
csövek alkalmazása esetén a fűtőberendezés után 
rendszerelválasztásként be kell kötni egy lemezes hő-
cserélőt a fűtőkazán korróziójának elkerülése ér-
dekében.

h
 Fontos tudnivaló
A fűtővízhez kémiai anyagok, különösen fa-
gyásgátló adalék hozzáadása a primer fűtőkör-
ben nem megengedett!
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5.2 A burkolat eltávolítása

1

5.1 ábra Az elülső fedél kinyitása

A burkolat eltávolítását a következőképpen végezze:
• Az ezüst színű fogantyú felemelésével nyissa ki az 

elülső fedelet (1, 5.1. ábra).

2

5.2 ábra Az elülső burkolat eltávolítása

• Csavarja ki a többfunkciós kapcsolótábla feletti csa-
vart (2, 5.2. ábra).

• Húzza maga felé az elülső burkolatot annak felső ré-
szénél fogva.

• Az eltávolításhoz emelje meg az elülső burkolatot.
• Ekkor szükség esetén a többi burkolatrész is eltávolít-

ható.

5.3 Gázcsatlakozó
A gázszerelést csak arra jogosult szakember végezheti 
el. Ennek során a törvényes irányelveket és a gázszol-
gáltató vállalatok esetleges helyi előírásait is be kell tar-
tani.
A gázellátó vezetéket a DVGW-TRGI adatai alapján kell
kialakítani.

a
 Figyelem!
Tömítetlenségek!
Ügyeljen a csatlakozó- és gázvezetékek feszü-
lésmentes szerelésére, hogy ne lépjenek fel tö-
mítetlenségek a fűtőberendezésben vagy a gáz-
csatlakozóban!

• A gázcsővezeték-keresztmetszeteket a fűtőkazán név-
leges hőterhelésének megfelelően határozza meg.

• Szereljen a készülék előtti gázellátó vezetékbe golyós-
csapot. Ez legalább olyan névleges keresztmetszettel 
rendelkezzen, mint a gázcsatlakozó (R 1,5“), és jól hoz-
záférhető helyre kell beépíteni.

a
 Figyelem!
A gázarmatúra sérülései!
A gázszabályozó blokk tömítettségét csak max. 
110 mbar nyomással szabad ellenőrizni! Az 
üzemi nyomás nem lépheti túl a 60 mbar érté-
ket! A nyomás túllépése a gázarmatúra sérülé-
sét okozhatja.

1

5.3 ábra  Gázcsatlakozó (a gázüzemű kondenzációs kazán hát-

oldala)

• Csatlakoztassa a gázvezetéket a gázüzemű kondenzá-
ciós kazán gázcsatlakozójára (1, 5.3. ábra).

• Ellenőrizze a gázcsatlakozás tömítettségét.
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5.4 Fűtésoldali csatlakozás

1 

2 

5.4 ábra  Fűtésoldali csatlakozás (a gázüzemű kondenzációs 

kazán hátoldala)

• Csatlakoztassa a fűtési előremenő vezetéket a fűtési 
előremenő csatlakozóra (1, 5.4. ábra).

• Csatlakoztassa a fűtési visszatérő vezetéket a fűtési 
visszatérő csatlakozóra (2, 5.4. ábra).

• Építse be a fűtőberendezés és a gázüzemű kondenzá-
ciós kazán közé a szükséges elzárószerkezeteket, va-
lamint szerelje fel a megfelelő biztonsági berendezé-
seket és egy nyomásmérőt.

a
 Figyelem!
A forgatott vízmennyiség névleges érték alá 
csökkenése esetén túl naggyá válnak a hőmér-
sékletugrások, és az égő rángásba kezd. 
Ezért biztosítani kell az 5.1. táblázatban meg-
adott forgatott vízmennyiségeket.

A kazán keringtető szivattyúja nincs a gázüzemű kon-
denzációs kazánba integrálva, azt az építés során kell 
beszerelni.

Az alábbi szivattyúk és hidraulikus váltók használata ja-
vasolt a mindenkori gázüzemű kondenzációs kazánhoz:

Gázüzemű 
kondenzációs 
kazán

Névleges forgatott 
vízmennyiség 20 K 
különbség esetén 
[m3/h]

Fordulatszám-szabályozott 
nagy hatékonyságú szivattyú

3-fokozatú hagyományos 
szivattyú

Hidraulikus váltó

VKK 806/3-E-HL 3,44 Cikksz. 0020022253 Cikksz. 309442 WH 95 (Cikksz. 306721)

VKK 1206/3-E-HL 4,99 Cikksz. 0020022253 Cikksz. 309442 WH 160 (Cikksz. 306726)

VKK 1606/3-E-HL 6,88 Cikksz. 0020022253 Cikksz. 309442 WH 160 (Cikksz. 306726)

VKK 2006/3-E-HL 8,60 Cikksz. 0020022254 Cikksz. 309443 WH 280 (Cikksz. 306725)

VKK 2406/3-E-HL 10,33 Cikksz. 0020022254 Cikksz. 309443 WH 280 (Cikksz. 306725)

VKK 2806/3-E-HL 12,05 Cikksz. 0020022255 Cikksz. 0020016930 WH 280 (Cikksz. 306725)

5.1 táblázat Szivattyúk és hidraulikus váltók alkalmazása
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5.5 Melegvíztároló csatlakoztatása
A VKK 806/3 — 2406/3 kombinálható a Vaillant-prog-
ram VIH 300...500 melegvíztárolóival. 

16a 

230 V~ 

2
3
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~
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3 3 
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30 
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3 
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17a 

45 

17b 

19 
30 
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42a 

2b 2c 

13 
21a 21b 

2a 

2 

33 

5.5 ábra Hidraulikus rendszer hidraulikus váltóval

Jelmagyarázat
1 ecoCRAFT exclusiv gázüzemű kondenzációs gázkazán
2a Kazán keringtető szivattyúja (elektronikusan szabályozott)
2b Fűtőköri szivattyú (1. keverőszelepes kör)
2c Fűtőköri szivattyú (2. keverőszelepes kör)
5 Melegvíztároló VIH 300-500
10 Fűtőtest termosztátszelep
13 calorMATIC 630 időjárásvezérelt szabályozó
15 3-utas keverő
16 Külső érzékelő
17a Előremenő hőmérséklet érzékelő
17b Előremenő hőmérséklet érzékelő (2. keverőszelepes kör)
19 Maximumtermosztát
21a VR 80 vagy VR 90 távvezérlő (radiátorkör)

ł2 Kéteres
ł3 Háromeres
ł4 Négyeres

21b  VR 80 vagy VR 90 távkapcsoló készülék (padlókör)
24 Tárolóérzékelő
27 Tároló töltőszivattyú
30 Visszacsapó szelep
31 Strangszabályozó szelep
32 Visszacsapó szelep
33 Víztisztító (ülepítő)
42a Biztonsági szelep
42b Tágulási tartály
43 Biztonsági szerelvénysor
45 Hidraulikus váltó
46  Cirkulációs szivattyú
47 Levegőszeparátor
52 helyiséghőmérséklet-vezérelt szelep
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5.6 Füstgázcsatlakozó, helyiséglevegőtől függet-
len

Az égési levegőt a gázüzemű kondenzációs kazánhoz a 
levegő-/ füstgázvezetéken keresztül a szabadból vezetik 
be. A felállítás helyiségét az érvényes rendelkezéseknek 
megfelelően szellőztetni kell. 

d
 Veszély!
Anyagi kár és személyi sérülés veszélye!
A gázüzemű kondenzációs kazánok a helyiség-
levegőtől független üzemre rendszertanúsítás-
sal rendelkeznek. Ezért csak a gázüzemű kon-
denzációs kazánnal együtt bevizsgált és jóvá-
hagyott levegő-/füstgázvezetékeket szabad fel-
használni.
A jóváhagyott levegő-/füstgázvezetékek a 
megfelelő szerelési útmutatóban találhatók.
Csak ezeket a levegő-/füstgázvezetékeket 
használja. Más tartozékok alkalmazása esetén 
működési zavarok léphetnek fel. 

5.7 Füstgázcsatlakozó, helyiséglevegőtől függő
Nem a készülékkel együtt bevizsgált és jóváhagyott le-
vegő-/füstgázvezetékek alkalmazása esetén a következő 
feltételeket kell figyelembe venni:

A füstgázelvezető rendszer legyen alkalmas a gázüzemű 
kondenzációs kazán füstgázainak elvezetésére (pl. hő-
mérsékleti, nyomás- és tömítettségi osztály). A füstgáz-
vezetéknek CE-jelzéssel kell rendelkeznie, vagy adott 
esetben a nemzeti követelményeknek megfelelő vizsgá-
latnak kell alávetni. A gyártó adatait figyelembe kell 
venni.

A füstgázelvezető rendszer méretezése az EN 13384-1 
szabvány szerint történjen.
A szükséges készülékparamétereket a 12.1. táblázat tar-
talmazza.

a
 Figyelem!
A füstgázvezeték átmérője legalább akkora le-
gyen, mint a gázüzemű kondenzációs kazán 
füstgázcsonkjának átmérője. A csökkentés nem 
megengedett.

Ezen felül be kell tartani a füstgázelvezető rendszerekre 
vonatkozó kivitelezési szabványokat is.
A füstgázelvezető rendszerek tervezésével, létesítésé-
vel, üzembe helyezésével és karbantartásával kapcsola-
tos határokat és biztonságtechnikai követelményeket a 
mindenkori kivitelezési szabvány rögzíti.

h
 Fontos tudnivaló
Vegye figyelembe, hogy a füstgázvezeték víz-
szintes részét a gázüzemű kondenzációs kazán 
irányába lejtve kell kialakítani!

Az égési levegő a felállítási helyiségből kerül a rendszer-
be. A felállítási helyiség szellőzőnyílásai feleljenek meg 
az érvényes előírásoknak (B típusú kondenzációs kazá-
nok).
Nem rendszertanúsított füstgázvezeték alkalmazása 
esetén, annak keresztmetszetét a DIN EN 13384-1 szab-
ványnak megfelelően kell kialakítani.

5.8 A gázüzemű kondenzációs kazán csatlakozta-
tása a füstgázvezetékhez

h
 Fontos tudnivaló
Vegye figyelembe, hogy a füstgázvezeték víz-
szintes részét a gázüzemű kondenzációs kazán 
irányába lejtve kell kialakítani!

Mindegyik gázüzemű kondenzációs kazán speciális csat-
lakozóval van ellátva a kondenzvíz- és túlnyomásbiztos 
füstgázvezetékekhez.
A füstgázvezetéket kell látni egy zárható nyílással a szö-
vetségi károsanyag-kibocsátást korlátozó rendelet sze-
rinti mérések elvégzéséhez. 
• A füstgázvezetéket a beállításokhoz egy legalább 

100 mm átmérőjű tisztítónyílással ellátva kell készíte-
ni. A füstgázvezeték tisztításának biztosítása ér-
dekében a vezeték átmérőjétől függően adott esetben 
nagyobb átmérők alkalmazása válhat szükségessé.

h
 Fontos tudnivaló
A kazánburkolaton kívül az építés során a füst-
gázvezetéken egy mérőnyílást kell létrehozni.

 Fontos tudnivaló
A gázüzemű kondenzációs kazán füstgázcsatla-
kozóján egy kondenzvízcsapda található, amely 
megakadályozza, hogy az elszennyeződött kon-
denzvíz a gázüzemű kondenzációs kazánba ke-
rüljön. Ezen kondenzvízcsapda lefolyója a gáz-
üzemű kondenzációs kazán szifonjára csatlako-
zik.

• Szükség esetén lássa el a füstgázvezetéket tartozék-
ként elérhető füstgáz biztonsági hőmérsékletkorláto-
zóval. A füstgázvezetékeknek legalább 120 °C hőmér-
sékletre jóváhagyottaknak kell lenniük.

5.9 Kondenzvízkifolyó
A füstgáz kondenzvízének pH-értéke 3,5 és 4,5 között 
legyen.
A kondenzvíz nem tartalmaz nem megengedett nehéz-
fém-ionokat.
Összetétele megfelel az ATV A 251 munkalap bevezető-
jében foglalt irányértékeknek.
A gázüzemű kondenzációs kazán kondenzvízgyűjtővel 
és szifonnal ellátott kondenzvízkifolyóval rendelkezik. 
Az égés során keletkező kondenzvizet vagy közvetlenül 
a szifonon keresztül a lefolyócsatornába, vagy előzetes 
semlegesítés után a lefolyóba vezetik.
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h
 Fontos tudnivaló
A semlegesítés szükségességéről az ATV A 251 
munkalapja vagy a helyi vízügyi hatóság tájé-
koztat. Lásd még az ecoCRAFT tervezési doku-
mentumainak 5., A kondenzvíz ártalmatlanítása 
c. fejezetét is.

• A gázüzemű kondenzációs kazán üzembe helyezése 
előtt töltse fel a kondenzvíz-szifont vízzel.

1
2

3

5.6 ábra Szifon

Jelmagyarázat
1 Szifon
2 Lefolyótömlő a semlegesítő dobozhoz (opcionális) vagy a lefo-

lyóhoz
3 Tömlő a kondenzvízcsapdától a szifonhoz

d
 Veszély!
Füstgáz kiszabadulása miatti mérgezésveszély!
Ha a készüléket üres kondenzvíz-szifonnal üze-
meltetik, akkor fennáll a kiáramló füstgáz okoz-
ta mérgezések veszélye. Ezért az üzembe he-
lyezés előtt feltétlenül töltse fel vízzel a szi-
font.

Ha a szerelés során meg kell hosszabbítani a kondenz-
víz-lefolyóvezetéket, akkor csak a DIN 1986-4 szerint 
megengedett lefolyócsöveket szabad használni.

A kondenzvíz-elfolyó beépítése
A kémény-víztelenítés gravitációs módszerrel, megfelelő 
műanyag vagy nemesfémből készült, legalább DN 20 ke-
resztmetszetű csövön keresztül történik. A kondenzvíz 
csatornába vezetése szintén gravitációs módszerrel, egy 
DN 25-ös csővezetéken keresztül történik (műanyag v. 
nemesfém) a legközelebbi csatornacsatlakozóba. A gáz-
üzemű kondenzációs kazánból az elvezetés

ø 21 mm-es műanyag csövön keresztül történik. A beve-
zetés helyének láthatónak kell lennie.

h
 Fontos tudnivaló 
Max. 200 kW-os kondenzációs kazánok esetén:
amennyiben szükséges, kondenzvíz-szivattyú-
val felszerelt semlegesítő berendezés is beköt-
hető a Vaillant tartozékok közül.
200 kW feletti gázüzemű kondenzációs kazá-
nokhoz:
Amennyiben szükséges, átfolyó rendszerű sem-
legesítő berendezés beköthető a Vaillant tarto-
zékok közül.

5.10 Elektromos csatlakozás

e
 Veszély!
A feszültség alatt álló csatlakozókon áramütés 
okozta életveszély áll fenn!
Az elektromos bekötést kizárólag arra jogosult 
szakember végezheti el, aki az érvényes szab-
ványok és irányelvek betartásáért is felelős. 
Különösen a VDE 0100 számú előírására és a 
mindenkori áramszolgáltató vállalat előírásaira 
hívjuk fel a figyelmet.

 Veszély!
A feszültség alatt álló csatlakozókon áramütés 
okozta életveszély áll fenn!
•  Először mindig kapcsolja le a készülék áram-

ellátását. Csak ezután szabad elvégezni a 
szerelést. A türkiz színű csatlakozó L és N 
kapcsai a főkapcsoló kikapcsolása esetén is 
feszültség alatt állnak.

 Veszély!
A feszültség alatt álló csatlakozókon áramütés 
okozta életveszély áll fenn!
A hálózati és a kisfeszültségű kábeleket (pl.az 
érzékelők vezetékeit) térben egymástól elkülö-
nítve kell vezetni. Használja a bal oldalsó ré-
szen található kétrészes kábelcsatornát.

a
 Figyelem!
A főkapcsolóhoz (4, 2.2. ábra) hozzáférése 
mindig biztosított legyen és sohasem takarható 
le vagy torlaszolható el, hogy zavar esetén a 
készülék kikapcsolható legyen.

A készülék ProE rendszerű csatlakozókkal rendelkezik, 
és csatlakozásra előkészített huzalozással szállítjuk.
A hálózati vezeték és minden további csatlakozókábel 
(pl. a szobatermosztáté) a megfelelő ProE csatlakozókra 
csatlakoztatható.
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e
 Veszély!
Áramütés okozta életveszély!
A ventilátor 230 V/50 Hz feszültségre csatla-
kozik.

A csatlakoztatás során az alábbiak szerint járjon el:
• Az ezüst színű fogantyú felemelésével nyissa ki az 

elülső fedelet.
• Csavarja ki a többfunkciós kapcsolótábla feletti csa-

vart.
• Húzza maga felé és az eltávolításhoz emelje meg az 

elülső burkolatot.
• Hajtsa előre a kapcsolódobozt. 
• Akassza ki a kapcsolódoboz fedelének hátsó részét és 

billentse felfelé.
• Vezesse be a vezetékeket a készülék hátfalában talál-

ható kábelbevezetéseken át a kapcsolódobozba. 
• A kábeleket a bal oldalsó részen levő kábelcsatorná-

ban vezesse keresztül a készüléken.

a
 Figyelem!
Készülékhiba veszélye!
A kisfeszültségű kábelekhez ne ugyanazt a hú-
zásmentesítőt használja, mint a hálózati kábel-
hez!

• Ügyeljen a hálózati és a kisfeszültségű kábelek térbeli 
elválasztására.

• Biztosítsa a vezetékeket a húzásmentesítőkkel.
• Csupaszítsa le az érvégeket és végezze el a csatlakoz-

tatásokat az 5.10.1. - 5.10.2. fejezeteknek megfelelően.
• Ezután csukja be a kapcsolódoboz hátsó fedelét, és 

nyomja meg, amíg hallhatóan be nem pattan.
• Hajtsa fel a kapcsolódobozt.
• Rögzítse az elülső burkolatot.
• Csavarja be ismét a többfunkciós kapcsolótábla feletti 

csavart.
• Zárja az elülső burkolatot.

5.10.1 Csatlakoztatás a hálózathoz
A hálózat névleges feszültsége 230 V legyen; 253 V fe-
letti és 190 V alatti hálózati feszültségnél működési za-
varok léphetnek fel. A hálózati tápvezetéket fix bekötés-
sel és legalább 3 mm érintkezőnyílású leválasztó készü-
léken (pl.biztosítókon, megszakítón) keresztül kell csat-
lakoztatni.

A csatlakoztatás során az alábbiak szerint járjon el:
• Az ezüst színű fogantyú felemelésével nyissa ki az 

elülső fedelet.
• Oldja a többfunkciós kapcsolótábla feletti csavart.
• Húzza maga felé és az eltávolításhoz emelje meg az 

elülső burkolatot.
• Hajtsa előre a kapcsolódobozt.
• Akassza ki a kapcsolódoboz fedelének hátsó részét és 

billentse felfelé.
• Vezesse be a vezetékeket a készülék hátfalában talál-

ható kábelbevezetéseken át a kapcsolódobozba.

• A kábeleket a bal oldalsó részen levő kábelcsatorná-
ban vezesse keresztül a készüléken.

• Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a türkiz színű csat-
lakozó erre a célra szolgáló N, L és PE kapcsaihoz.

• Ügyeljen a hálózati és a kisfeszültségű kábelek térbeli 
elválasztására.

• Biztosítsa a vezetékeket a húzásmentesítőkkel.
• Csupaszítsa le az érvégeket és végezze el a csatlakoz-

tatásokat az 5.10.1. - 5.10.2. fejezeteknek megfelelően.
• Ezután csukja be a kapcsolódoboz hátsó fedelét, és 

nyomja meg, amíg hallhatóan be nem pattan.
• Hajtsa fel a kapcsolódobozt.
• Rögzítse az elülső burkolatot.
• Rögzítse a többfunkciós kapcsolótábla feletti csavart.
• Zárja az elülső burkolatot.
• Kapcsolja be a hálózati feszültséget és ellenőrizze a 

készülék működését.

h
 Fontos tudnivaló 
50 kW feletti összes névleges hőteljesítményű 
gázüzemű tüzelőkhelyeknél a felállítási helyisé-
gen kívül fel kell szerelni egy vészkapcsolót, 
amely szükséghelyzetben 2-pólusosan megsza-
kítja az égő áramellátását.
A vészkikapcsoló mellett táblát kell elhelyezni 
„Vészkikapcsoló - tüzelés“ felirattal.
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5.10.2 Az elektromos tartozékok és a belső huzalo-
zás csatlakoztatása

ionizációs elektróda

4A lomha

kék

Opcionális külső
szabályozó/szobatermosztát 3-4 (Kontakt)

Töltőszivattyú

Fűtés-/kazán keringtető szivattyú

Opcionális külső szabályozó/szobatermosztát
7-8-9 (analóg)
Buszcsatlakozó (Szabályozó/digitális
helyiségtermosztát)

Felületi termosztát

0 .. 10 V-os
jel

Cirkulációs szivattyú távvezérlése
külső érzékelő
előremenőhőmérséklet-érzékelő (opcionális)
DCF-csatlakozás
Test

PWM bemenet

Szivattyú-
modul

Test

Szivattyú PWM jel

Jelek, tartozékmodul VR40

1  +24 V 
2  Hall-jel

4 PWM jel
5 teszt

Levegőnyomás
-kapcsoló

gázszelep
VR 32, vrDIALOG, 
vrnetDIALOG 

kazánblokk-érzékelő (R25=2k7)

előremenőhőmérséklet-érzékelő (R25=10k)

visszatérő érzékelő (R25=10k)

Füstgáz-hőmérsékletkorlátozó

Ha nincs, hidalja át az érintkezőt!

Füstgáz
nyomáskapcsoló

Tárolóérintkező
"C1-C2"

Víznyomás-érzékelő

gyújtóelektróda

készüléktest

Kódolóellenállás 4320 Ω
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5.7 ábra  Az elektromos tartozékok és a belső huzalozás csat-

lakoztatása
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Kazán keringtető szivattyú, állandó ford.szám
• Csatlakoztassa a kazán keringtető szivattyúját a csat-

lakozóblokkon levő zöld ProE dugaszolóaljzatba.

Töltőszivattyú

hálózati bemenet

eBUS csatlakozó

Felületi termosztát

külső szabályozó/helyiségtermosztát 
7-8-9
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VCR 4xx ill. ZP-egyindítású
szabályozótartozék csatlakozója
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kék

24 V-os ellátás
fehér

kék

0
-1

0
 V

-o
s 

ki
m

e
n

et

p
e

re
m

es
cs

at
la

ko
zó

S
zi

va
tt

y
ú

m
o

d
u

lpiros

fekete

Fűtés-/kazán keringtető szivattyú

0 .. 10 V-os
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5.8 ábra  Elektromos kapcsolási rajz a VKK 806/3-E -HL - VKK 

2806/3-E -HL készülékekhez

Kazán keringtető szivattyú, fordulatszám-szabályo-
zott
• Csatlakoztassa a kazán keringtető szivattyúját a csat-

lakozóblokkon levő zöld ProE dugaszolóaljzatba, a ve-
zérlővezetéket a 0 — 10V adapterdobozhoz, amely a 
készülékben balra fent a két nyomáskapcsoló mellett 
található. Közben ügyeljen a polaritásra, mert hibás 
csatlakoztatás esetén a szivattyú csak minimális for-
dulatszámmal működik.

Külső kimenővíz-termosztát
Az előremenő kör termosztátja pl. padlófűtések védel-
mére a „Felhelyezhető termosztát“ kapcsain keresztül 
iktatható be elektromosan a biztonsági rendszerbe.

Füstgáz BHH
• Csatlakoztassa a füstgáz biztonsági hőmérséklet-hatá-

rolóját a füstgáz nyomásmérőjének ellátó vezetéké-
hez, lásd ehhez a tartozékkal együtt szállított útmuta-
tót.

Gázhiány-kapcsoló
• A gázhiánykapcsoló a „Felhelyezhető termosztát“ 

kapcsokon keresztül csatlakoztatható elektromosan a 
biztonsági rendszerbe.

Kondenzvíz szállító szivattyú
• Csatlakoztassa a kondenzvízszivattyú riasztókimene-

tét elektromosan a „Felhelyezhető termosztát“ csatla-
kozójára.

h
 Fontos tudnivaló
Ha több érintkezőt kell csatlakoztatni a „Felhe-
lyezhető termosztát“ csatlakozóra, akkor azo-
kat sorosan és nem párhuzamosan kell kötni!

Telepítés 5
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5.10.3 Áramszabályozó csatlakoztatása

A VRC 430 szabályozókészülék (elektronikadobozon 
kívüli szabályozó) csatlakoztatása
A fűtőberendezés szabályozásához alkalmazható időjá-
rásvezérelt külsőhőmérséklet-szabályozó moduláló égő-
vezérléssel.
A Vaillant calorMATIC 430, 630 vagy auroMATIC 620 
szabályozóját az 5.8. ill. 5.9. ábrának megfelelően a 
„Busz“ (piros) csatlakozóra kell csatlakoztatni. A 3-as és 
4-es kapcsok közötti híd a helyén marad (lila dugasz).
Az 5.10.2. fejezetben nem szerepelő érzékelők és beren-
dezésegységek a szabályozó-készülékhez csatlakoznak.
A Vaillant fűtésszabályozó készülékhez való elektromos 
csatlakozást az 5.7. ábra mutatja.
További információk a szabályozó készülék útmutatójá-
ban olvashatók.
A kapcsolódoboz kinyitása előtt kapcsolja ki és biztosít-
sa szándékolatlan visszakapcsolás ellen a készülék fe-
szültségellátását.
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türkizfehér ibolyakék
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VRC 430

5.9 ábra A VRC 430 szabályozókészülék csatlakoztatása

VRC 430, VRC 630, VRS 620 szabályozókészülékek
• Csatlakoztassa a „Busz“ csatlakozókat (piros csatlako-

zó) 2-eres kábellel a szabályozón belüli azonos nevű 
csatlakozókhoz a VRC 630, VRS 620, ill. VRC 430 sza-
bályozók esetében, ha a szabályozó kívül kerül elhe-
lyezésre.

• Dugja alternatívaképpen a VRC 430 szabályozót a 
gázüzemű kondenzációs kazán kezelőnyílásába (belső 
elhelyezés).

5 Telepítés
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A VRS 620, VRC 630 csatlakoztatása 
(elektronikadobozon kívüli szabályozó)
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5.10 ábra  A VRS 620, VRC 630 szabályozókészülék csatlakoz-

tatása
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6 Üzembe helyezés

A készülék első üzembe helyezését és kezelését, vala-
mint az üzemeltető betanítását képzett szakembernek 
kell elvégeznie. A további üzembe helyezést, kezelést a 
kezelési utasításban leírtak szerint végezze.

a
 Figyelem!
Az üzembe helyezés előtt, valamint az ellenőr-
zések, karbantartások és javítások után a gáz-
készülék gáztömítettségét ellenőrizni kell!

A gázüzemű kondenzációs kazán kezelése és a különféle 
paraméterek vagy üzemállapotok beállítása a kezelőtáb-
lán levő kezelőelemeken keresztül történik.
A szakemberszint a paraméterek és a berendezés lénye-
ges mutatói beállítási lehetőségével a szervizkód beírá-
sa után érhető el.

6.1 Szervizkód bevitele

h
 Fontos tudnivaló
15 perc elteltével a szakemberszint automati-
kusan befejeződik.
A szervizkód minden újbóli bevitele 15 perc 
hosszabbítást jelent.

A szervizkód beírásához az alábbiak szerint járjon el:
• Aktiválja a diagnózis üzemmódot az „i“ és „+“ gombok 

egyidejű megnyomásával.
• Válassza ki a 97-es diagnosztikai pontot, nyomja meg 

az „i“ gombot.
• Állítsa be a 17 értéket.
• Az „i“ 5 s-ig tartó lenyomásával tárolja ezt az értéket 

(amíg a villogás megszűnik).

6.2 Üzembe helyezési ellenőrzőlista
Az üzembe helyezést az alábbi ellenőrzőlista szerint vé-
gezze. Az egyes munkalépések leírását az alábbi szaka-
szokban találja.

Az üzembe helyezés előtt el kell távolítani a gázüzemű 
kondenzációs kazán burkolatát.
• Ehhez csavarja ki a többfunkciós kapcsolótábla feletti 

csavart. 
• Húzza előre a burkolat fedelét.
• Végül vegye le az oldalsó részeket.

6 Üzembe helyezés
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Szám Tennivaló Megjegyzés Szükséges szerszám

1 Ellenőrizze a gázcsatlakozási nyomást A környezethez visz. nyomáskülönbség 17... 30 
mbar legyen

U-csöves vagy digitális nyo-
másmérő

2 Ellenőrizni a szifon feltöltöttségét szükség esetén a füstgázmérő csonkon keresz-
tül feltölteni

3 Elektromos csatlakozóblokkot ellenőrizni Hálózati csatlakozó: L, N, PE
kapcsok Szabályozó kapcsok: „Busz“, /7-8-9 
vagy 3-4

4 Kapcsolja be a készüléket, aktuális kijel-
zés aktív 

Egyébként a biztosítékokat megvizsgálni

6 Aktiválja a kéményseprő funkciót Nyomja meg egyszerre a „+“ és „-“ gombokat

7 A teljes gázút tömítettségének ellenőr-
zése 

Lyukkereső spray vagy gázérzékelő műszer (kü-
lönösen az égők gáztömítettségének vizsgálatá-
hoz javasolt a gázérzékelő műszer. Adott eset-
ben az égőtömítést 12 Nm nyomatékkal után-
húzni.)

Gázérzékelő

8 Kéményhuzat-mérést elvégezni A maximális huzat nem lépheti át a 20 mbar ér-
téket.
Ha túl nagy a huzat, akkor azt megfelelő intéz-
kedésekkel korlátozni kell.

Kéményhuzat-mérőkészülék

9 CO
2
-mérés Előírt érték: 

névleges hőterhelésnél: 9,3 térf.-% 
                                          ( 0,2 térf.-%)
minimális terhelésnél: 9,0 térf.-% ( 0,2 térf.-%)

 CO
2
-mérőműszer

10 Ha a CO
2
 nincs a tűrésen belül: Állítsa be a CO

2
-t, lásd 6.5.3. fejezet

11 A gáz beállítása után kapcsoljon ké-
ményseprő állásba és végezzen újra CO

2
-

mérést

Előírt érték: 
névleges hőterhelésnél: 9,3 térf.-% 
                                          ( 0,2 térf.-%)
minimális terhelésnél: 9,0 térf.-% ( 0,2 térf.-%) 

CO
2
-mérőműszer

12 CO-mérés   (előírt érték < 80 ppm) CO-mérőműszer

13 Kondenzátum-kád, szifon és kondenzá-
tum-kifolyó tömítettségének ellenőrzése

Vizuális ellenőrzés vagy még járulékosan CO-
mérőműszerrel a tömítési helyek átvizsgálása is.

14 Kapcsolja ki majd újra be a gázüzemű 
kondenzációs kazánt 

Teszt-mód biztos elhagyása és alaphelyzetbe ál-
lítás

15 Programozza be a vevővel együtt a fű-
tésszabályozót és ellenőrizze a meleg-
vízkészítési/fűtési funkciót

A szabályozó kezelési útmutatóját a vevőnek át-
adni

16 A 835593 sz. „Kezelési útmutatót elol-
vasni“ címkét a felhasználó anyanyelvén 
a készülék homlokoldalára felragasztani

6.1 táblázat Ellenőrző lista az üzembe helyezéshez

Üzembe helyezés 6



Szerelési és karbantartási útmutató ecoCRAFT exclusiv 0020058714_0324

6.3 Funkciómenü (karbantartási- és szervizmun-
kákhoz)

A funkciómenü lehetővé teszi a szakember számára az 
egyes komponensek működésének ellenőrzését. A funk-
ciómenü mindig „RESET“ (ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS) 
vagy „Netz EIN“ (Hálózat BE) után indítható el. Kb. 5 s 
várakozási idő vagy a „-“ gomb megnyomása után a ké-
szülék elektronikája normál üzemre kapcsol.

Indítás

Befejezés,
normál

üzem indul

BE
Ki

Funkciómenü
aktiválása

Belső
csatlakozású

szivattyú
ellenőrzése

Ventilátor
ellenőrzése?

Töltőszivattyú
ellenőrzése?

Keringtető
szivattyú

ellenőrzése?

Alaphelyzetbe állítás után
Hálózati "BE" után

A ventilátor vezérlése
maximális fordulatszámra történik.

A tárolótöltőként definiált 
valamennyi csatlakozás 230 V-ot kap.
- 2 a 7-ből modul, 
ha d.27 ill. d.28 = 3.

A keringtetőszivattyúként definiált összes 
csatlakozó 230 V-ot kap. 
- NYÁK, ha d.26 = 1.
- 2 a 7-ből modul, ha d.27 ill. d.28 = 3.

2

3

Nem

IGEN
Vissza

IGEN

Vissza / Tovább

Vissza / Tovább

Vissza / Tovább

Vissza / Tovább

BE
Ki

BE
Ki

BE
KiIGEN

IGEN

IGEN

Vissza

Vissza

Vissza

6.1 ábra Funkciómenü (folytatás a következő oldalon)
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BE
Ki

Külső szivattyú
ellenőrzése?

Hidraulika
légtelenítése?

Égő
tesztelése?

Keringtető
szivattyú

ellenőrzése?

Az égővel azonos időben vezérlésre
kerül a fűtőköri szivattyú, 
befejeződik a funkciómenü. 
VT előírt = VL max °C

3

2

Vissza

IGEN

Vissza / Tovább

Vissza / Tovább

Vissza / Tovább

Vissza / Tovább

Normál üzem

Melegvízkör

FűtőkörIGEN

IGEN

IGEN

Vissza

A külső szivattyúként definiált
valamennyi csatlakozás 230 V-ot kap.
- 2 a 7-ből modul, ha d.27 ill. d.28 = 2.

Víznyomás kerül kijelzésre.

BE
Ki

6.1 ábra Funkciómenü (folytatás)

Üzembe helyezés 6
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6.4 A fűtési rendszer feltöltése

a
 Figyelem!
Működési zavar!
A készülék csatlakoztatása előtt gondosan 
mossa át a fűtési rendszert!
Így ugyanis eltávolíthatók a csővezetékekből a 
különböző maradványok, mint pl. hegesztési 
gyöngyök, réve, kender, gitt, rozsda, durva 
szennyeződés stb. Ellenkező esetben ezek az 
anyagok lerakódhatnak a készülékben, ami 
meghibásodáshoz vezethet.

• A fűtőberendezés feltöltéséhez csak olyan vizet hasz-
náljon, amely megfelel a 2035 sz. VDI irányelv köve-
telményeinek.

Korrózióvédelem vízkezeléssel
Olyan fűtővíz alkalmazása, amely erősen alkalizálódó 
adalékokkal kondicionált (DIN 2035, 2. lap szerint), kor-
rózióveszélyt jelenthet az alumíniumra és annak ötvöze-
teire. 
A fűtővíz pH-értéke nem lehet 8,5 felett és 6,5 alatt.

A fűtővíz adalékanyagokkal történő feldúsítása dologi 
károkhoz vezethet. A következő termékek rendeltetés-
szerű használata mellett a Vaillant készülékeken eddig 
nem volt tapasztalható összeférhetetlenség.
• Az adalékanyag felhasználásakor feltétlenül kövesse a 

gyártó útmutatóját.
A mindenkori adalékanyagok fűtőrendszerrel való ös-
szeférhetőségével és hatásosságával kapcsolatban a 
Vaillant semmilyen felelősséget sem vállal.

Tisztítási célú adalékanyagok (alkalmazás után a be-
rendezésből való kimosásuk szükséges)
- Fernox F3
- Jenaqua 200
- Jenaqua 300
- Jenaqua 400
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Tartósan a berendezésben hagyható adalékanyagok
- Fernox F1
- Fernox F2
- Jenaqua 100
- Jenaqua 110
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Fagyvédelmi célú, tartósan a berendezésben hagyha-
tó adalékanyagok
- Fernox Antifreeze Alphi 11
- Sentinel X 500

• Ha alkalmazta ezeket az adalékanyagokat, tájékoztas-
sa az üzemeltetőt a szükséges tennivalókról.

• Tájékoztassa az üzemeltetőt a fagyvédelemmel kap-
csolatos szükséges teendőkről.

• A feltöltő- és utántöltő víz előkészítésénél vegye fi-
gyelembe az érvényben levő nemzeti előírásokat és 
műszaki szabályokat.

Amennyiben a nemzeti előírások és a műszaki szabályok 
nem támasztanak magasabb követelményeket, akkor a 
következő érvényes:
• Akkor kell előkészíteni a fűtővizet, ha 

- a teljes feltöltő- és utántöltő vízmennyiség a beren-
dezés használati időtartama során meghaladja a fű-
tőberendezés névleges térfogatának háromszorosát,

vagy
- ha nem tartják be a következő táblázatban meg-

adott irányértékeket.

6 Üzembe helyezés
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Összes fűtőteljesít-
mény

Összes keménység 20 l/kW leg-
kisebb kazán-fűtőfelület2) esetén

Összes keménység
> 20 l/kW < 50 l/kW 
legkisebb kazán-fűtőfelület2) 
esetén

Összes keménység
> 50 l/kW 
legkisebb kazán-fűtőfelület2) 
esetén

kW mol/m3 mol/m3 mol/m3

< 50 nincs követelmény vagy < 31) 2 0,02

< 50 és  200 között 2 1,5 0,02

> 200 és  600 között 1,5 0,02 0,02

> 600 0,02 0,02 0,02

1) Keringtető rendszerű vízmelegítővel ellátott berendezéseknél és elektromos fűtőelemekkel ellátott rendszerekhez
2) A fajlagos berendezéstérfogatból (liter névleges űrtartalom/fűtőteljesítmény; többkazános berendezéseknél a legkisebb egyedi fűtő-

teljesítményt kell alkalmazni)
Ezek az adatok csak 3-szoros berendezéstérfogatig érvényesek feltöltő- és kiegészítő vízre. A 3-szoros berendezéstérfogat túllépé-
sekor a vizet ugyanúgy kezelni kell (lágyítás, sótalanítás, keménységstabilizálás vagy iszaptalanítás), mint a 6.1. táblázat határértéke-
inek túllépésekor.

6.2. táblázat  A fűtővízre vonatkozó irányértékek: 

 Vízkeménység

A fűtővíz jellemzői Mér-
tékegy-
ség

sószegény sós

Elektromos vezetőké-
pesség 25 °C-nál µS/cm < 100 100 - 1500

Megjelenés üledékmentes

pH-érték 25 °C-nál 8,2 - 10,01) 8,2 - 10,01)

Oxigén mg/l < 0,1 < 0,02

1) Alumínium és alumíniumötvözetek esetén a pH-érték tartomá-
nya 6,5 és 8,5 közé korlátozott.

6.3. táblázat  A fűtővízre vonatkozó irányértékek: Sótartalom

a
 Figyelem!
Alumíniumkorrózió és az abból következő tömí-
tetlenségek veszélye az alkalmatlan hűtővíz 
miatt!
Más fémektől, pl. acéltól, szürkeöntvénytől 
vagy réztől eltérően az alumínium nagyobb 
mértékű korrózióval reagál a lúgosított fűtővíz-
re (pH-érték > 8,5).
Alumínium esetében biztosítsa, hogy a fűtővíz 
pH-értéke 6,5 és maximálisan 8,5 között le-
gyen.

a
 Figyelem!
Dologi károk veszélye a fűtővíz nem megfelelő 
fagy- vagy korrózióvédő anyagokkal történő fel-
dúsulása miatt!
A fagy- és korrózióvédő anyagok elváltozásokat 
okozhatnak a tömítésekben, zajossá tehetik a 
fűtési üzemet és esetleg további következmé-
nyes károkat okozhatnak. 
Ne használjon nem megfelelő fagy- és korrózió-
védő anyagokat.

Üzembe helyezés 6
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6.4.1 Fűtésoldali feltöltés
• Nyissa meg a gyárilag felszerelt gyorslégtelenítő sap-

káját 1-2 fordulatnyit. Ügyeljen arra, hogy a fedél nyí-
lása ne nézzen elektromos alkatrészek irányába.

• Töltse fel a berendezést 2,3 ... 2,5 bar berendezésnyo-
másig. A „-“ gomb megnyomására kb. 3 másodpercre 
megjelenik az aktuális víznyomás.

• Töltse fel a berendezést a berendezésoldali kazántöl-
tő- és ürítőberendezésen keresztül.

• Zárja a légtelenítő gombot.
• Légtelenítse a fűtőtesteket.
• Olvassa le mégegyszer a nyomásértéket a nyomásmé-

rőn. Ha lecsökkent a berendezés nyomása, akkor 
ismét töltsön vizet a rendszerbe, majd légtelenítse 
újra.

• Ellenőrizze az összes csatlakozás és a teljes berende-
zés tömítettségét.

A fűtőkör, a gázüzemű kondenzációs kazán és adott 
esetben a tároló légtelenítésére a P0 ellenőrző program 
használható. 
• Ezért tartsa nyomva a „+“ gombot a hálózat bekap-

csolásakor kb. 5 s ideig.
• A „+“ vagy „-“ gombbal válassza ki a P0-t.
• Indítsa el a programot az „i“ gombbal.
•  Újabb gombnyomással kapcsoljon tovább a tárolótöltő 

körre.

6.4.2 A szifon feltöltése
• Töltse fel a szifont a füstgázgyűjtőben levő füstgáz-

nyíláson keresztül vízzel.

d
 Veszély!
Füstgáz kiszabadulása miatti mérgezésveszély!
Ha a készüléket üres kondenzvíz-szifonnal üze-
meltetik, akkor fennáll a kiáramló füstgáz okoz-
ta mérgezések veszélye. Ezért az üzembe he-
lyezés előtt feltétlenül töltse fel vízzel a szi-
font.

6.5 A gázterhelés beállításának vizsgálata
A készülék gyárilag a 12. „Műszaki adatok“ fejezetben 
megadott értékekre van beállítva. Egyes ellátási öveze-
tekben helyszíni illesztésre lehet szükség.
A gáz- és a levegő-összekötő szabályozása kifogástalan 
működésének biztosításához a füstgáz O

2
-/CO

2
-tartal-

mát (lásd 6.5.2. fejezet), illetve a gázarmatúra előtti 
gáznyomást (lásd 6.5.1. fejezet) mérni kell. 
Az ellenőrzést és a beállítást névleges hőterhelésnél és 
minimális terhelésnél kell végezni.

a
 Figyelem!
A készülék üzembe helyezése előtt hasonlítsa 
össze a típustáblának a beállított gázfajtára 
vonatkozó adatait a helyi gázfajtával.
A gázmennyiség felülvizsgálata nem szükséges. 
A beállítás a füstgáz CO

2
-hányada alapján tör-

ténik.

A készülékek szállítása E-gáz változatokként történik.

6.5.1 A csatlakozási nyomás (gázáramlás-nyomás) 
ellenőrzése

1

6.2 ábra Gázáramlás-nyomás ellenőrzése

Jelmagyarázat
1 Nyomásmérő fej

A csatlakozási nyomás ellenőrzéséhez az alábbiak sze-
rint járjon el:
• Távolítsa el a készülék elülső burkolatát.
• Emelje le az elülső fedelet.
• Oldja a csavart a nyomásmérő fejen (1, 6.2. ábra) a gá-

zarmatúra előtt.
• Csatlakoztasson hozzá egy nyomásmérőt.
• Helyezze üzembe a készüléket.
• Kapcsolja a készüléket teszt-módban maximális telje-

sítményre; kapcsoljon „kéményseprő“ üzemmódra a 
„+“ és „-“ gombok egyidejű megnyomásával.

• Mérje meg a csatlakozási nyomást az atmoszférikus 
nyomáshoz képest. A mért nyomásnak 17 és 25 mbar 
között kell lennie.

a
 Figyelem!
Ha a csatlakozási nyomás (gázáramlás-nyo-
más) a 17 - 25 mbar közötti tartományon kívül 
esik, akkor nem szabad sem beállításokat elvé-
gezni, sem a készüléket üzembe helyezni!

Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el:
• Helyezze üzemen kívül a készüléket.
• Szerelje le a nyomásmérőt és húzza meg ismét a csa-

vart a nyomásmérő fejen (1, 6.2. ábra).
Ha nem tudja megszüntetni a hibát, akkor ne helyezze 
üzembe a készüléket és értesítse a helyi gázszolgáltató 
vállalatot.

a
 Figyelem!
Működési zavar!
Az égést tápláló levegőnek pormentesnek kell 
lennie, mert különben az égő elszennyeződhet.
Különösen ügyeljen arra, hogy építkezési por, 
szigetelőanyag-foszlányok vagy virágpor ne le-
gyenek az égési levegőben.

6 Üzembe helyezés
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6.5.2 A CO
2
-tartalom ellenőrzése

A CO
2
-mérés céljára szolgáló mérőnyílást az építés 

során kell létrehozni a füstgázcsőben.

a
 Figyelem!
Hibás mérések veszélye fals levegő miatt!
A mérés során gondosan tömítse a mérőszonda 
mérőnyílását a fals levegő bejutásának megaka-
dályozására!

h
 Fontos tudnivaló 
A maximális huzat nem lépheti túl a 20 Pa ér-
téket, mert az meghamisíthatja a CO

2
-mérés 

eredményeit. Szükség esetén a mérés idejére a 
kiépített füstgázvezeték figyelőnyílásának fe-
delét eltávolíthatja, majd a mérés befejeztével 
újra felhelyezheti.

 Fontos tudnivaló 
A jelenlegi mérőkészülékek az O

2
-módszer sze-

rint mérnek és átszámítják a CO
2
-tartalmat. A 

közvetlen CO
2
-mérés, ahogy az régebbi mérőké-

szülékeknél lehetséges, mérési hibákhoz vezet-
het, mivel a földgázok a származási helyüktől 
függően CO

2
-t tartalmaznak.

 Fontos tudnivaló
Tudnivaló a ellenőrző programokhoz:
15 perc elteltével a teszt-mód automatikusan 
befejeződik. Ha a mérés nem zárult le ez alatt 
az idő alatt, akkor a teszt-módot újra aktiválni 
kell.

Ellenőrzés névleges hőterhelésnél:
• Indítsa el a „P1“ ellenőrző programot névleges hőtelje-

sítményre.
• Nyomja meg és tartsa nyomva a „+“ gombot.
• Nyomja meg a hibatörlő gombot.
• Tartsa nyomva a „+“ gombot, amíg a „P0“ megjelenik.
• A „+“ gombbal kapcsoljon „P1“-re.
• Az „i“ gomb megnyomásával kapcsoljon az ellenőrző 

programra.

1 perc stabilizálódási idő után a gázüzemű kondenzációs 
kazán névleges hőteljesítményre vezérlődik.

• Mérje meg a füstgáz CO
2
-tartalmát.

VKK xx6/3 % CO
2
 névleges 

hőterhelésnél
% CO

2
 minimális ter-

helésnél

G20/G25 9,3  0,2 9,0  0,2

6.4 táblázat  Előírt CO
2
-értékek névleges hőterhelésnél és mini-

mális terhelésnél

Ha a mérési érték egyezik a megfelelő táblázati érték-
kel, akkor nincs szükség további beállításra. Ha a mért 
CO

2
-tartalom ezen a tartományon kívül esik, akkor a 

gáz-levegő összekötő beállítása szükséges.

Ellenőrzés minimális terhelésnél
• Indítsa el a minimális terheléshez tartozó „P2“ ellen-

őrző programot (a fent leírtak szerint).
• Mérje meg a füstgáz CO

2
-tartalmát.

Ha a mérési érték egyezik a megfelelő táblázati értékkel 
(lásd 6.4. táblázat), akkor nincs szükség további beállí-
tásra. Ha a mért CO

2
-tartalom ezen a tartományon kívül 

esik, akkor a gáz-levegő összekötő beállítása szükséges.

Az ellenőrzés befejezéséhez a következőképpen járjon 
el:
• Helyezze üzemen kívül a gázüzemű kondenzációs ka-

zánt. 
• Zárja el a mérőnyílásokat és a nyomásmérő fejet.
• Ellenőrizze a tömítettségüket.

6.5.3 A CO
2
-tartalom beállítása

A gáz-levegő összekötő beállítása
A gázbeállítást a felsorolt sorrendben kell végrehajtani. 
A gáz-levegő összekötőt gyárilag földgáz E (G20) gázfaj-
tára állítják be. 

h
 Fontos tudnivaló 
15 perc elteltével a teszt-mód automatikusan 
befejeződik. Ha a mérés nem zárult le ez alatt 
az idő alatt, akkor a teszt-módot újra aktiválni 
kell.

 Fontos tudnivaló 
A maximális huzat nem lépheti túl a 20 Pa ér-
téket, mert az meghamisíthatja a CO

2
-mérés 

eredményeit. Szükség esetén a mérés idejére a 
kiépített füstgázvezeték figyelőnyílásának fe-
delét eltávolíthatja, majd a mérés befejeztével 
újra felhelyezheti.

A CO
2
 beállítása névleges hőterhelésnél

A névleges hőterheléshez tartozó gázbeállítás a gázar-
matúra gázáramlás-szabályozó csavarjának (1, 6.3. ábra) 
3 mm-es imbuszkulccsal történő állításával lehetséges. 

1

6.3 ábra Gázáramlás-szabályozó csavar

• Vezesse be a füstgázmérő készülék mérőszondáját a 
mérőnyílásba.

Üzembe helyezés 6
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• Távolítsa el a gázarmatúra takarófedelét.
A névleges hőteljesítményhez tartozó „P1“ ellenőrző 
program indítását a következőképpen végezze:
• Nyomja meg és tartsa nyomva a „+“ gombot.
• Nyomja meg a hibatörlő gombot.
• Tartsa nyomva a „+“ gombot, amíg a „P0“ megjelenik.
• A „+“ gombbal kapcsoljon „P1“-re.
• Az „i“ gomb megnyomásával kapcsoljon az ellenőrző 

programra.

1 perc stabilizálódási idő után a gázüzemű kondenzációs 
kazán névleges hőteljesítményre vezérlődik.

• Határozza meg teljes terhelésnél a CO
2
-tartalmat és 

hasonlítsa össze a 6.4. táblázatban található értékek-
kel. 

• Szükség esetén korrigálja a CO
2
-tartalmat a gázáram-

lás-szabályozó csavar (1, 6.3. ábra) 3 mm-es imbusz-
kulccsal történő állításával a 6.4. táblázatnak megfele-
lően.

• A CO
2
-tartalom csökkentéséhez fordítsa az imbuszkul-

csot az óramutató járásával azonos irányba (jobbra).
• A CO

2
-tartalom növeléséhez fordítsa az imbuszkulcsot 

az óramutató járásával ellentétes irányba (balra).

h
 Fontos tudnivaló
Csak 1/8 fordulatonkénti lépésekben végezze a 
beállítást, és minden állítás után várjon kb.1 
percet, amíg stabilizálódik az érték.

Minden állítás után ellenőrizze az égés minőségét a 
kémlelőnyíláson keresztül:
— nem csökken a láng
— nem izzik az égő felülete

• Fejezze be a „P1“ ellenőrző programot.
• Szerelje vissza a gázarmatúra takarófedelét.

Beállítás minimális terhelésnél

h
 Fontos tudnivaló
A beállítás előtt végezzen CO

2
-mérést, mert a 

névleges hőterhelés melletti beállítás a minimá-
lis terhelést is megfelelő módon megváltoztat-
ja. A minimális terhelés beállítása csak kivéte-
les esetekben szükséges

1

6.4 ábra Nullpontcsavar

A minimális terheléshez tartozó gázbeállítás a gázarma-
túra nullpontcsavarjával (1, 6.4. ábra) (Torx Tx40 a bur-
kolat alatt) történik.

• Távolítsa el a gázarmatúra nullpontcsavarjának 
(1, 6.4. ábra) takarófedelét.

• Indítsa el a minimális terheléshez tartozó „P2“ ellen-
őrző programot (a fent leírtak szerint).

• Határozza meg a minimális terheléshez tartozó CO
2
-

tartalmat és hasonlítsa össze a 6.4. táblázat értékei-
vel.

• Szükség esetén korrigálja a CO
2
-tartalmat a kombinált 

gázszelep nullpontcsavarjának Torx Tx40 kulccsal tör-
ténő állításával a 6.4. táblázat értékeinek megfelelően.

h
 Fontos tudnivalók
A beállítás nagyon érzékeny. Fél fordulat 
(180 °) a CO

2
-koncentráció kb. 1,0 térf.-%-os 

változását idézi elő.

 Fontos tudnivaló
Csak 1/8 fordulatonkénti lépésekben végezze a 
beállítást, és minden állítás után várjon kb.1 
percet, amíg stabilizálódik az érték.

• A CO
2
-tartalom növeléséhez fordítsa a nullpontcsavart 

az óramutató járásával azonos irányba (jobbra). 
• A CO

2
-tartalom csökkentéséhez fordítsa a nullpontcsa-

vart az óramutató járásával ellentétes irányba (balra).

Minden állítás után ellenőrizze az égés minőségét a 
kémlelőnyíláson keresztül:
— nem csökken a láng
— nem izzik az égő felülete

• Fejezze be a „P2“ ellenőrző programot.
• Szerelje vissza a gázarmatúra takarófedelét.

a
 Figyelem!
A CO

2
-beállítás közben kísérje figyelemmel a 

CO-kibocsátást. Ha a CO-érték megfelelő CO
2
-

értéknél > 200 ppm, akkor a gázszelep beállítá-
sa nem megfelelő. Alapbeállítás szükséges. Ezt 
a 6.5.4., Átállítás más gázfajtára c. fejezetben 
leírtaknak megfelelően végezze el.

A beállítás befejezéséhez a következőképpen járjon el:
• Helyezze üzemen kívül a gázüzemű kondenzációs ka-

zánt.
• Zárja a mérőnyílásokat és a nyomásmérő fejet, ellen-

őrizze ezek tömítését.

6.5.4 Átállítás más gázfajtára
Az E/LL földgázra átállás csak a gázarmatúra beállításá-
val történik.
Az alábbiak szerint járjon el:
• Vezesse be a CO

2
-mérő készülék mérőszondáját a 

füstgázcső mérőnyílásába.
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• Indítsa el a névleges hőterheléshez tartozó „P1“ ellen-
őrző programot (lásd 6.5.3. fejezet).

• Mérje meg a CO
2
-tartalmat és állítsa be a 6.4. táblá-

zatnak megfelelően.
• Indítsa el a részterheléshez tartozó „P2“ ellenőrző 

programot.
• Mérje meg a CO

2
-tartalmat és szükség esetén állítsa 

be a 6.4. táblázatnak megfelelően.

A más gázfajtára történő átállítás befejezéséhez a kö-
vetkezőképpen járjon el:
• Helyezze üzemen kívül a gázüzemű kondenzációs ka-

zánt. 
• Zárja a mérőnyílásokat és a nyomásmérő csonkot, el-

lenőrizze ezek tömítését.
• A más gázfajtára történő eredményes átállítás befeje-

zése után ragassza fel a megfelelő „Beállítva: LL - 
G25 - 20 mbar“ matricát.

6.6  A készülék működésének vizsgálata
A felszerelés és a gázbeállítás után hajtsa végre a ké-
szülék működésének ellenőrzését az üzembe helyezés 
és a felhasználónak történő átadás előtt.

6.5 ábra  A készülék és a berendezés szemrevételezéses és tö-

mítettségi ellenőrzése

• A készüléket a hozzá tartozó kezelési utasításnak 
megfelelően állítsa üzembe.

• Különös gonddal ellenőrizze az égőtömítések gáztömí-
tettségét CO

2
-mérőműszer segítségével. Adott eset-

ben az égő tömítésének utánhúzása szükséges 12 Nm 
nyomatékkal.

• Vizsgálja meg a gázellátó vezeték, a füstgázelvezető 
rendszer, a gázüzemű kondenzációs kazán, a fűtőbe-
rendezés és a melegvízvezetékek tömítettségét.

• Ellenőrizze a füstgázrendszer tartozékainak kifogásta-
lan beszerelését.

• Ellenőrizze az égő szabályos lángképét.

• Ellenőrizze a fűtés és a melegvízkészítés működését.
• Adja át a készüléket az üzemeltetőnek.

6.7 Az üzemeltető betanítása

a
 Figyelem!
A készüléket - üzembe helyezés - vizsgálat - 
tartós üzem céljából csak hiánytalanul felsze-
relt és zárt levegő-füstgáz-rendszerrel szabad 
üzemeltetni.

A készülék üzemeltetőjét meg kell tanítani a Vaillant 
VKK 806/3 — 2806/3-E-HL gázüzemű kondenzációs 
kazán kezelésére és működésére.
• Adja át az üzemeltetőnek megőrzésre a neki szánt út-

mutatókat és készülék-dokumentumokat.
• Az üzemeltetővel közösen olvassa végig a kezelési út-

mutatót, és válaszoljon az esetleg felmerülő kérdései-
re.

• Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét azokra a biz-
tonsági tudnivalókra, amelyeket be kell tartania.

• Hívja fel az üzemeltető figyelmét a vízmelegítő beren-
dezés rendszeres felülvizsgálatának és karbantartásá-
nak szükségességére (felülvizsgálati/karbantartási 
szerződés).

• Hívja fel az üzemeltető figyelmét arra, hogy az útmu-
tatóknak a Vaillant VKK 806/3 — 2806/3-E -HL gáz-
üzemű kondenzációs kazán közelében kell lenniük.

• Oktassa ki az üzemeltetőt az égési levegővel való ellá-
tással és füstgázelvezetéssel kapcsolatban tett intéz-
kedésekről. Különösen arra hívja fel a figyelmet, hogy 
ezeket nem szabad megváltoztatni.

• Szükség esetén oktassa ki az üzemeltetőt a berende-
zés előírt vízszintjének/töltési nyomásának ellenőrzé-
sére, valamint a berendezés igény szerinti utántölté-
sére és légtelenítésére.

• Ismertesse az üzemeltetővel a hőmérsékletek, a sza-
bályozókészülékek és a termosztatikus radiátorszele-
pek helyes (gazdaságos) beállítását.

h
 Fontos tudnivaló
A szerelés befejezése után ragassza a készü-
lékhez mellékelt, az üzemeltető nyelvén írt 
835593 cikkszámú matricát a készülék elejére.

Üzembe helyezés 6
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7 Illesztés a fűtési rendszerhez

A gázüzemű kondenzációs kazán illesztése a fűtőberen-
dezéshez diagnózis módban történik. A különböző para-
méterek kiválasztását és beállítását a 6.2. fejezet mutat-
ja be. Egyes beállításokat csak szakember végezhet el, 
ezek a „17“ szervizkód 97-es diagnosztikai pontban tör-
ténő beírásával hívhatók elő.
A beállítható diagnosztikai pontok áttekintése a 7.1. táb-
lázatban található.

Diagnosz-
tikai pont

Ismertetés Beállítási tartomány Gyári beállítás

d.0 Fűtési részterhelés Beállítható értékek kW-ban Maximális terhelés fű-
tési üzemben

d.1 Vízszivattyú-utánkeringtetés fűtési üzemhez 2 - 60 perc 5 perc

d.2 Maximális égőtiltási idő 20 °C-nál 2 - 60 perc 20 perc

d.17 A szabályozási mód átkapcsolása 0 = előremenő hőmérséklet szabályozása
1 = visszatérő hőmérséklet szabályozása 
    (pl. padlófűtéshez)

0

d.18 Szivattyúüzemmód 1 = komfort
3 = gazdaságos

1 = komfort

d.20 Előírt tárolóérték-potik maximális beállítási értéke 50 °C — 70 °C 65 °C

d.26 Belső tartozékrelé X 6-ra (rózsaszínű csatlakozó) 1 = keringtető szivattyú (gyári beállítás)
2 = külső Szivattyú
3 = tároló töltőszivattyú
4 = füstgázcsappantyú/páraelvezető fedél 
     Figyelem: a d27/28 inverze
5 = külső gázszelep
6 = külső zavarjelzés

d.27 Az 1. tartozékrelé átkapcsolása a VR40 tartozékra 1 = keringtető szivattyú
2 = külső Szivattyú
3 = tároló töltőszivattyú
4 = füstgázcsappantyú/páraelvezető fedél
5 = külső gázszelep
6 = külső zavarjelzés

1 = keringtető szivattyú

d.28 A 2. tartozékrelé átkapcsolása a VR40 tartozékra 1 = keringtető szivattyú
2 = külső szivattyú
3 = tároló töltőszivattyú
4 = füstgázcsappantyú/páraelvezető fedél
5 = külső gázszelep
6 = külső zavarjelzés

2 = külső Szivattyú

d.54 Bekapcsolási hiszterézis az aktuális előírt értékre 
vonatkoztatva

0 ... -10 K -2 K

d.55 Kikapcsolási hiszterézis 0 ... 10 K 6 K

d.71 Fűtés előremenő hőmérsékletének maximális előírt 
értéke beállítható

40 °C — 85 °C 75°C

d.72 Szivattyú utánfutási ideje elektronika által szabá-
lyozott melegvíztároló feltöltése után (C1/C2-n ke-
resztül való feltöltés esetén)

0 - 600 s 300 s

d.75 Sajátvezérlés nélküli tároló maximális tárolótöltési 
ideje

20 - 90 perc 45 perc

7.1 táblázat  Beállítható diagnosztikai pontok (folytatás a következő oldalon) 

7 Illesztés a fűtési rendszerhez
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Diagnosz-
tikai pont

Ismertetés Beállítási tartomány Gyári beállítás

d.77 Tároló részterhelése (tárolótöltő teljesítmény korlá-
tozása) kW-ban

beállítható értékek kW-ban
VKK 806   = 14 -  80 kW
VKK 1206 = 22 - 120 kW
VKK 1606 = 27 - 160 kW
VKK 2006 = 44 - 200 kW
VKK 2406 = 48 - 240 kW
VKK 2806 = 52 - 280 kW

VKK 806  = 30 kW
VKK 1206 = 30 kW
VKK 1606 = 50 kW
VKK 2006 = 50 kW
VKK 2406 = 70 kW
VKK 2806 = 70 kW

d.78 A tárolótöltési hőmérséklet korlátozása (előírt elő-
remenő hőmérséklet tároló üzemmódban) °C-ban 

75 °C — 85 °C 80 °C

d.84 Órák száma a következő karbantartásig (üzemóra-
szám, amely után a karbantartásra vonatkozó üze-
net a kijelzőben megjelenik)

0 ... 3000 üzemóra,
„-“ kikapcsolva

„-“ kikapcsolva

d.95 Szoftverállapot kiolvasása 1 érték = BMU
2 érték = AI
Az értékek megjelenítése váltakozva tör-
ténik

d.96 Gyári beállítás (beállítható paraméterek visszaállítá-
sa gyári beállításra)

Beállítási tartomány: 
0 = ki, 1 = be

0
(lásd még: PLI)

d.98 Karbantartási üzenettel megjeleníthető telefon-
szám beviteli lehetősége

d.99 A kijelzés nyelvének kiválasztása magyar

7.1 táblázat Beállítható diagnosztikai pontok (folytatás)

7.1 A kazán-előkészítő maximális hőmérsékleté-
nek beállítása

A fűtési üzem maximális előremenő kazánhőmérséklete 
a d.71 diagnosztikai pontban állítható be, a tároló üzemé 
a d.78 pontban (lásd a 9.2. táblázatot).

7.2 Szivattyú utánfutási idejének beállítása
A kazán keringtető szivattyújának utánfutási ideje a d.1 
diagnosztikai pontban állítható be. A gázüzemű konden-
zációs kazánhoz közvetlenül csatlakozó tárolótöltő szi-
vattyú utánfutási ideje adott esetben a d.72 paraméter 
alatt állítható be. Ha azonban a tárolótöltő szivattyú ca-
lorMATIC 630 vagy auroMATIC 620 berendezéshez 
csatlakozik, akkor a beállítást a berendezésen kell elvé-
gezni (lásd 7.1. táblázat).

7.3 Szivattyúüzemmódok

7.3.1 „Továbbműködő“ üzemmód 
(„Komfort üzemmód“)

Az aktiválás a d.18 diagnosztikai paraméter „1“-be állítá-
sával történik.
A szivattyú akkor működik, ha
– a szobatermosztát a 3-4-5 kapcson hőt igényel és
– a szobatermosztát vagy a beépített szabályozó a 7-8-

9 kapcson az előremenő hőmérsékletet illetően 30 °C 
feletti vagy az eBUS-on keresztül 20 °C feletti előírt 
értéket ír elő és

– a fűtőkészülék téli üzemmódban van (az előírt érték 
potenciométere nem bal oldali végállásban van) és

– a berendezés termosztátja csatlakoztatva van.
A szivattyú kikapcsol, ha
– a fenti feltételek valamelyike nem teljesül és
– a szivattyú utánfutási ideje lejárt.

Az égőtiltási idő nem befolyásolja a szivattyút.
Ha a feltételek valamelyike az utánfutási idő közben 
megszűnik, akkor az utánfutás még befejeződik.

7.3.2 „Szakaszos“ üzemmód („Gazdaságos üzem-
mód“)

A „továbbműködő szivattyú“ alternatívájaként fennáll a 
lehetőség a „szakaszosan működő“ szivattyú beállításá-
ra (d.18 = „3“). Ez elektromos energia megtakarítását 
teszi lehetővé.

A szivattyú az égő működésének befejeződése és 5 perc 
továbbműködés után kikapcsol, majd 30 percenként 
egyszer legalább 5 percre bekapcsol a fűtővíz energiájá-
nak teljes kihasználása érdekében.
Ha a fűtővíz visszatérő hőmérséklete gyorsan süllyed, 
akkor a szivattyú (a 30 percen belül) a minimális öt 
percnél hosszabb időre kapcsol be.
A „szakaszos“ üzemmód az égő indításával bármikor 
megszakítható és a szivattyú normál fűtési üzemben 
működik. 

7.4 Tiltási idő és fűtési részterhelés
A fűtési üzem maximális égőtiltási ideje a d.2 paramé-
terben állítható be, a fűtési részterhelés a d.0 paramé-
terben, a tárolótöltő részterhelés a d.77 paraméterben 
(lásd a 9.2. táblázatot).

7.5 Indításkori viselkedés
Hőszükséglet esetén a gázüzemű kondenzációs kazán 
kb. 15 másodpercre „S.2“ (szivattyú előfutás) állapotba 
kerül, ezután indul el a ventilátor („S.3“). 
A nyomáskapcsoló kapcsolása és az induló fordulatszám 
elérése után nyílik a gázszelep és elindul az égő („S.4“ 
állapot).

Illesztés a fűtési rendszerhez 7
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A gázüzemű kondenzációs kazán a kazán hőmérsékleté-
től függően 30 ... 60 másodpercig minimális teljesítmén-
nyel működik, és ezután történik az előírt értéktől való 
eltérés mértékétől függően a számított előírt fordulat-
szám beállítása.

8 Karbantartás

8.1 Általános tudnivalók
A tartós üzemkészség és -biztonság, a megbízhatóság 
és a hosszú élettartam előfeltétele a készülék szakem-
ber által elvégzett évenkénti felülvizsgálata/karbantar-
tása. Javasoljuk karbantartási szerződés megkötését.

d
 Veszély!
Ellenőrzést, karbantartási és javítási munkákat 
csak arra jogosult szakipari cég végezhet.
Az el nem végzett ellenőrzéseknek és karban-
tartási munkáknak anyagi károk és személyi 
sérülések lehetnek a következményei. 

A Vaillant készülék összes funkciójának tartós biztosítá-
sához és az engedélyezett sorozatgyártási állapot
megőrzéséhez, a karbantartási és javítási munkák során 
csak eredeti Vaillant pótalkatrészek használhatók!
Az esetleg szükséges pótalkatrészek jegyzékét a min-
denkor érvényes pótalkatrész-katalógusok tartalmazzák. 
Erről a Vaillant cég bármely gyári vevőszolgálata ad tá-
jékoztatást.

8.2 Biztonsági tudnivalók
Az ellenőrzés megkezdése előtt mindig végezze el az 
alábbi lépéseket:

h
 Fontos tudnivaló 
Ha bekapcsolt hálózati kapcsoló mellett kell el-
lenőrzési és karbantartási munkákat végezni, 
akkor a karbantartási munka leírása külön fel-
hívja erre a figyelmet.

• Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót.
• Zárja a gázelzáró szelepet.
• Zárja le a kimenő és visszatérő tartályt.

e
 Veszély!
Áramütés okozta életveszély!
A készülék csatlakozóblokkja a főkapcsoló ki-
kapcsolt állapotában is elektromos feszültség 
alatt áll. A készüléken végzendő munkálatok 
megkezdése előtt kapcsolja le az áramellátást, 
és biztosítsa a kapcsolót visszakapcsolás ellen!

8.3 Üzemórák kijelzése
Itt történik az égő üzemóráinak kijelzése:
- d.81 diagnosztikai pont tároló üzemhez
- d.82 diagnosztikai pont fűtési üzemhez

8.4 Kéményseprő-üzemmód
A kéményseprő emisszió-méréseihez és más mérések-
hez szükség lehet a gázüzemű kondenzációs kazán ma-
ximális terhelésen való járatására. Erre szolgál a ké-
ményseprő-üzemmód. 
• Ehhez nyomja meg egyszerre a „-“ és „+“ gombokat.
A gázüzemű kondenzációs kazán ezután 15 percig maxi-
mális terheléssel üzemel.
A „+“ és „-“ gombok ismételt egyidejű megnyomásával
a funkció ezen idő letelte előtt megszakítható. A 85 °C 
előremenő hőmérséklet elérésekor a funkció automati-
kusan megszakad (túlmelegedés elleni védelem).

7 Illesztés a fűtési rendszerhez
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8.5 Karbantartási ellenőrzőlista
A felülvizsgálat során ellenőrizze az itt felsorolt pontok-
ban leírtakat, és szükség esetén hajtsa végre a megfele-
lő karbantartási műveleteket a következő fejezetek le-
írása szerint.
A karbantartás előtt el kell távolítani a gázüzemű kon-
denzációs kazán burkolatát.
• Ehhez csavarja ki a többfunkciós kapcsolótábla feletti 

csavart. 
• Húzza le a kazán elülső burkolatát.
• Szükség esetén vegye le a fedőlemezt és az oldalsó 

részeket.

Szám Tennivaló Megjegyzés Eszköz

1 A fűtőberendezés töltőnyomásának ellenőrzése ( „-“ 
gomb) Szükség esetén feltölteni (kb. 2,5 bar)

2
A fűtőkör tömítettségének ellenőrzése szemrevétele-
zéssel

A gyorslégtelenítő működésének ellenőrzése

3 A biztonsági szelep ellenőrzése szemrevételezéssel

Van megfelelő biztonsági szelep
(nyomástartomány, beszerelés), nincs dugulás, kimenet 
látható, lefolyótölcsér és vezeték rendben,
nincs elzáródási lehetőség a gázüzemű kondenzációs 
kazán és a biztonsági szelep között

4

A kondenzvízgyűjtő, a szifon, a levegő-hozzávezetés és 
a füstgázvezeték szennyezettségének és tömítettségé-
nek ellenőrzése. A kondenzátum-kád, a vizsgálónyílás, a 
füstgáz-csőcsonk és a hőcserélő közötti tömítések sér-
tetlenségének vizsgálata és adott esetben a cseréje. El-
lenőrizze az elektródákat és a lerakódásokat, szükség 
esetén végezze el a cserét.

Lásd a 8.5. - 8.11. fejezeteket.

5 A készülékbekapcsolása - tesztprogram hívása P1 = névleges hőterhelés, P2 = minimális terhelés

6

CO
2
-mérés  (előírt érték: 

        névleges hőterhelésnél: 9,3 térf.-% ( 0,2 térf.-%)
        minimális terhelésnél:    9,0 térf.-% ( 0,2 térf.-%)
CO-mérés   (előírt érték < 80 ppm)

Ha az értékek nem ebben a tartományban vannak, a fe-
lülvizsgálat folytatása előtt végre kell hajtani egy
CO

2
-beállítást (lásd: 6.5.3)

CO
2
-mérőmű-

szer

7 Terhelésmérés

Számítása a leolvasott gázmennyiségből
Ha a terhelés több, mint 15 %-kal a névleges érték alatt 
van,akkor az égőt meg kell tisztítani, adott esetben ki 
kell cserélni. Az égő minden kiszerelésekor ki kell cse-
rélni az égőtömítéseket és meg kell húzni az 
égőperemet 12 Nm nyomatékkal átlósan.
Az égő megtisztítása vagy cseréje után a CO

2
-érték és a 

terhelés újabb mérésére van szükség. Adott esetben 
újra be kell állítani a CO

2
-értéket.

Ellenőrizze a gáztömítettséget a ventilátor mögött és 
az égőtömítés mellett gázmérő készülékkel.

Gázérzékelő

8

A füstgáznyomás-őr ellenőrzése, az összes tömlő és 
mérőfej szemrevételezése, működés ellenőrzése füst-
gázút eltorlaszolással füstgáz-fújtatóval vagy hasonló 
eszközökkel

Névleges hőterhelésnél és teljes eltorlaszolással az 
égőnek legkésőbb 2 perc után ki kell aludnia, utána ál-
landó automatikus újra bekapcsolás. Nem juthat füstgáz 
a szifonon keresztül a felállítási helyiségbe.

9
A szifon és kondenzátum-kifolyó tömítettségét ellen-
őrizni

10 A füstgázcsövek tömítettségét ellenőrizni

Az összekötő és rögzítő bilincseket szemre-vételezéssel 
ellenőrizni. Nem csepeg kondenzátum a csatlakozási 
helyeken, a csövek lejtése > 3° a gázüzemű kondenzáci-
ós kazán irányában.

11
A burkolatelemek ismételt visszaszerelése, a gázüzemű 
kondenzációs kazán komplettre szerelése

12
A készüléket ki, majd újra bekapcsolni - a szabályozó 
működését ellenőrizni (melegvíz-készítés/fűtés)

8.1 táblázat Átvizsgálás ellenőrzőlista

Karbantartás 8
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8.6 A kondenzvízgyűjtő tisztítása

1

8.1  ábra A kondenzvíz-gyűjtő tisztítása

• Szerelje le a kazánburkolat elülső részét.
• Csavarozza le a vizsgálónyílás fedelét (1, 8.1. ábra).
• Ellenőrizze a kondenzvíz-gyűjtő szennyezettségét, 

szükség esetén hántolókéssel tisztítsa meg.
• Ellenőrizze a vizsgálónyílás tömítésének sértetlensé-

gét az összeszerelés előtt. Amennyiben szükséges, új 
tömítést kell behelyezni.

8.7 A szifon tisztítása
• Bontsa le a kazánburkolatot.

h
 Fontos tudnivaló
A lefolyótömlők lehúzásakor kondenzvíz lépet 
ki.

1

2

8.2 ábra A tömlők eltávolítása

• Oldja az (1) és (2 tömlőket, 8.2. ábra).

3

8.3 ábra A kengyel lehúzása

• Húzza le a kengyelt (3, 8.3. ábra).
• Vegye ki és tisztítsa meg a szifont.
• Szerelje be a szifont fordított sorrendben.
• Csavarozza le a dugót a füstgázmérő nyílásnál és tölt-

se fel a szifont ezen a nyíláson keresztül vízzel.
• Zárja le a füstgázcsatlakozónál a nyílást a dugóval.

8.8 A füstgáznyomás-őr átvizsgálása

1 2

8.4 ábra  Füstgáznyomás-őr átvizsgálása

• Ellenőrizze a füstgáznyomás-őrhöz vezető tömlő 
(2, 8.4. ábra) szennyezettségét és megfelelő helyze-
tét.

a
 Figyelem!
A tömlőt a füstgáznyomás-őr "P1" jelű csatla-
kozójához kell csatlakoztatni.
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8.9 Az égési levegő nyomásfigyelőjének ellenőr-
zése

• Ellenőrizze az égési levegő nyomásfigyelőjéhez vezető 
tömlő (1, 8.4. ábra) szennyezettségét és megfelelő 
helyzetét.

a
 Figyelem!
Az égési levegő nyomásfigyelőjéhez vezető 
tömlő "P1"-gyel jelölt csatlakozójának a Ventu-
ri-csőhöz kell csatlakoznia. 
Az égési levegő nyomásfigyelőjéhez vezető 
tömlő "P2"-vel jelölt csatlakozójának a gázar-
matúra és a Venturi-cső közé kell csatlakoznia.

P3

P1

P3

P2

P2

1

2

3

4

P1

8.5 ábra Az égési levegő nyomásfigyelőjének csatlakozása

Jelmagyarázat
1 Égési levegő nyomásfigyelője
2 Venturi-cső
3 Gázszelep
4 Levegőbevezető doboz

8.10 Az égő tisztítása

d
 Veszély!
Anyagi kár és személyi sérülés veszélye! 
Az égő kiszerelése előtt zárja el a gázvezeté-
ket, ellenkező esetben ellenőrizetlen gázkilépés 
fordulhat elő.

h
 Fontos tudnivaló
Az égő tisztítását évente egyszer kell elvégez-
ni. Ehhez teljesen le kell szerelni a komplett 
égő-ventilátor-egységet.

9

1

6

2

3 5 

8

4 

7

8.6 ábra Az égő kiszerelése

• Távolítsa el az elülső burkolatot.
• Hajtsa le a kapcsolódobozt.
• Oldja a csatlakozókat a gázarmatúrán (4, 8.6. ábra) és 

a ventilátoron (1, 8.6. ábra).
• Oldja a földelővezetéket (8, 8.6. ábra).
• Oldja a csatlakozót a gyújtóelektródán (7, 8.6. ábra) 

és az ionizáló-/lángőrelektródán (6, 8.6. ábra).
• Oldja a vezérlőtömlőket (3, 8.6. ábra) a gázszelepen 

és a Venturi-csövön.
• Oldja a négy csavart a Venturi-cső és a levegőbeveze-

tés hangtompítója, ill. a HT-cső között (2, 8.6. ábra).
• Óvatosan fektesse le a levegőbevezetés hangtompító-

ját a 87 °-os HT-ívvel.
• Oldja a négy M5-ös csavart (5, 8.6. ábra) a gázcsövön 

(gázszűrő)/ gázarmatúrán.
• Oldja a négy M8-as anyát (9, 8.6. ábra) a hőcserélőn. 
• Vegye ki előre az ívperemből, ventilátorból, Venturi-

csőből és gázarmatúrából álló teljes egységet és óva-
tosan fektesse le.

• Távolítsa el a hőcserélő és az ívperem közötti tömí-
tést.

• Húzza ki óvatosan előre az égőt.

a
 Figyelem!
Az égőfelület sérülésének veszélye!
Ügyeljen arra, hogy tisztításkor ne sértse meg 
az égőfelületet!

• Fúvassa ki az égőt a felállítási helyiségen kívül belülről 
kifelé sűrített levegővel. Sűrített levegő hiányában az 
égő alternatívaképpen vízzel is kiöblíthető. Erős szen-
nyeződés esetén az égőfejet ki kell cserélni.

• A kiszerelt elemeket végül fordított sorrendben sze-
relje vissza.

Karbantartás 8
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1

8.7 ábra Az égő vezetőcsapjai

2

8.8 ábra Elülső lemez

h
 Fontos tudnivaló
Az égő behelyezésekor ügyeljen arra, hogy az a 
hőcserélőben a hátsó vezetőcsapokra
(1, 8.7. ábra) felfeküdjön és az elülső lemez
(2, 8.8. ábra) szorosan zárja le a hőcserélőt.

 Fontos tudnivaló
Az íven levő csavarokat egységesen 12 Nm 
nyomatékkal húzza meg.

• Nyissa meg a gázcsapot és ellenőrizze a tömítettséget 
a gázarmatúráig.

• Kapcsolja be a gázüzemű kondenzációs kazánt.
• Ellenőrizze a gáz-levegő összekötő gáztömítettségét a 

gázarmatúra mögött és végig az összes égő-tömítésen 
gázérzékelővel.

• A csavarokat szükség esetén 12 Nm nyomatékkal 
húzza meg.

8.11 A gyújtó- és ionizáló / lángőrelektróda cseréje 

a
 Figyelem!
Lerakódások miatti működési zavarok veszélye!
Az elektródákon kialakuló lerakódások befolyá-
solhatják a készülék működését.
Ezért évente cserélje ki a gyújtó- és ionizáló-/
lángőrelektródát. A tisztítás nem elegendő, 
ezért tilos.

1

7

2

6

4

5

3

8.9 ábra  A gyújtó- és ionizáló-/lángőrelektróda kiszerelése

• Óvatosan húzza le a gyújtóelektródán (7, 8.9. ábra) 
levő csatlakozóvezetéket (1, 8.9. ábra).

• Oldja a gyújtóelektróda két rögzítőanyáját 
(2, 8.9. ábra) és vegye ki a teljes gyújtóelektródát.

• Cserélje ki a tömítést (6, 8.9. ábra) és szerelje be az új 
gyújtóelektródát.

• Óvatosan húzza le az ionizáló-lángőrelektródán 
(3, 8.9. ábra) levő csatlakozóvezetéket.

• Oldja az ionizáló-lángőrelektróda két rögzítőanyáját 
(4, 8.9. ábra) és vegye ki a teljes ionizáló-lángőrelekt-
ródát. 

• Cserélje ki a tömítést (5, 8.9. ábra) és szerelje be az új 
ionizáló-lángőrelektródát.

• Húzza meg a rögzítőanyákat (2 és 4, 8.9. ábra) 2 nyo-
matékkal és dugja vissza a csatlakozó vezetékeket.
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8.12 A biztonsági hőmérséklethatároló ellenőrzése

1

8.10 ábra Kioldógomb

Jelmagyarázat
1 Biztonsági hőmérséklethatároló kioldógomb takarófedéllel

• Kapcsolja be a főkapcsolót.
• Zárja el a fűtőkört.
• Állítsa a készüléket maximális előremenő hőmérsék-

letre és fűtse a készüléket, amíg a szabályozó kikap-
csol.

• 2 perc várakozás után (hőmérsékletkiegyenlítés) indít-
sa el a „P.5“ ellenőrző programot.

A „P.5“ ellenőrző program elindításával a gázüzemű 
kondenzációs kazán mindaddig üzemben marad, amíg a 
biztonsági hőmérséklethatároló kiold.
A „P.5” ellenőrző program hívásához a következőkép-

pen járjon el: 
• Kapcsolja be a „Hálózatot“ és egyidejűleg tartsa 

nyomva 5 másodpercig a „+“ gombot. 
• Válassza ki a „+“ vagy „-“ gombbal a „P.5“ ellenőrző 

programot. 
• Nyugtázza a választást az „Info“ gomb megnyomásá-

val.
Elindul az ellenőrző program és ezáltal a gázüzemű kon-
denzációs kazán biztonsági hőmérséklethatárolójának 
ellenőrzése.

h
 Fontos tudnivaló
A belső fűtőköri szivattyú a biztonsági hőmér-
séklethatároló ellenőrzésének idején kikapcsol.

A gázüzemű kondenzációs kazánnak 110 °C-nál ki kell 
kapcsolnia.
• A gázüzemű kondenzációs kazán lehűlése után oldja ki 

a biztonsági hőmérséklethatárolót (lásd 9.4. fejezet).

h
 Fontos tudnivaló
15 perc elteltével az ellenőrző program automa-
tikusan befejeződik. Az ellenőrzést ez alatt az 
idő alatt kell elvégezni.

8.13 A porszűrő ellenőrzése
• Évente egyszer ellenőrizze a porszűrő szennyezettsé-

gét.
• Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a porszűrőt.

8.14 Funkcióellenőrzés
Minden felülvizsgálati és karbantartási munka befejezé-
se után ellenőrizze a működést a 6.6. fejezetben leírtak 
szerint.
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9 Zavarelhárítás

9.1 Állapotjelzések
• Az aktuális üzemállapot leolvasásához nyomja meg az 

„i“ gombot. 
• A kijelzőállapot újbóli elhagyásához nyomja meg ismét 

az „i“ gombot.

A következő táblázat az összes paramétert összefoglal-
ja.

Kijelző Állapotüzenetek

Fűtési üzem

S.00 Nincs hőigény

S.02 Vízszivattyú előbb történő indítása

S.03 Gyújtási folyamat

S.04 Égőüzem

S.06 Ventilátor utánfutása

S.07 Vízszivattyú-utánfutás

S.08 Égőtiltás fűtési üzem után

Tároló feltöltése/melegindítás

S.20 Vízszivattyú előbb történő indítása

S.23 Gyújtási folyamat

S.24 Égőüzem

S.26 Ventilátor-utánfutás tárolótöltés után

S.27 Vízszivattyú-utánfutás

S.28 Égőtiltás tárolótöltés után

Az üzemállapot-kijelzés különleges esetei

S.30 Helyiségtermosztát 230V/24V blokkolja a fűtési üzemet

S.31 A nyári üzemmód aktív vagy az eBUS szabályzó, ill. a beépített időzítő blokkolja a fűtési üzemet

S.32 Várakozási idő ventilátor-fordulatszám miatt (fordulatszám-eltérés túl nagy)

S.33 Várakozási idő nyomáskapcsoló miatt (még nem zárt a nyomáskapcsoló érintkezője)

S.34 A fagyvédelmi üzemmód aktív

S.35 Várakozási idő fordulatszám-jelleggörbe miatt (fordulatszám-eltérés jelleggörbe szerinti felfutásnál)

S.36 Az állandó szabályozó megadott előírt értéke < 20 °C, azaz a külső szabályozókészülék blokkolja a fűtési üzemet

S.39 A biztonsági határoló termosztát megszólalt

S.40
Vészüzemmód kijelzés aktív; a készülék korlátozott Vaillant komfortbiztosítás üzemmódban működik. 
A megfelelő hibakód az állapotüzenettel felváltva villog

S.41 A vízoldali készüléknyomás túl magas

S.42
A füstgázcsappantyú-visszajelzés blokkolja az égőüzemet (csak a tartozékkal kapcsolatban)
- kondenzátumszivattyú hiba -> blokkolódik a hőszükséglet

S.49 Kioldott a szifon nyomáskapcsolója, várakozási idő

S.53 A készülék vízhiány miatt az üzemtiltási funkció várakozási idejében tartózkodik (túl nagy az előremenő-visszatérő különbség)

S.57 A készülék vízhiány miatt az üzemtiltási funkció várakozási idejében tartózkodik (hőmérsékletgradiens)

S.59 Nincs meg a minimális forgatott vízmennyiség (túl magas a blokkhőmérséklet)

S.96 A visszatérő érzékelő tesztje fut, fűtésigények blokkolva

S.97 A víznyomás-érzékelő tesztje fut, fűtésigények blokkolva

S.98 Az előremenő / visszatérő érzékelő tesztje fut, fűtésigény blokkolva

9.1 táblázat Állapotjelzések

9 Zavarelhárítás
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9.2 Diagnózis-mód
Az üzemállapot leolvasásához és a zavarok diagnoszti-
zálásához diagnózis üzemmódban különböző paraméte-
rek tekinthetők meg.
• A diagnózis üzemmód aktiválásához nyomja meg egy-

szerre az „i“ és „+“ gombokat.
• Válassza ki a kívánt diagnosztikai pontot a „+“ és „–“ 

gombokkal. 
• A mindenkori érték megjelenítéséhez nyomja meg az 

„i“ gombot.

Kijelző Jelentés Beállítási tartomány és gyári beállítás beállítható paraméterek 
esetén

d.0 Fűtési részterhelés, beállítható értékek kW-ban Gyári beállítás: maximális teljesítmény
d.1 Vízszivattyú-utánkeringtetés fűtési üzemhez Beállítási tartomány: 2,3 … 60 perc; Gyári beállítás: 5 perc
d.2 Maximális égőtiltási idő 20 °C-nál Beállítási tartomány: 2 ... 60 perc; Gyári beállítás: 20 perc
d.4 Tárolóhőmérséklet mérési értéke  [°C]
d.5 Előremenő/visszatérő hőmérséklet előírt értéke [°C] Aktuális előírt érték, a potenciométer, a szabályozó, a szabályozási mód 

alapján meghatározva ….
d.7 Kívánt tárolóhőmérséklet (15 °C balra, utána 40 °C a d.20-ig (max. 70 °C))
d.8 Szobatermosztát a 3-4. kapcsokon Kijelzett értékek: 0 = nyitva, nincs fűtési üzem;   1 = zárva, fűtési üzem
d.9 Előírt előremenő hőmérséklet [°C] a külső állandó 

szabályozótól a 7-8-9 kapcson/eBus-on
Minimum a külső előírt eBUS-értékből és a 7. kapocs előírt értékéből

d.10 belső vízszivattyú 1 = bekapcsolva, 0 = kikapcsolva

d.11 külső vízszivattyú 1  -  100 = be, 0 = ki

d.12 Tárolótöltő szivattyú 1  -  100 = be, 0 = ki

d.13 Keringtető szivattyú 1  -  100 = be, 0 = ki

d.14 Beállítás fordulatszám-vezérelt belső csatlakoztatású 
szivattyúhoz

Beállítási tartomány: 0 = auto, 20 ... 100 % állandó érték beállítása; 
Gyári beállítás: 0

d.15 A fordulatszám-vezérelt szivattyú aktuális teljesít-
ménye %-ban

d.17 Szabályozási mód  0 = előremenő szabályozás, 1 = visszatérő szabályozás;
Gyári beállítás: 0

d.18 Szivattyú-üzemmód (utánfutás) 0 = utánfutás(komfort); 1 = továbbműködő (gazdaságos);
Gyári beállítás: 0

d.20 Előírt tárolóérték-potik maximális beállítási értéke Beállítási tartomány: 50 °C – 70 °C;
Gyári beállítás: 65 °C

d.22 külső tárolótöltés, C1-C2 kapocs 1 = bekapcsolva, 0 = kikapcsolva

d.23 Nyári / téli funkció: 1=tél, 0=nyár

d.24 Levegő-őr 0 = érintkező nyitva, 1 = érintkező zárva
d.25 Melegindító órával történő tárolótöltés/melegindítás 

szabályozó/időzítő engedélyezése: 
1 = igen, 0 = nem

Alapértelmezett beállítás: engedélyezve

d.26 belső tartozékrelé X6 (rózsaszínű csatlakozó) 1 = keringtető szivattyú (gyári beállítás)
2 = külső Szivattyú
3 = tároló töltőszivattyú
4 = füstgázcsappantyú/páraelvezető fedél; Figyelem: a d27/28 inverze
5 = külső gázszelep
6 = külső zavarjelzés

d.27 Az 1. tartozékrelé átkapcsolása a VR40 tartozékra 1 = cirkulációs szivattyú (gyári beállítás)
2 = külső szivattyú
3 = tároló töltőszivattyú
4 = füstgázcsappantyú/páraelszívó
5 = külső gázszelep
6 = külső zavarjelzés

d.28 A 2. tartozékrelé átkapcsolása a VR40 tartozékra 1 = keringtető szivattyú
2 = külső szivattyú (alapértelmezett beállítás)
3 = tároló töltőszivattyú
4 = füstgázcsappantyú/páraelszívó
5 = külső gázszelep
6 = külső zavarjelzés  

d.30 Vezérlőjel gázszelephez 0 = kikapcsolva; 1 = bekapcsolva
d.33 A ventilátor előírt fordulatszámértéke [10-1/min]

9.2 táblázat  Diagnosztikai értékek (folytatás a következő olda-

lon)
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Kijelző Jelentés Beállítási tartomány és gyári beállítás beállítható 
paraméterek esetén

d.34 A ventilátor tényleges fordulatszámértéke [10-1/min]

d.40 Előremenő hőmérséklet [°C]

d.41 Visszatérő hőmérséklet [°C]

d.43 Fűtőkazán-hőmérséklet

d.44 Ionizációs áram tényleges értéke

d.47 Külső hőmérséklet [°C]

d.50 Minimális fordulatszám eltérése 1/10perc-ben Beállítási tartomány: -40 … +40

d.51 Maximális fordulatszám eltérése 1/10perc-ben Beállítási tartomány: -40 … +40

d.54 Bekapcsolási hiszterézis 0 K — -10 K; Gyári beállítás: -2

d.55 Kikapcsolási hiszterézis 0 K — 10 K; Gyári beállítás: 6

d.60 A hőmérséklethatároló lekapcsolásainak száma

d.61 A tüzelőautomata zavarainak száma = az utolsó próbálko-
zás eredménytelen gyújtásainak száma

d.63 A levegőfelügyelet lekapcsolásainak száma

d.64 átlagos gyújtási idő másodpercben

d.65 maximális gyújtási idő másodpercben

d.67 fennmaradó égőtiltási idő [perc]

d.68 Sikertelen gyújtások száma a 1. kísérlet próbálkozásban

d.69 Sikertelen gyújtások száma a 2. kísérlet próbálkozásban

d.71 Fűtés előremenő hőmérsékletének maximális előírt értéke 
beállítható

Beállítási tartomány: 40 °C ... 85 °C; Gyári beállítás: 75°C

d.72 Szivattyú utánfutási ideje az elektronika által szabályozott 
melegvíztároló feltöltése után (melegindítás és C1/C2-n ke-
resztül való feltöltés esetén is)

Beállítási tartomány: 0, 10, 20 ... 600 s

Gyári beállítás: 300 s

d.73 Tárolótöltés eltérése, hőmérséklet-túlemelkedés a tároló 
előírt hőmérséklete és az előírt előremenő hőmérséklet 
között tárolótöltésnél

0 ... 25 K; Gyári beállítás: 25 K

d.74 Legionella-védelem 0 = kikapcsolva, 1 = szabályozó általi vezérlésre engedélyezve

d.75 sajátvezérlés nélküli tároló maximális tárolótöltési ideje Beállítási tartomány: 20, 21, … 90 perc; Gyári beállítás: 45 perc

d.77 Tároló részterhelése (tárolótöltő teljesítmény korlátozása) 
kW-ban

Gyári beállítás:
VKK 806  = 30 kW
VKK 1206 = 30 kW
VKK 1606 = 50 kW
VKK 2006 = 50 kW
VKK 2406 = 70 kW
VKK 2806 = 70 kW

d.78 A tárolótöltési hőmérséklet korlátozása (előírt előremenő 
hőmérséklet tároló üzemmódban) °C-ban

Beállítási tartomány: 55 °C és 85 °C között; Gyári beállítás: 80 °C

d.80 A fűtési üzemórák száma
Fontos tudnivaló:
Az "i" gomb egyszeri megnyomása után a 6-jegyű szám (égőindí-
tások x 100) első 3 jegye, az "i" gomb második megnyomása után 
a második 3 jegye jelenik meg.

d.81 Melegvízkészítési üzemórák száma

d.82 Kapcsolási ciklusok száma fűtési üzemmódban

d.83 Kapcsolási ciklusok száma melegvízkészítés üzemmódban

d.84 Karbantartási kijelzés: A következő karbantartásig hátralé-
vő órák száma

Beállítási tartomány: 0 — 3000 h und "-"
gyári beállítás: "-" (300 megfelel 3000 h-nak)

d.90 Digitális szabályozó felismerve = 1, nincs felismerve = 0 
(eBUS cím < = 10)

d.91 DCF állapot DCF77-vevővel rendelkező csatlakoztatott kül-
sőhőmérséklet-érzékelő esetén 0: nincs vétel; 1: vétel; 
2: szinkronizált állapot; 3: érvényes

d.93 DSN készülékváltozatok beállítása Beállítási tartomány 0 ... 99 (0 = 80 kW, 1 = 120 kW ... 5 = 280 kW)

d.95 Szoftververzió kijelzése 1 = elektronika verziója, 2 = kijelző- és kezelőegység verziója
d.96 Gyári beállítás (beállítható paraméterek visszaállítása 

gyári beállításra)
Beállítási tartomány: 0 = kikapcsolva, 1 = bekapcsolva       Alapér-
telmezett érték: 0

d.97 A 2. diagnosztikai szint Jelszó: 17
d.98 Telefonszám szövegkijelző esetén Zavar esetén megjelenítendő telefonszám beviteli lehetősége

d.99 Nyelv szövegkijelző esetén

9.2 táblázat Diagnosztikai értékek (folytatás)

9 Zavarelhárítás
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9.3 Hibaüzenetek
A zavart a képernyőn „F“ és egy azt követő számjegy 
jelzi. Ezen kívül az „áthúzott láng“ szimbólum is megje-
lenik.

Hiba
Ismertetés A hiba lehetséges oka

"F.." szám

0 Szakadás az előremenő érzékelőnél

1 Szakadás a visszatérő érzékelőnél

10 Zárlatos az előremenő érzékelő

11 Zárlatos a visszatérő érzékelő

13 Zárlatos a tárolóérzékelő

20 Kioldott a biztonsági hőmérséklet-határoló

22 Túl alacsony víznyomás, vízhiány 0,3 bar alatti víznyomás

23 Túl nagy a hőmérsékletszórás a kazánblokkban a túl kicsi 
keringő vízmennyiség miatt

Eltömődött vagy hibás a szivattyú
Túl kicsi a szivattyú teljesítménye
A berendezés váltószelep nélkül le van fojtva

24 Túl gyors a hőmérséklet emelkedése a blokk- vagy az előre-
menő érzékelőn

Eltömődött vagy hibás a szivattyú
Túl kicsi a szivattyú teljesítménye
A berendezés váltószelep nélkül le van fojtva

27 "Idegen fény" Láng kerül felismerésre zár gázszelep mellett, elektronika 
hiba

28 Nincs láng induláskor Hiányzik a gázellátás, hibás a gyújtás vagy a lángfelismerés

29 Nincs láng üzem közben Hiba a gázellátásban,  

30 Szakadás a kazánérzékelőnél

31 Rövidzár a kazánérzékelőnél

32 Fordulatszám-eltérés túl nagy, ventilátor-fordulatszám tűré-
sen kívül

Kábelkorbácshiba, ventilátorhiba

33 A nyomáskapcsoló nem kapcsol be

34 A nyomáskapcsoló nem kapcsol le (ha a ventilátor áll)

37 Vészműködés esetén, a minimális fordulatszám megemelé-
se

Ideiglenes problémák a levegő útjában

42 Rövidzár a kódolóellenállásnál Rövidzár a kódolóellenállásnál vagy kábelkorbács hiba

43 Szakadás a kódolóellenállásnál Szakadás a kódolóellenállásnál vagy kábelkorbács hiba

49 eBus feszültség rövidzár pl. VRC 630/620 téves polaritással vagy Netdialog hibásan 
csatlakoztatva

50 Nem kapcsol a füstgáz-nyomáskapcsoló Túl magas a vízállás a füstgázgyűjtőben vagy eltömődött a 
füstgázelvezető rendszer

60 Gázszelep-vezérlés hiba + Elektronika hiba

61 Gázszelep-vezérlés hiba - Elektronika hiba

62 Gázszelep-lekapcsolás hiba Elektronika hiba ill. a gáz lekapcsolása után 4 másodperc-
cel még láng felismerése történik

63 EEPROM hiba Elektronika hiba

64 ADC hiba Elektronika hiba vagy rövidzár a biztonsági vonatkozású 
érzékelőnél

65 Elektronika hőmérséklete (ASIC) túl magas Elektronika hiba

66 Elektronikahiba Elektronika hiba

70 DSN hiba Az elektronika és a kijelző jelölése nem egyezik

73 Víznyomás-érzékelő hiba Nincs csatlakoztatva vagy zárlatos a nyomásérzékelő

74 Víznyomás-érzékelő hiba Nyomásérzékelő hiba vagy kábelszakadás

9.3 táblázat Hibaüzenetek

Zavarelhárítás 9
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9.4 Kioldás a biztonsági hőmérséklethatároló 
(STB) lekapcsolása után

1

9.1. ábra  Kioldás a biztonsági hőmérséklet-határoló lekapcsolá-

sa után

Ha az „F.20“ hibakód megjelenik, akkor
a biztonsági hőmérséklet-határoló (STB) túl magas hő-
mérséklet miatt automatikusan lekapcsolta a gázüzemű 
kondenzációs kazánt.
A reteszoldáshoz az alábbiak szerint járjon el:
• Vegye le a kazán elülső burkolatát.
• Oldja ki a biztonsági hőmérséklet-határolót (STB) a 

csap megnyomásával (1, 9.1. ábra).
A biztonsági hőmérséklet-határoló (STB) kioldása után 
mindig végezzen hibakeresést és hárítsa el a zavart. 

9.5 Általános tudnivalók 

Nincs kijelzés a kijelzőben
Ha nem indul a gázüzemű kondenzációs kazán, és nem 
jelenik meg kijelzés a kijelzőn, akkor először ellenőrizze 
az alábbi pontokban leírtakat:
– 230 V/50 Hz elektromos csatlakozás a hálózati csatla-

kozónál.
– Főkapcsoló be van kapcsolva?
– Ellenőrizze a kazánvezérlés 4 AT biztosítékát.

e
 Veszély!
A 4 AT biztosítékon 230 V feszültség van. Az 
ellenőrzéshez és a cseréhez a gázüzemű kon-
denzációs kazánt feszültségmentesíteni kell.

A gázüzemű kondenzációs kazán nem reagál a calor-
MATIC 430, 630 és auroMATIC 620 szabályozóké-
szülékre
• Ellenőrizze a kapcsolatot a szabályozó és a gázüzemű 

kondenzációs kazán „Busz“ csatlakozói között.
• Kapcsolja ki majd ismét be a VRC 630 vagy VRS 620 

szabályozót, ekkor az újra beolvassa a buszrésztvevő-
ket. 

9 Zavarelhárítás
10 Vevőszolgálat és garancia
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A gázüzemű kondenzációs kazán nem reagál a 2-pon-
tos szabályozásra
• Ellenőrizze a rendszer ProE-n, hogy a külső szabályo-

zó zárta-e a 3 és 4 kapcsok közötti kapcsolóérintke-
zőt.

h
 Fontos tudnivaló
Ha a 3 és 4 kapcsokat áthidalva az ecoCRAFT 
exclusiv elindul, akkor ellenőrizni kell a külső 
szabályozót.

A gázüzemű kondenzációs kazán nem reagál a me-
legvízigényre
• Ellenőrizze a szabályozó készülék beállításait.
• Ellenőrizze a töltőszivattyút.
• Ellenőrizze a tárolóvezérlésen a tároló előírt értékét 

beállító kezelőszerv beállítását.

9.6 A részegységek mérési értékei

Ionizációs áram
Az ionizációs áram legalább 1,5 A.

10 Vevőszolgálat és garancia

10.1 Vevőszolgálat:
Javítási és felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant 
központi képviseletéhez, amely saját márkaszervizzel és 
szerződött Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik. Meg-
szűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem a Vaillant 
Márkaszerviz vagy a javításra feljogosított Vaillant Part-
nerszerviz végzett munkát, illetve ha a készülékbe nem 
eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be!

10.2 Gyári garancia
A készülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek sze-
rinti gyári garanciát biztosítunk. A készülék üzembehe-
lyezését csak a Vaillant Márkaszerviz vagy erre feljogo-
sított Vaillant partnerszervizek, illetve szakiparosok vé-
gezhetik el. Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken 
nem feljogosított szerviz végzett munkát, vagy a ter-
mékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be, 
illetve ha a karbantartást nem rendszeresen, vagy nem 
szakszerűen végezték el! A felszerelést, a szerelés átvé-
telét, az üzembehelyezést és a beszabályozást a garan-
ciajegyen hitelt érdemlően, cégszerűen dokumentálni 
kell. A szerelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt 
bekövetkező károkért nem vállalunk felelősséget!

11 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

A Vaillant termékeknél a későbbi újrahasznosítás, illetve 
az ártalmatlanítás már a termékfejlesztés részét képezi. 
A Vaillant gyári szabványok szigorú követelményeket 
támasztanak.
Az anyagok kiválasztásánál az anyagok és az egységek 
újrahasznosíthatóságát, szétszerelhetőségét és szétvá-
laszthatóságát ugyanúgy figyelembe veszik, mint az új-
rahasznosítás során fellépő környezeti és egészségi ve-
szélyeket és a nem hasznosítható, elkerülhetetlen mara-
dékok ártalmatlanítását.

11.1 A készülék
A Vaillant gázüzemű kondenzációs kazán 92 %-ban 
fémes anyagokból készül, amelyek a kohókban újra beol-
vaszthatók és ezáltal gyakorlatilag korlátlanul újrahasz-
nosíthatók.
A tároló és más szerkezeti elemek szigeteléséhez hasz-
nált EPS (Styropor)® EPP újrahasznosítható, és nem 
tartalmaz freont.
Az alkalmazott műanyagok a jelölésük alapján a későbbi 
újrahasznosítást lehetővé tevő válogatásra elő vannak 
készítve.

11.2 A csomagolás
A Vaillant a készülékek szállítási csomagolását a legki-
sebb szükséges mértékre csökkentette. A csomagoló-
anyagok kiválasztása során következetesen ügyelünk a 
lehetséges újrahasznosításra.
A kiváló minőségű karton már régóta kedvelt másodla-
gos nyersanyag a papíriparban.
Az alkalmazott EPS és EPP (Styropor)® a termékek 
szállítás közbeni védelméhez szükségesek. Az EPS újra-
hasznosítható és nem tartalmaz freont.
A fóliák és pántszalagok is újrahasznosítható műanyag-
ból készülnek.

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás 11
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12 Műszaki adatok

Feltétel
Mérték-
egység

VKK
806/
3-E-HL

VKK
1206/
3-E-HL

VKK
1606/
3-E-HL

VKK
2006/
3-E-HL

VKK
2406/
3-E-HL

VKK
2806/
3-E-HL

Fűtés névleges hőteljesítmény-tarto-
mánya 

80/60 kW 13,6—78,2 21,3—113,4 26,2—156,5 43,1—196,8 47,0—236,2 51,0—275,5

60/40 kW 14,1—80,4 22,1—116,5 27,1—160,8 44,2—201,0 48,2—241,2 52,3—281,4

50/30 kW 14,4—82,4 22,7—119,4 27,8—164,8 45,3—206,0 49,1—247,2 53,6—288,4

40/30 kW 14,7—84,1 23,1—121,8 28,4—168,2 46,2—210,2 50,4—252,2 54,7—294,3

Max. névleges hőterhelés Hi kW 80,0 115,9 160,0 200,0 240,0 280,0

Min. névleges hőterhelés Hi kW 14,0 22,0 27,0 44,0 48,0 52,0

Kategória I
2HS

Csatlakozási nyomás G20  mbar 20

Csatlakozási érték 
(15 °C, 1013 mbar)

G20 m3/h 8,5 12,3 16,9 21,2 25,4 29,6

Füstgáz-tömegáram (G20)
Qmin g/s 6,3 10,0 12,2 19,9 21,7 23,5

Qmax g/s 35,4 51,2 70,7 88,4 106,1 123,8

Füstgázhőmérséklet 
(tV/tR = 80/60 °C esetén)

perc °C 60 — 65

maximális °C 65 — 70

Névleges CO
2
 (G20/G25)

Qmin
térf%

9,1

Qmax 9,3

Maradék szállítási nyomás Pa 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0

NOx-osztály 5

NOx-kibocsátás (DIN EN 483) mg/kWh < 60

CO-kibocsátás mg/kWh < 20

Fűtés 

Névleges hatásfok (állandósult) 

80/60 % 97,8 98,4

60/40 % 100,5

50/30 % 103,0

40/30 % 105,1

Normál hasznosítási fok (névleges 
hőteljesítményre történő beállításra 
vonatkoztatva) (DIN 4702, T8)

75/60 % 106,0

40/30 % 110

30 %-os hatásfok
(DIN EN 483)

% 108,4 108,2

Csillagértékelés WR ****

Max. előremenő hőmérséklet °C 85

beállítható előremenő hőmérséklet
(gyári beállítás 80 °C)

°C 35 — 85

max. üzemi nyomás bar 6

Fűtőkazán űrtartalma 
(elosztók nélkül)

liter 5,74 8,07 10,40 12,73 15,05 17,37

Névleges forgatott vízmennyiség  t = 20K m3/h 3,44 4,99 6,88 8,60 10,33 12,05

Nyomáscsökkenés  t = 20K  mbar 80 85 90 95 100 105

Kondenzvízmennyiség 40/30 liter/óra 13 20 27 34 40 47

Fűtés készenléti hőfelhasználás 70 °C % < 0,4

12.1. táblázat Műszaki adatok (folytatás a következő oldalon)

12 Műszaki adatok
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Feltétel
Mérték-
egység

VKK
806/
3-E-HL

VKK
1206/
3-E-HL

VKK
1606/
3-E-HL

VKK
2006/
3-E-HL

VKK
2406/
3-E-HL

VKK
2806/
3-E-HL

Elektromos berendezés 

Névleges feszültség V/Hz 230/50

max. elektr. teljesítményfelvétel W 260 260 320 320 320 320

Készenléti elektr. teljesítményfelvé-
tel

W 8

Védettség IP20

Beépített biztosítékok 4 AT

Méretek és súlyok 

Magasság mm 1285

Szélesség mm 695

Mélység mm 1240 1550

Szerelési súly kg 200 220 235 275 295 310

Üzemkész súly kg 210 235 255 300 320 340

Fűtéscsatlakozó R 2“

Kondenzátumcsatlakozás Ø mm 21

Gázcsatlakozó R 1 1/2”

Füstgáz-/levegőhozzávezetés-csonk mm 150/130 200/130

Egyebek 

megengedett szerelési módok B23,B23P,C33,C43,C53,C83,C93

CE-regisztrációs szám (PIN) 
CE-0063BS3740

ÖVGW regisztrációs szám G 2.918
SVGW regisztrációs szám 08-024-4

12.1 táblázat Műszaki adatok (folytatás)

Műszaki adatok 12
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