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1 Megjegyzések a dokumentációhoz

Az alábbi megjegyzések a teljes dokumentációra vonat-
kozó útmutatóként szolgálnak.
Ezen telepítési útmutatóval összefüggésben további do-
kumentumok is érvényesek.
Az ezen útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása 
miatt keletkező károkért nem vállalunk felelősséget.

Kapcsolódó dokumentumok
– Kezelési utasítás száma: 0020060553
 –Szerelési útmutató a VWL 7C/9C

hőszivattyúk levegőcsatornáihoz 
és tartozékaihoz száma: 0020060901

– Telepítési útmutató VPS 
puffertárolóhoz száma: 0020051592

- Telepítési útmutató 
VIH RW 300 
melegvíztárolóhoz  száma: 0020009604

– vrnetDIALOG szerelési 
útmutató száma: 839502

Adott esetben minden itt használt tartozék és szabályo-
zó további útmutatói is érvényesek. 

1.1 A dokumentáció megőrzése
Ezt a szerelési útmutatót, valamint a vele együtt érvé-
nyes összes dokumentációt adja át a berendezés üze-
meltetőjének. Az üzemeltető feladata az útmutatók 
megőrzése úgy, hogy azok szükség esetén rendelkezés-
re álljanak.

1.2 Alkalmazott szimbólumok
A készülék telepítése során tartsa be ezen telepítési út-
mutató biztonsági előírásait!

d
 Veszély!

Közvetlen sérülés- és életveszély!

e
 Veszély!

Áramütés okozta életveszély.

H
 Veszély!

Megégés- és forrázás veszélye!

a
 Figyelem!

A termékre és a környezetre veszélyes 
helyzet lehetősége!

h
 Fontos tudnivaló!

Hasznos információk és tudnivalók.

• Elvégzendő tevékenységre utaló szimbólum
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1.3 Az útmutató érvényessége
Ez a szerelési útmutató kizárólag a következő cikkszá-
mú készülékekre érvényes:

Típusjelölés Cikkszám

Levegő-víz hőszivattyúk

VWL 7C/71 308300

VWL 9C/91 308301

1.1 táblázat Típusmegnevezés és cikkszámok

A készülék cikkszámát a típustáblán találhatja meg.

1.4 CE-jelölés
A CE-jelöléssel készülékgyártóként tanúsítjuk, hogy a 
geoTHERM sorozat készülékei teljesítik az elektromág-
neses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (a Tanács 
89/336/EWG sz. irányelve) követelményeit. A készülé-
kek megfelelnek a kisfeszültségű irányelv (a Tanács 
73/23/EGK sz. irányelve) alapvető követelményeinek.

Ezen túlmenően a készülékek kielégítik az EN 14511 
(Elektromos meghajtású kompresszorokkal ellátott fűté-
si célú hőszivattyúk, Helyiségfűtésre és melegvíz-készí-
tésre szolgáló készülékekkel szembeni követelmények) 
illetve az EN 378 (hűtőberendezésekre és hőszivattyúk-
ra vonatkozó biztonságtechnikai és környezetvédelmi 
követelmények) szabványok előírásait.

1.5 Rendeltetésszerű használat
A Vaillant geoTHERM típusú hőszivattyúk a technika je-
lenlegi színvonala és az elismert biztonságtechnikai sza-
bályok szerint készültek. Ugyanakkor azonban a szak-
szerűtlen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás veszé-
lyeztetheti a felhasználó vagy harmadik személy életét 
és testi épségét, illetve a készülék és más vagyontár-
gyak károsodásához vezethet.
A készülék nem korlátozott fizikai, szenzoriális vagy 
szellemi képességekkel bíró, vagy kellő tapasztalattal 
és/vagy tudással nem rendelkező személyek (a gyereke-
ket is ideértve) általi használatra készült, kivéve, ha egy, 
a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy út-
mutatást kaptak a készülék használatának módjára vo-
natkozóan.
Ügyeljen a gyerekekre annak érdekében, hogy ne játsz-
hassanak a készülékkel.
A készülékek zárt melegvizes központi fűtési és meleg-
vízkészítő rendszerek hőtermelő berendezéseként szol-
gálnak. Más jellegű vagy ezen túlmenő alkalmazásuk 
nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből 
eredő károkért a gyártó/szállító nem vállal felelősséget. 
A kockázatot kizárólag a készüléket használó viseli.
A rendeltetésszerű használathoz tartozik a kezelési és 
telepítési útmutató figyelembe vétele is.

a
 Figyelem!

Minden visszaélésszerű használat tilos.

A készülékek szerelését szakképzett szakembernek kell 
végeznie, aki az érvényes előírások, szabályok és irány-
elvek betartásáért is felelős.

1 Megjegyzések a dokumentációhoz
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2 Készülékleírás

2.1 Adattábla
A geoTHERM hőszivattyú esetében a fenéklemez belső 
oldalán és a készülék hátoldalán egy-egy típustábla ta-
lálható (lásd 2.5. ábra, 6. pozíció). Az elülső burkolaton 
felül egy típusmegnevezés található (lásd 2.4. ábra, 2. 
pozíció).

 R407 C

COP  A2/W35  3,4

COP  A7/W45  3,4

A2/W35
A7/W45

3/N/PE 400V 50Hz

IP 20

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

1/N/PE 230V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

 9,3 kW

 3,3 kW

 6 kW

 40 A

 < 16 A

 3,8 kg
 2,8  (28) MPa (bar)

 7,6 kW

 9,0 kW

VWL 7C / VWL 71
DE AT CH

Serial-No. 21054500100028300006000001N1

16 A

 -- I

 -- MPa (bar)

2.1. ábra Példa a típustáblára

Szimbólummagyarázat a típustáblához

A kompresszor méretezési feszült-
sége

A szivattyúk és a szabályozók mé-
retezési feszültsége

A kiegészítő fűtés méretezési fe-
szültsége

Méretezési teljesítmény max.

A kompresszor, a szivattyúk és a 
szabályozók méretezési teljesítmé-
nye

A kiegészítő fűtés méretezési telje-
sítménye

Indulóáram indulóáram-korlátozó 
nélkül

16 A
Indulóáram indulóáram-korlátozó-
val

Használativíz-tároló űrtartalma

Megengedett túlnyomás

Hűtőközegtípus

Töltőmennyiség

Megengedett méretezési túlnyomás

COP A2/W35
Teljesítménytényező 2 °C külsőle-
vegő- és 35 °C fűtési előremenő 
hőmérséklet esetén

COP A7/W45
Teljesítménytényező 7 °C külsőle-
vegő- és 45 °C fűtési előremenő 
hőmérséklet esetén

A2/W35
Termikus fűtőteljesítmény 2 °C kül-
sőlevegő- és 35 °C fűtési előreme-
nő hőmérséklet esetén

A7/W45
Termikus fűtőteljesítmény 7 °C kül-
sőlevegő- és 45 °C fűtési előreme-
nő hőmérséklet esetén

CE-jelölés

VDE-/GS-jelölés

Olvassa el a kezelési és telepítési 
útmutatót!

Nedvesség elleni védettség

A használati időtartam letelte után 
gondoskodjon a szabályszerű ártal-
matlanításról (nem háztartási hulla-
dék).

21054500100028300006000001N4
Sorozatszám

2.1 táblázat Szimbólumok magyarázata

Készülékleírás 2
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2.2 Működési elv
A hőszivattyú-berendezések egymástól elkülönülő kö-
rökből állnak, amelyekben folyadékok vagy gázok továb-
bítják a hőt a hőforrástól a fűtési rendszerhez. Mivel 
ezek a körök különböző közegekkel (külső levegő, hűtő-
közeg és fűtővíz) működnek, hőcserélőn keresztül kap-
csolódnak egymáshoz. Ezekben a hőcserélőkben a hő a 
magas hőmérsékletű közegről az alacsony hőmérsékletű 
közegre megy át.

A Vaillant geoTHERM VWL hőszivattyúja a külső levegőt 
használja hőforrásként.

VPS

KW

2.2. ábra  A külső levegő felhasználása hőforrásként fűtés és 

melegvízkészítés céljára

A rendszer egymáshoz hőátadó közeggel kapcsolódó 
egymástól elkülönülő körökből áll. Ezek a körök a követ-
kezők:
- A hőforráskör, amely a hőforrás energiáját a hűtőkö-

zeg köréhez továbbítja.
- A hűtőközegkör, amely párologtatással, sűrítéssel, 

cseppfolyósítással és tágulással adja át a hőt a fűtő-
vízkörnek.

- A fűtővízkör, amely a melegvíztároló fűtését és meleg-
víz-készítését táplálja.

elektromos 
kiegészítő

Melegvíztároló

Fűtővízkör

Hőforráskör 

Hűtőközegkör 

Melegvízkészí

Hidegvíz

Váltószelep

Fűtőkörszivattyú

Kondenzátor

Párologtató

Hőforrás 
külső levegő

KompresszorSzabályzószelep
2

1

3

4

Hőrendszer

 
2.3. ábra A hőszivattyú működési elve

A hűtőközegkör a párologtatón (1) keresztül kapcsolódik 
a környezeti hőforráshoz (ebben az esetben a külső le-
vegőhöz) és veszi fel annak hőenergiáját. Eközben a hű-
tőközeg halmazállapota megváltozik, elpárolog. A hűtő-
közegkör a kondenzátoron (3) keresztül kapcsolódik a 
fűtőrendszerhez, ahol a hőt ismét leadja. Eközben a hű-
tőközeg ismét cseppfolyóssá válik, kondenzálódik.
Mivel a hőenergia csak magasabb hőmérsékletű testről 
képes átadódni alacsonyabb hőmérsékletű testre, a pá-
rologtatóban levő hűtőközeg hőmérsékletének alacso-
nyabbnak kell lennie a környezeti hőforrás hőmérsékle-
ténél. Ezzel szemben a hűtőközeg hőmérsékletének ma-
gasabbnak kell lennie a fűtővíz hőmérsékleténél a kon-
denzátorban, hogy a hőt ott leadhassa.
Ezeket az eltérő hőmérsékleteket a hűtőközegkörben a 
párologtató és a kondenzátor között levő kompresszor 
(2) és tágulási szelep (4) hozza létre. A kondenzátortól 
jövő gőz halmazállapotú hűtőközeg beáramlik a komp-
resszorba, amely összesűríti. Eközben erősen megnő a 
hűtőközeg nyomása és hőmérséklete. Ez után a folya-
mat után a hűtőközeg átáramlik a kondenzátoron, 
amelyben kondenzációval átadja hőjét a fűtővíznek. Fo-
lyadékként jut el a tágulási szelepig, amelyben erősen 
kitágul és nagy mértékben elveszíti nyomását és hőmér-
sékletét. Az így előálló hőmérséklet alacsonyabb, mint a 
párologtatón átáramló levegő hőmérséklete. Ezáltal a 
hűtőközeg képes új hő felvételére, miáltal ismét elpáro-
log és a kompresszorhoz áramlik. A körforgás elölről 
kezdődik.

2 Készülékleírás
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Szükség esetén a beépített szabályozón keresztül elekt-
romos kisegítő fűtés is beiktatható.

2.3 A hőszivattyú felépítése
A Vaillant geoTHERM VWL hőszivattyú két, egymástól 
elsősorban teljesítményben eltérő típusban szállítható.

Típusjelölés Fűtőteljesítmény (kW)

VWL 7C/71 7,7

VWL 9C/91 10,3

2.2 táblázat VWL típusáttekintés

A hőszivattyú típusmegjelölése a készülék burkolatán 
levő matricán látható (lásd 2.4. ábra, 2. poz.).
A hőszivattyú kialakítása olyan, hogy vele valamennyi 
áramszolgáltatói díjszabás realizálható.

1

4

5

3

2

2.4 ábra Elölnézet

Jelmagyarázat a 2.4. ábrához
1 Perforáció a levegőkiáramláshoz felül (opcionális)
2 A hőszivattyú típusmegjelölése
3 Oldalsó levegőkiáramlás
4 Kezelőkonzol
5 vrnetDIALOG szerelőlap (az oszlopburkolat mögött)
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2.5 ábra Hátulnézet

Jelmagyarázat a 2.5. ábrához
1 Levegőbeáramlás a mögötte levő lemezelt csöves hőcserélővel 

(párologtató)
2 Fűtési előremenő
3 Fűtési visszatérő
4 Melegvíztároló visszatérő
5 Kondenzátum lefolyótömlő
6 Típustábla
7 Vezetékátmenet az elektromos csatlakozáshoz
8 A kondenzátumkád túlfolyója

Üzem közben a párologtatón óránként akár 2 liter kon-
denzvíz is képződhet. A hőszivattyú rendelkezik egy 
kondenzátumkáddal, amelyben összegyűlik és a lefo-
lyótömlőn (5) át elvezetésre kerül a lecsapódó konden-
zátum. Ha ezt esetleg valamilyen szennyeződés eltömi, 
akkor a kondenzátum a túlfolyótömlőn (8) keresztül is 
lefolyhat (lásd a 4.12. fejezetet is).

Készülékleírás 2
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2.3.1 Részegységek

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

1
L L L L L 1 LN N N N N 2 N 2 1 L N

2 3 4 5 SCH 6 7 8 ASB

N NAufZuL N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2DCF OT AF  -  +AufZu
ZH

NL
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SK2-P

NL
HK2-P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZPLP/UV 1

2
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4

5

6

7
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2.6. ábra Nyitott elölnézet

Jelmagyarázat a 2.6. ábrához
1 Elektromos csatlakozók és szabályozópanel
2 Elektromos kiegészítő fűtés
3 Kompresszor
4 Kondenzátor
5 3-utas szelep
6 Fűtőköri szivattyú
7 Típustábla
8 Az elektromos kiegészítő fűtés biztonsági hőmérséklethatároló-

ja (STB) 

2.4 Általános tudnivalók az üzemmódokról és a 
funkciókról

A fűtőkör tekintetében öt üzemmód áll rendelkezésre, 
amelyekkel a hőszivattyú idő- és hőmérsékletvezérelt 
módon működtethető (lásd a 8. „Szabályozás“ c. fejeze-
tet).
A csatlakoztatott melegvíztároló, valamint a csatlakoz-
tatott keringetőkör számára három további üzemmód 
áll rendelkezésre.
Az üzembe helyezés során a megfelelő hidraulikaterv 
számának a szabályozóba beírásával közlik a hőszivat-
tyúval, hogy a függelékben felsorolt csatlakozási konfi-
gurációk közül melyiknek felel meg a rendszer. Így min-
den üzemi paraméter előre beállított értékre áll be, mi-
által a hőszivattyú optimális működésre képes. Mind-
azonáltal az üzemmódok és funkciók utólag egyedileg 
beállíthatók és illeszthetők.
A 8., „Szabályozás“ c. fejezet az üzemmódokkal, kiegé-
szítő és különleges funkciókkal kapcsolatos valamennyi 
információt tartalmazza.

A hőszivattyú számos automatikus kiegészítő funkció-
val rendelkezik a zavarmentes üzem megvalósítása ér-
dekében (lásd a 8.2., „Automatikus kiegészítő funkciók“ 
c. fejezetet is):

– Fagyvédelem
Megakadályozza a fűtőberendezés befagyását

– Tároló fagyvédelem
Megakadályozza a csatlakoztatott tároló befagyását

– A külső érzékelők ellenőrzése
A csatlakoztatott érzékelők ellenőrzése az első üzem-
be helyezés alkalmával a megadott hidraulikus alap-
kapcsolásnak megfelelően

– Fűtővízhiány elleni biztosítás
Lekapcsolás fűtővízhiány és visszakapcsolás elegendő 
víznyomás esetén

– Padlóvédő kapcsolás
A padló túlmelegedés-védelme (pl. fa padlóburkolatok 
esetében fontos)

– Szivattyúbeszorulás elleni védelem
A berendezés szivattyúi megszorulásának megakadá-
lyozása

– Fázisfelügyelet
A kompresszor lekapcsolása hibás 400 V-os feszült-
ségellátás esetén

– Leolvasztási funkció
A levegő hőcserélő leolvasztása deresedés esetén

2 Készülékleírás
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Ezen felül további beállítható kiegészítő funkciók áll-
nak rendelkezésre (lásd a 8.3., „Beállítható kiegészítő 
funkciók“ c. fejezetet is):

– Időprogramok
A fűtési idők beállítása fűtőkörönként

– Vakáció programozása
Két vakációs időtartam programozása a dátum és a 
csökkentési hőmérséklet magadásával

– Partifunkció
A fűtési és a melegvíz-készítési idő folytatása a követ-
kező lekapcsolási időponton túl

– Takarékfunkció
Az előremenő hőmérséklet csökkentése egy beállított 
időtartamra

– Esztrichszárítás
Esztrichszárító fűtés

– Állandóérték-szabályozás
Állandó előremenő hőmérséklet beállítása

– Legionella-védelem
Kórokozók kiirtása a tárolóban és a csővezetékekben

– Gyorsteszt
Tesztfunkció a karbantartáshoz

– Távkarbantartás
Diagnosztika és beállítás vrDIALOG vagy vrnetDIALOG 
segítségével

3 Biztonsági tudnivalók és előírások

3.1 Biztonsági tudnivalók
A hőszivattyú telepítését arra feljogosított szakipari 
céggel kell elvégeztetni, amely az érvényes szabványok 
és előírások betartásáért is felelős. A jelen útmutatóban 
leírtak be nem tartásából származó károkért nem válla-
lunk felelősséget.
A hőszivattyú feltöltött állapotban kb. 260 kg-ot nyom. 
A szállítás és a felállítás során ezt vegye figyelembe. A 
szerelés előtt különösen vegye figyelembe a 4.2., „A fel-
szerelési hellyel szemben támasztott követelmények“ c. 
fejezetet.

d 
 Veszély!

A hűtőközegkör nyomás alatt áll. Ezen 
kívül igen magas hőmérsékletek fordul-
hatnak elő. A készüléket csak a Vaillant 
gyári ügyfélszolgálata vagy szakképzett 
szakember nyithatja fel illetve tarthatja 
karban. A hűtőközegkörön csak szakkép-
zett hűtőtechnikus végezhet munkát.

e
 Veszély!

Áramütésveszély!
Villanyszerelési és karbantartási mun-
kák előtt mindig kapcsolja ki az áramel-
látást. Gondoskodjon a szándékolatlan 
visszakapcsolás elleni biztosításról.

d 
 Veszély!

Sérülésveszély!
A levegőbeszívó és -kifúvó oldalon aka-
dálymentes levegőáramlást kell biztosí-
tani. A kifúvó oldalon kilépő levegő hő-
mérséklete a környezeti hőmérsékletnél 
kb. 5 K-nel alacsonyabb. 
Ezen a területen korai jégképződéssel 
kell számolni Emiatt a kifúvó területet 
ne irányítsa közvetlenül falra, teraszra 
vagy járda felé, hanem tartson tőlük leg-
alább 3 m távolságot.

Készülékleírás 2
Biztonsági tudnivalók és előírások 3
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a
 Figyelem!

Sérülésveszély!
Ne adjon a fűtővízhez fagy- illetve korró-
zióvédő anyagokat, mivel ezek a tömíté-
seket és más alkatrészeket károsíthat-
ják, és vízkifolyáshoz vezethetnek.

3,0 mmol/l felett a fűtővíz lágyítása szükséges. Ehhez a 
Vaillant ioncserélő (cikkszám: 990 349) használható. 
Vegye figyelembe a mellékelt használati útmutatót.

a
 Figyelem!

A hőszivattyú sérülésének veszélye.
A beszívott levegő ammóniától és más 
korrózióserkentő anyagoktól mentes le-
gyen. Istállók elhasznált levegőjének 
használata nem megengedett.

3.2 Előírások, szabályok, irányelvek
A hőszivattyú és a melegvíztároló felállítása, telepítése 
és üzemeltetése során különösen vegye figyelembe a 
következő helyi előírásokat, rendelkezéseket, szabályo-
kat és irányelveket
- az elektromos bekötésre,
- a hálózat üzemeltetőjére,
- a vízellátást biztosító közművállalatra,
- a Föld hőjének használatára,
- a hőforrások és fűtőberendezések bekötésére,
- az energiatakarékosságra,
- a higiéniára
vonatkozóan.

3.3 Hűtőközeg
A hőszivattyú szállítása gyárilag feltöltött R 407 C hűtő-
közeggel történik. Ez az anyag klórmentes, a Föld ózon-
rétegét nem befolyásolja. Az R 407 C sem nem tűzve-
szélyes, sem nem robbanásveszélyes.
A hűtőközegkörön azonban karbantartási munkát vagy 
beavatkozást kizárólag megfelelő védőfelszereléssel 
rendelkező szakember végezhet.

d 
 Veszély!

R 407 C hűtőközeg!
Ne lélegezze be a hűtőközegkör tömítet-
lenségei következtében kiszabaduló gá-
zokat és gőzöket. 
Egészségkárosodás veszélye! Kerülje a 
bőrrel és szemmel történő érintkezést. A 
kilépő hűtőközeg a kilépés helyének 
megérintésekor fagyási sérülést okoz-
hat! Normál használat és normál feltéte-
lek esetén az R 407 C nem jelent ve-
szélyt. Szakszerűtlen használat esetén 
azonban károk fordulhatnak elő.

a
 Figyelem!

A berendezésben R 407 C hűtőközeg ta-
lálható. A hűtőközeget nem szabad a 
légkörbe engedni. Az R 407 C a Kyoto-i 
jegyzőkönyvben szereplő fluortartalmú, 
üvegházhatást okozó gáz, melynek GWP 
értéke 1653 (GWP = Global Warming Po-
tential (globális felmelegedési potenci-
ál)).
A készülékben levő hűtőközeget a ké-
szülék ártalmatlanítása előtt teljes mér-
tékben le kell engedni az erre a célra 
szolgáló tartályba a későbbi, előírás sze-
rinti újrahasznosítás illetve ártalmatla-
nítás céljából.
A hűtőközeggel kapcsolatos megfelelő 
munkákat csak hivatalos tanúsítvánnyal 
rendelkező szakszemélyzet végezheti.
A hűtőközeg leeresztése illetve új hűtő-
közeg betöltése (a mennyiséget lásd a 
típustáblán) csak a karbantartószelepen 
keresztül történhet. A Vaillant által 
ajánlott R 407 C-től eltérő engedélye-
zett hűtőközeg betöltése esetén minden 
garancia érvényét veszti.

3 Biztonsági tudnivalók és előírások
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4 Szerelés és telepítés

4.1 Tartozékok

A hőszivattyús berendezés bővítéséhez a következő tar-
tozékok alkalmazhatók. A tartozékok telepítésével kap-
csolatban az 5.8. fejezetben található bővebb informá-
ció.
Az esetlegesen szükséges tartozékokkal kapcsolatos in-
formációkat
az aktuális árlistában találja.

VR 60 keverőmodul
A keverőmodul segítségével a fűtőrendszer szabályozá-
sa két keverőszelepes körrel bővíthető. Maximum 6 ke-
verőmodul csatlakoztatása lehetséges.

VR 90 távkapcsoló készülék 
Az első nyolc fűtőkörhöz (FK 1....FK 6) saját távkapcsoló 
készülék csatlakoztatható.

VR 10 standard érzékelő
A berendezés-konfigurációtól függően további érzéke-
lők, mint pl. előremenő-, visszatérő-, gyűjtő-, vagy táro-
lóérzékelők lehetnek szükségesek. 

vrDIALOG 810/2
A vrDIALOG egy szoftverrel és összekötő kábellel ellá-
tott kommunikációs egység, amely lehetőséget ad a hő-
szivattyú számítógépről történő diagnosztizálására, fel-
ügyeletére és paraméterezésére.

vrnetDIALOG 840/2, 860/2
A vrnetDIALOG kommunikációs egység lehetőséget ad a 
hőszivattyú telefoncsatlakozón vagy GSM-modemen ke-
resztül számítógépről történő távdiagnosztizálására, fel-
ügyeletére és paraméterezésére.

VPS fűtővíz-puffertároló
A VPS puffertároló a fűtővíz közbenső tárolására szol-
gál és a hőszivattyú illetve a fűtőkör közé iktatható be. 
Feladata a szükséges energia biztosítása az áramszol-
gáltató holtidőinek áthidalása céljából.

VIH RW 300 és VDH melegvíztároló
A Vaillant VIH RW 300 típusú spirálcsöves és a VDH tí-
pusú kettős falú tárolója kifejezetten hőszivattyúkkal 
történő kombinációra készült és melegvíz készítésére il-
letve tárolására szolgál.

VPA kombinációs tároló
A Vaillant VPA kombinációs tárolója különböző energia-
forrásokból táplálható és fűtő- illetve melegvíz felfűté-
sére szolgál.

VWZ 30/2 SV indulóáram-korlátozó
A VWZ 30/2 SV indulóáram-korlátozó rendeltetése
a kompresszor indulásakor rövid ideig erősen megnöve-
kedő áramfelvételnek korlátozása. Használatát egyes
áramszolgáltatók ajánlják illetve előírják.

VWZ levegőcsatorna-vezetés
Az építészeti adottságok függvényében a levegőcsator-
na-vezetés szereléséhez különböző szerelőkészletekre 
lehet szükség.

További tartozékok
- Biztonsági szerelvénycsoport és lefolyótölcsér
- Tágulási tartály fűtőkörhöz

4.2  A felszerelési hellyel szemben támasztott 
követelmények

a
 Figyelem!

A hőszivattyú sérülésének veszélye.
A beszívott levegő ammóniától és más 
korrózióserkentő anyagoktól mentes le-
gyen. Istállók elhasznált levegőjének 
használata nem megengedett.

– Válasszon általánosan fagybiztos száraz helyiséget.
– A padló legyen sík és a hőszivattyú illetve a melegvíz- 

és adott esetben a puffertároló súlyának elviselése ér-
dekében kielégítő.

– Legyen lehetőség a csatornák és vezetékek célszerű 
elhelyezésére (mind a hőforrás-, mind a melegvíz-, 
mind a fűtésoldalon).

– A felállítási hely kiválasztásánál vegye figyelembe, 
hogy üzem közben a hőszivattyú rezgéseket adhat át 
a padlóra vagy a közeli falakra.

– Ha a levegőbeszívó és -kifúvó nyílást a szomszéd in-
gatlan irányában kell elhelyezni, akkor célszerű a 
szomszéd egyetértésének megszerzése, mivel a hőszi-
vattyú üzem közben levegőáramlást és zajt okozhat.

– A DIN EN 378 T1 szabványnak megfelelően az alábbiak 
szerint történik a hőszivattyúk számára szükséges mi-
nimális felállítási tér (Vmin) meghatározása:
Vmin = G/c
G = hűtőközeg-mennyiség kg-ban
c = gyakorlati határérték kg/m3-ben 
 (R407C esetén c = 0,31 kg/m3)
Ebből a következő minimális felállítási tér adódik:

Hőszivattyú típusa Hűtőközeg töltési 
mennyiség [kg]

Minimális felállítási 
tér [m3]

VWL 7C/71 3,8 12,3

VWL 9C/91 4,2 13,5

4.1 táblázat Minimális felállítási tér

Szerelés és telepítés 4
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4.3 Távolságok és méretek
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4.1. ábra Távolságok és méretek

Jelmagyarázat a 4.1. ábrához
1 Fűtési előremenő G 1 1/4“
2 Fűtési visszatérő G 1 1/4“
3 Melegvíztároló visszatérő G 1 1/4“

1) A lábak magassága 10 mm-rel állítható

4 Szerelés és telepítés
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min.
800

ca.
450 

min.
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4.2. ábra A felállításhoz szükséges legkisebb távolságok

h
 Fontos tudnivaló!

Vegye figyelembe, hogy a faltól mért 
pontos távolságokat a levegőcsatorna 
elhelyezése és a falvastagság határoz-
zák meg. A telepítési és karbantartási 
munkák elvégzéséhez azonban szükség 
van a minimális távolságokra.

4.4 A szerelés és telepítés áttekintése
– Távolítsa el a csomagolóanyagot.
– Távolítsa el a szállítási biztosítást.
– Távolítsa el az elülső alsó és a jobb oldali burkolato-

kat.
– Szállítsa a hőszivattyút a felállítás helyére.
– Állítsa és igazítsa a hőszivattyút a szerelés helyére.
– Szükség esetén cserélje fel a bal / jobb oldali levegő-

csatlakozó burkolatot.
– Csatlakoztassa a hőszigeteléssel és zajcsillapítással el-

látott levegőcsatornákat.
– Végezze el a helyszíni csövezést.
– Végezze el az elektromos bekötést.
– Töltse fel a fűtőkört.
– Szerelje fel a burkolatot.
– Szerelje fel a kezelőkonzolt.
– Végezze el az első üzembe helyezést.
– Töltse ki az üzembe helyezési ellenőrző listát.
– Adja át a berendezést az üzemeltetőnek és oktassa ki 

a kezelésre.

4.5 Levegőbeömlő és -kiömlő nyílások létrehozá-
sa

Saját építészeti adottságaira alkalmazza a „Tervezési in-
formációk Vaillant elektromos hőszivattyúkhoz“ illetve a 
„Szerelési útmutató a VWL 7C/9C hőszivattyúk levegő-
csatornáihoz és tartozékaihoz“ c. kiadványok beépítési 
javaslatait.
Idegen gyártmányú levegőcsatornák alkalmazásakor 
ügyeljen azok hőszigetelésére illetve zaj- és tűzvédelmé-
re. Ilyen esetben a készülék hátoldalán levő levegő-hoz-
závezetésen kívül a párologtató tisztíthatóságának biz-
tosítására hagyjon elegendően nagy és megfelelően hő-
szigetelt karbantartó nyílást.

4.6 A fűtőkörrel szemben támasztott követelmé-
nyek

A hőszivattyú mindössze egy zárt központi fűtéskör 
csatlakoztatására alkalmas. A zavarmentes működés 
biztosítására a központi fűtéskör szerelését arra jogo-
sult szakszemélyzet végezheti el a vonatkozó előírások-
nak megfelelően.
A hőszivattyú alacsony hőmérsékletű fűtőrendszerekhez 
alkalmas. Ehhez a berendezést alacsony előremenő hő-
mérsékletekre (ideális esetben kb. 30 és 35 °C között) 
kell kialakítani. Ezen kívül biztosítani kell a hálózat üze-
meltetője holtidőinek áthidalását.
A fűtési rendszer telepítésére vonatkozóan az EN 12828 
szabvány a következőket követeli meg:
– egy töltőszelepet a fűtési rendszer vízzel való feltölté-

séhez illetve a víz leeresztéséhez,
– egy membrános tágulási tartályt a fűtőkör visszatérő 

vezetékében,
– egy biztonsági túlnyomásszelepet (nyitási nyomás 3 

bar) nyomásmérővel (biztonsági szerelvénycsoport) a 
fűtőkör előremenő vezetékében, közvetlenül a készü-
lék mögött,

– egy levegő- illetve szennyeződésleválasztót a fűtőkör 
visszatérő vezetékében.

Az energiaveszteségek elkerülése és a befagyásveszély 
elleni védelem érdekében minden csatlakozóvezetéket 
hőszigeteléssel kell ellátni.
A vezetékek tiszták legyenek, feltöltés előtt alaposan 
öblítse át őket.

a
 Figyelem!

Sérülésveszély!
Ne adjon a fűtővízhez fagy- illetve korró-
zióvédő anyagokat, mivel ezek a tömíté-
seket és más alkatrészeket károsíthat-
ják, és vízkifolyáshoz vezethetnek.

Szerelés és telepítés 4
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A többnyire termosztatikus vagy elektromos szabályo-
zású szelepekkel felszerelt hidraulikus rendszerek 
esetében biztosítani kell a hőszivattyú állandó és kielégí-
tő mértékű átáramoltatását. A választott fűtési rend-
szertől függetlenül a fűtővíz névleges térfogatáramát 
biztosítani kell. Ez puffertároló alkalmazásával és szak-
szerű telepítésével történik.

4.7 Szállítási terjedelem

7

6

5

4

3

2

1

8

4.3 ábra A szállítási terjedelem ellenőrzése

A hőszivattyú szállítása raklapra állítva, két csomagolási 
egységben történik.
• Ellenőrizze a hőszivattyú és a külön csomagolt kezelő-

konzol esetleges szállítási sérüléseit.

Poz. Darabszám Megnevezés

1 1 VWL hőszivattyú

2 1 Kezelőkonzol kerettel

3 1 Telepítési útmutató

4 1 Kezelési utasítás

5 3 Tartaléktömítések hidraulikus csatlakozáshoz

6 2 Tartó- / rögzítőidom kezelőkonzolhoz

7 1 VRC DCF külsőhőmérséklet-érzékelő

8 4 VR 10 érzékelők

4.2 táblázat Szállítási terjedelem

A kezelőkonzol kerete kiszállításkor már a hőszivattyú 
házára szerelve található.

4.8 A készülék kicsomagolása és a szállítmány 
ellenőrzése

4 x

4.4 ábra A szállítási biztosítás eltávolítása

• A készülék alkatrészeinek sérülése nélkül távolítsa el 
óvatosan a csomagolást és a párnázást.

• Ellenőrizze a szállítás terjedelmének teljességét és 
sértetlenségét.

• Oldja a hőszivattyút a raklapra rögzítő szállítási lebiz-
tosításokkal (szögvasak).

A szögvasakra a továbbiakban már nem lesz szükség.

4 Szerelés és telepítés
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4.9 Készülék burkolatának eltávolítása
A hőszivattyú felállítási helyre szállításához el kell távo-
lítani a burkolat alkatrészeit. Ezáltal elkerülhető azok 
szállítás közbeni sérülése.

4.5. ábra Az elülső burkolat alsó részének eltávolítása

• Távolítsa el az elülső burkolat alsó részének mindkét 
csavarját.

• Húzza le a burkolatot először lefelé, majd előre.

4.6 ábra A burkolat jobb oldali alsó részének levétele

• Távolítsa el a jobb oldali burkolat alsó részének mind-
két csavarját.

• Húzza le a burkolatot először lefelé, majd kifelé.

4.7. ábra A burkolat jobb oldali alsó részének levétele

• Távolítsa el a jobb oldali burkolat felső részének mind-
két csavarját.

• Húzza le a burkolatot először lefelé, majd kifelé.

Ha a hőszivattyút pl. lépcsőn vagy szűk átjárón kell ke-
resztülvinni, akkor hasonló módon távolítsa el a burkolat 
többi lemezét is. Így elkerülhető a festés sérülése és 
súlymegtakarítás érhető el.

4.10 A hőszivattyú szállítása
A hőszivattyú kétféleképpen vehető le a raklapról és 
szállítható felállítási helyére:
– zsákolókocsival
– hordhevederrel

d 
Veszély!

Sérülésveszély!
A hőszivattyú típustól függően töltetlen 
állapotban kb. 240 kg-ot nyom. A sérü-
lések elkerülése végett több személlyel 
végezze az emelést.

a
 Figyelem!

Sérülésveszély!
A szállítás módjától függetlenül a hőszi-
vattyút 45°-nál nagyobb szögben meg-
dönteni tilos. Ellenkező esetben később a 
hűtőközegkör zavarai fordulhatnak elő, a 
legrosszabb esetben az egész berende-
zés tönkremehet.

Szerelés és telepítés 4
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a
 Figyelem!

Sérülésveszély!
Nézzen utána a műszaki adatok között a 
hőszivattyú súlyának és ügyeljen arra, 
hogy a választott szállítóeszköz megfe-
lelő legyen. 

4.10.1 Szállítás zsákolókocsival
Zsákolókocsival történő szállításkor ügyeljen a követke-
zőkre:
– A zsákolókocsit a hőszivattyú jobb oldalán használja, 

mert a súlyeloszlás ekkor a legkedvezőbb (lásd a 4.8. 
ábrát).

– Rögzítse a hőszivattyút tartóhevederrel.
– A zsákolókocsival a raklaphoz álláshoz használjon 

rámpát, pl. faéket és erős deszkát.

max. 45°

4.8. ábra Szállítás zsákolókocsival

4.10.2 Szállítás hordhevederrel
A hőszivattyú keretszerkezetében nyílások találhatók az 
alkalmas hordhevederek befogadására (lásd 4.9. ábra).
Hordhevederrel történő szállításkor ügyeljen a követke-
zőkre:
– A hőszivattyú súlyeloszlása egyes alkatrészek (pl. 

kompresszor) miatt konstrukciós okokból jobbra toló-
dik.

– A nagy súly miatt a hőszivattyút legalább négy sze-
méllyel szállítsa!

4.9. ábra Szállítás hordhevederrel

4.11 A hőszivattyú felállítása

10-20 mm

4.10. ábra Az állítható lábak beállítása

• A hőszivattyú felállításánál ügyeljen a faltól mért mini-
mális távolságokra (lásd 4.2. ábra).

• Az állítható lábak segítségével állítsa vízszintesre a 
hőszivattyút.

4 Szerelés és telepítés
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4.12 Helyszíni telepítés

a
 Figyelem!

A készülék csatlakoztatása előtt gondo-
san mossa át a fűtési rendszert!
Így ugyanis eltávolíthatók a csővezeté-
kekből a különböző maradványok, mint 
pl. hegesztési gyöngyök, réve, kender, 
gitt, rozsda, durva szennyeződés stb. El-
lenkező esetben ezek az anyagok lera-
kódhatnak a készülékben, ami meghibá-
sodáshoz vezethet.

a
 Figyelem!

A tömítetlenségek elkerülésére ügyeljen 
arra, hogy a csatlakozóvezetékeken ne 
jöjjenek létre mechanikai feszültségek!

- A csövek szerelése a 4.1. ábra méretes és csatlakozási 
rajzainak megfelelően történjen.

- A szerelést szakember végezze.
- A szerelés során figyelembe kell venni a vonatkozó 

előírásokat.

• A levegőbevezető és -kivezető csatornát a „Levegő-
csatornák és tartozékok a hőszivattyúhoz“ c. szerelési 
útmutatónak (cikkszám: 0020011994) megfelelően kell 
csatlakoztatni.

a
 Figyelem!

Vízkilépés veszélye!
Üzem közben a párologtatón óránként 
akár 2 liter kondenzvíz is képződhet. 
Biztosítsa, hogy mind a kondenzvízcső, 
mind a lefolyócső képes legyen ennek a 
mennyiségnek a befogadására.

1
2

4.11. ábra A kondenzvízcső vezeték megfelelő csatlakoztatása

• Csatlakoztassa a kondenzvízcsövet (lásd 2.4. ábra 5 
pozíció) egy alkalmas szifonra.

A lefolyócső csatlakoztatásakor ügyeljen a következők-
re:
– A csőnek legalább 200 mm (1) magasságkülönbségű 

szifonhurkot kell tartalmaznia. Ennek záróvízként van 
jelentősége, hogy a hőszivattyú ne szívhasson be leve-
gőt a tömlőn keresztül.

– Kimenete nem lehet 500 mm-nél (2) magasabban a 
hőszivattyú alsó élétől számítva.

– A kondenzvizet lefolyóba kell vezetni.

• Csatlakoztassa a kondenzátumkád túlfolyótömlőjét 
(lásd 2.5. ábra 8. pozíció) ugyancsak egy lefolyóhoz.

A túlfolyótömlőhöz nem kell szifon, de kimenete szintén 
nem lehet 500 mm-nél magasabban a hőszivattyú alsó 
élétől számítva.

4.13 A fűtőberendezés szerelése

a
 Figyelem!

Sérülésveszély!
Azért, hogy az esetleges túlnyomás ki-
egyenlíthető legyen, a hőszivattyúnak 
tágulási tartályt és legalább DN 20-as, 
3 bar maximális nyitási nyomású bizton-
sági szelepet kell tartalmaznia (a szállí-
tási terjedelem nem tartalmazza).

H
 Veszély!

Forrázásveszély!
A biztonsági szelep lefúvató vezetéke a 
biztonsági szelep kilépőnyílásának meg-
felelő méretű legyen és fagymentes kör-
nyezetben kell felszerelni. Állandóan 
nyitva kell lennie. Úgy kell beépíteni, 
hogy lefúvás esetén a forró víz vagy gőz 
személyeket ne veszélyeztessen.
Vaillant biztonsági szerelvénycsoport és 
lefolyótölcsér felszerelését javasoljuk.

h
 Fontos tudnivaló!

A fűtőberendezésben található levegő 
hátrányosan befolyásolja a működést és 
csökkenti a fűtőteljesítményt. Szükség 
esetén építsen be légtelenítő szelepet.

• Szerelje fel a fűtési előremenő és visszatérő vezetéket 
összes szerelvényeivel.

• Szigetelje az összes vezetéket.

Szerelés és telepítés 4
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4.14 A VRC DCF külső hőmérsékletérzékelő szere-
lése

Szerelje fel az érzékelőt a mellékelt szerelési útmutató-
nak megfelelően.

4.15 A VR 90 távkapcsoló készülék szerelése
Több fűtőkör telepítése esetén az első nyolc fűtőkörhöz 
saját VR 90 távkapcsoló készülék csatlakoztatható. A 
készülék lehetőséget nyújt az üzemmód és az előírt he-
lyiséghőmérséklet beállítására, és beépített helyiségér-
zékelője adott esetben figyelembe veszi a helyiséghő-
mérsékletet.
A hozzá tartozó fűtőkör paraméterei (időprogram, fűtési 
jelleggörbe stb.) beállíthatók, és különleges funkciók 
(parti stb.) is kiválaszthatók.
Emellett a fűtőkör lekérdezhető, valamint a fűtőkészülék 
karbantartási, illetve hibajelzései megjeleníthetők. 
A VR 90 távkapcsoló készülék szerelését illetően lásd 
annak mellékelt szerelési útmutatóját. Telepítésével 
kapcsolatban lásd az 6.8.1.

4.16 A VR 60 keverőmodul telepítése
A keverőmodul segítségével a fűtőrendszer szabályozá-
sa két keverőszelepes körrel bővíthető. Maximum 6 ke-
verőmodul csatlakoztatása lehetséges.
A keverőmodulon forgókapcsolóval állítson be egy egy-
értelmű buszcímet. A fűtőprogramok és a szükséges pa-
raméterek beállítását a kezelőkonzolról végezze. Vala-
mennyi fűtésspecifikus csatlakozás (érzékelők, szivat-
tyúk) közvetlenül a keverőmodulon, ProE-csatlakozóval 
történik.
A VR 60 keverőmodul szerelését illetően lásd annak 
mellékelt szerelési útmutatóját. Telepítésével kapcsolat-
ban lásd az 6.8.2.

5 A fűtőberendezés feltöltése

5.1 A fűtőberendezés feltöltése
Nyissa ki a fűtési rendszer összes termosztátszelepét.
• Csatlakoztasson töltőtömlőt valamelyik vízcsapra.

1

5.1. ábra A fűtőkör töltőszelepe

• Rögzítse a töltőtömlő szabad végét a töltőszelepre (1).
• Nyissa ki a töltőszelepet.
• Nyissa ki lassan a vízcsapot és annyi vizet töltsön a 

rendszerbe, míg a nyomásmérőn a rendszernyomás a 
kb. 1,5 bar értéket eléri.

• Zárja el a töltőszelepet (1) oldja le a tömlőt.
• Légtelenítse a berendezést az erre a célra szolgáló 

helyeken.
• Ezután ellenőrizze még egyszer a berendezés töltési 

nyomását (szükség esetén ismételje meg a feltöltést).

4 Szerelés és telepítés
5 A fűtőberendezés feltöltése
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6  Elektromos bekötés

6.1 Biztonsági és telepítési tudnivalók

e
 Veszély!

Áramütésveszély!
Elektromos szerelési munkák előtt min-
dig kapcsolja le az áramellátást. Gondos-
kodjon a szándékolatlan visszakapcsolás 
elleni biztosításról.

e
 Veszély!

Áramütésveszély!
Az elektromos csatlakozásnak legalább 
3 mm érintkezőtávolságú leválasztó be-
rendezéssel (pl. vezetékvédő kapcsoló-
val) minden pólusra vonatkozóan lekap-
csolhatónak kell lennie.

Célszerű a leválasztó berendezést a hőszivattyú közvet-
len közelébe telepíteni.

a
 Figyelem!

Sérülésveszély!
Az elektromos szerelést csak arra felha-
talmazott szakember vagy szakcég vé-
gezheti.

a
 Figyelem!

Rövidzárveszély!
A ProE-csatlakozó bekötéséhez a 
230/400 V feszültséget vezető ereket 
biztonsági okból legfeljebb 30 mm hos-
szon csupaszítsa le.
Ennél hosszabb lecsupaszítás esetén 
fennáll a zárlat veszélye a nyomtatott 
áramköri panelen, amennyiben a vezeté-
kek rögzítése a csatlakozóban nem meg-
felelő.

a
 Figyelem!

Hibás működés veszélye!
A külsőhőmérséklet-érzékelő és a szoba-
termosztát vezetékei gyenge áramokat 
visznek át. A környezet zavaró behatá-
sai befolyásolhatják az érzékelővezeté-
keket és hamis információkat juttathat-
nak el a hőszivattyú szabályozójához, 
ezért ezeket a vezetékeket feltétlenül 
megfelelően kell elhelyezni.
A gyengeáramú vezetékeket az erősára-
mú vezetékektől kellő távolságban kell 
elhelyezni. Erős- és gyengeáramú veze-
tékek párhuzamos elhelyezése esetén 
10 m távolság felett legalább 25 cm tá-
volságot kell tartani.

Üzembe helyezéskor a szabályozó automatikusan ellen-
őrzi a fázissorendet. Hibajelzés esetén cseréljen fel két 
fázist.

Ezen kívül ügyeljen a következőkre:
– Az áramellátáshoz csatlakoztassa a hőszivattyút 400 

V-os háromfázisú, nulla- és földvezetővel ellátott vál-
tóáramú hálózatra. Biztosítsa a csatlakozást a műsza-
ki adatokban írtaknak megfelelően.

– Szerelje be a hőszivattyút végleges hálózati csatlako-
záson keresztül.

– A szükséges vezeték-keresztmetszeteket a műszaki 
adatokban írt maximális méretezési teljesítménynek 
megfelelően szakembernek kell meghatároznia. Min-
den esetben vegye figyelembe a helyszíni szerelési 
feltételeket.

– Amennyiben a helyi áramszolgáltató előírja, hogy a 
hőszivattyút tiltójellel kell vezérelni, szereljen fel a 
helyi áramszolgáltató által előírt megfelelő kapcsolót, 
amely kéteres vezetékkel csatlakozik a hőszivattyú-
hoz.

Elektromos bekötés 6
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6.2 Az elektromos bekötésre vonatkozó előírások
Az érzékelővezetékek maximális 50 m-es hossza nem 
léphető túl.
A 230 V/400 V-os csatlakozóvezetékeket 10 m-nél hos-
szabb szakaszon az érzékelő-, ill. a buszvezetékektől el-
különítve kell vezetni.

A készülékek üres kapcsait nem szabad további huzalo-
zásra felhasználni.

6.3 Kapcsolódoboz

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1
L L L L L 1 LN N N N N 2 N 2 1 L N

2 3 4 5 SCH 6 7 8 ASB

N NAufZuL N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2DCF OT AF  -  +AufZu
ZH

NL
ZP

NL
SK2-P

NL
HK2-P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZPLP /UV 1

1

3

4

5

2

2a

2b

6.1 ábra  Kapcsolódoboz

Jelmagyarázat a 6.1 ábrához
1 Kapocsléc
2 A szabályozópanel csatlakozóinak húzásmentesítővel ellátott 

vezetékátmenetei
2a Húzásmentesítés az áramellátás vezetékeihez
2b Húzásmentesítés az áramellátás vezetékeihez
3 Szabályozópanel
4 A ventilátor üzemi kondenzátora
5 Indulóáram-korlátozó panel

6.4 Az áramellátás csatlakoztatása
Az áramszolgáltatók különböző módon biztosítják a hő-
szivattyúk áramellátását. A hőszivattyú különböző háló-
zati betáplálásokkal üzemeltethető. A következő oldala-
kon három csatlakozási módot ismertetünk.
• Vezesse át az áramellátás vezetékeit a készülék hát-

lapján. Ehhez hegyes tárggyal szúrja át a gumiszájat.
• Vezesse keresztül a vezetékeket a készüléken a kap-

csolódobozhoz, a megfelelő húzásmentesítőkön ke-
resztül a kapocsléc megfelelő csatlakozókapcsaihoz. 

• Végezze el a csatlakoztatást a következő bekötési raj-
zoknak megfelelően.

h
 Fontos tudnivaló!

A készülék burkolatainak felszerelésére 
csak a telepítési munkák befejezése után 
kerül sor.

6 Elektromos bekötés
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6.4.1 Közcélú hálózati betáplálás (1. elektromos 
kapcsolási rajz)

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE

A9-30-10  A12-30-10

L1 N PEL3L2

1

400 V / 50 Hz

+ +

+

6.2 Közcélú hálózati betáplálás (szállításkori állapot)

A hőszivattyú ezen bekötése a szállításkori állapotnak 
felel meg.
A hőszivattyú egyedi áramdíjszabással (egy fogyasztás-
mérőn keresztül) csatlakozik a hálózatra (1). Emiatt az 
áramszolgáltató fenntartja magának a kompresszor és a 
kiegészítő fűtés igény szerinti, körvezérlő jellel történő 
lekapcsolását. A lekapcsolás időtartamát és gyakorisá-
gát az áramszolgáltató határozza meg.

Jelmagyarázat a 6.2 ábrához

Szivattyú

Kompresszor

Szabályzó

Kiegészítő fűtés

• Csatlakoztassa az áramellátást a fő hálózati betáplá-
lásra (1).

• Csatlakoztassa a körvezérlés jelének reléjét a 13 
„EVU“ kapocsra (lásd 6.5 ábra), amennyiben az áram-
szolgáltató azt megkívánja. Zárt érintkező esetén 
ezzel a jellel kerül tiltásra a hőszivattyú.

A teljes elektromos kapcsolási rajz áttekintése a függe-
lékben található.

Elektromos bekötés 6
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6.4.2 Hőszivattyú-díjszabásos kétkörös betáplálás 
(2. elektromos kapcsolási rajz)

L3 N PE

 A9-30-10  A12-30-10

L1 L2 L3 L1 L2 L3 PEL1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PE
L1 N PEL3L2

3

1

400 V / 50 Hz

2

400 V / 50 Hz

+ +

6.3 ábra Kétkörös betáplálás, hőszivattyú díjszabás 

Ebben az esetben a hőszivattyú üzemeltetése kétféle 
áramdíjjal (két fogyasztásmérővel) történik. Állandó 
áramellátást (2) kell biztosítani a mellékfogyasztók (ki-
egészítő fűtés, keringtető szivattyúk, szabályozó, 
stb.) számára fogyasztásmérőn keresztül. A kompres-
szor alacsony díjszabású áramellátása (1) egy máso-
dik fogyasztásmérőn keresztül történik és csúcsidőben 
az áramszolgáltató által megszakítható.

Jelmagyarázat a 6.3 ábrához

Szivattyú

Kompresszor

Szabályzó

Kiegészítő fűtés

• Távolítsa el az áthidaló vezetékeket (3, szaggatott vo-
nalak).

• Csatlakoztassa az állandó áramellátást a magas tarifá-
jú hálózati betáplálásra (2).

• Csatlakoztassa az alacsony díjszabású áramellátást az 
alacsony tarifájú hálózati betáplálásra (1).

• Csatlakoztassa a körvezérlés jelének reléjét a 13 
„EVU“ kapocsra (lásd 6.5 ábra), amennyiben az áram-
szolgáltató azt megkívánja. Zárt érintkező esetén 
ezzel a jellel kerül tiltásra a hőszivattyú.

A teljes elektromos kapcsolási rajz áttekintése a függe-
lékben található.

6 Elektromos bekötés
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6.4.3 Különleges díjszabásos kétkörös betáplálás
(3. elektromos kapcsolási rajz)

 A9-30-10  A12-30-10

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PE L1 L2 L3 PEL3 N PE
L1 N PEL3L2

1

400 V / 50 Hz

2

230 V / 50 Hz

+ +

3

6.4. ábra Kétkörös betáplálás, különleges díjszabás 

Ebben az esetben a hőszivattyú üzemeltetése kétféle 
áramdíjjal (két fogyasztásmérővel) történik. Állandó 
áramellátást kell biztosítani a mellékfogyasztók (ke-
ringtető szivattyúk, szabályozó, stb.) számára fo-
gyasztásmérőn keresztül. A kompresszor és a kiegé-
szítő fűtés alacsony díjszabású áramellátása egy má-
sodik fogyasztásmérőn keresztül történik és csúcsidő-
ben az áramszolgáltató által megszakítható.

Jelmagyarázat a 6.4 ábrához

Szivattyú

Kompresszor

Szabályzó

Kiegészítő fűtés

• Távolítsa el az áthidaló vezetékeket (3, szaggatott vo-
nalak).

• Csatlakoztassa az állandó áramellátást a szabályozó 
hálózati betáplálásra (2).

• Csatlakoztassa az alacsony díjszabású áramellátást az 
alacsony tarifájú hálózati betáplálásra (1).

• Csatlakoztassa a körvezérlés jelének reléjét a 13 
„EVU“ kapocsra (lásd 6.5 ábra), amennyiben az áram-
szolgáltató azt megkívánja. Zárt érintkező esetén 
ezzel a jellel kerül tiltásra a hőszivattyú.

A teljes elektromos kapcsolási rajz áttekintése a függe-
lékben található.

Elektromos bekötés 6
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6.5 A szabályozópanel áttekintése

1 
L L L L L 1 N N N N N 2 2 1 2 1 L N 

2 3 4 5 S CH 7 8 A SB 

N N A uf Z u L N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 DCF O T AF 

  -   + 

A uf Z u 
ZH 

N L 
ZP 

N L 
SK 2 -P 

N L 
HK 2 -P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DC F / AF E VU 1xZP L P /UV 1 

N L
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

15 

16 

18 

17 

19 

22 
23 

25 

24 

26 
27 

28 

29 
30 

20 

6.5 ábra  Szabályozópanel 

Jelmagyarázat a 6.5 ábrához

Csatlakozókapcsok fent
1 ZH elektromos kiegészítő fűtés
2 LP/UV 1 3-utas váltószelep melegvíz-készítéshez
3  Melegvíz keringtető szivattyú
4 SK2-P üres
5 HK2-P külső (második) fűtőkörszivattyú
6 HK2 3-utas keverőszelep vezérlése
7 VF2 külső előremenő érzékelő, mindig fel kell szerelni!
8 RF1 padlóhőmérséklet puffertároló
9 VF1 puffertároló fejhőmérséklet
10 SP melegvíztároló hőmérséklet-érzékelő
11 BUS eBUS
12 DCF/AF külsőhőmérséklet-érzékelő + DCF-jel
13 Elektromos ellátást megszakító érintkező
  (körvezérlő jel az áramszolgáltatótól)
  nyitott: kompresszorüzem megengedett
  zárt: hőszivattyú kikapcsolva
14 1xZP keringtető szivattyú egyszeri igény érintkező pl. nyo-
mógombon keresztül

Panelalkatrészek
15  eBUS/vrDIALOG
16  eBUS-cím forgókapcsoló, „1“-re állítva (gyári beállítás)
17  T 4A/250 V biztosíték
18  Feszültségellátás ellenőrző LED (zölden világít, ha nincs problé-

ma)
19  T 4A/250 V szolárszivattyúhoz

20  A kompresszor fázissorrendjének figyelése
21 Szabályozó csatlakozó (felhasználói interfész)
22  Hűtőközeg T1 hőmérséklet-érzékelője a kompresszor kimenetén
23  Hűtőközeg T2 hőmérséklet-érzékelője a kompresszor bemene-

tén
24  Bevezetett levegő T3 hőmérséklet-érzékelője
25  (nincs bekötve)
26  Fűtőkör visszatérő T5 hőmérséklet-érzékelője
27  Fűtőkör előremenő hőmérséklet-érzékelője T6
28  Hűtőközeg és fűtőkör nyomásérzékelői
29  Párologtató T7 hőmérséklet-érzékelője
30  (nincs bekötve)

Csatlakozókapcsok lent
31 ASB indulóáram-korlátozó panel
32 8 Kompresszorvédelem
33 7 Presszosztát
34 6 Leolvasztás átkapcsoló szelep
35 SCH termosztát, ventilátor
36 5 Ventilátor
37 4 Az elektronika feszültségellátása
38 3 Belső hűtőkörszivattyú
39 2 üres
40 1 Kompresszor forgattyúsház fűtés

6 Elektromos bekötés
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6.6 A szabályozópanel bekötése
A szabályozó automatikus töltőfelismeréssel rendelke-
zik. A csatlakoztatott fűtőkörök konfigurálását a beren-
dezés kombinációjának megfelelően kell elvégezni. A kö-
vetkezőkben a hőszivattyú üzemeltetési lehetőségeit is-
mertetjük.

6.6.1 A VR 10 standard érzékelő csatlakoztatása
A berendezés-konfigurációtól függően további érzéke-
lők, mint pl. előremenő-, visszatérő-, gyűjtő-, vagy táro-
lóérzékelők szükségesek. A VR 10 standard érzékelő ki-
vitele olyan, hogy választhatóan mint merülőérzékelő, 
pl. egy tárolóérzékelő-csőben tárolóérzékelőként vagy 
egy hidraulikus váltóban előremenő érzékelőként alkal-
mazható. A mellékelt feszítőszalaggal az előremenő 
vagy visszatérő fűtőcsőre felerősíthető érzékelőként is 
rögzíthető. A lehető legjobb hőmérsékletérzékelés bizto-
sítása érdekében javasoljuk az érzékelő csővel együtt 
történő szigetelését.

6.6 ábra A VR 10 standard érzékelő

Elektromos bekötés 6
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6.6.2 Közvetlen fűtési üzem (1. hidraulikaterv)
A hőszivattyú közvetlenül a padlófűtéskörre csatlakozik. 
A szabályozás energiakiegyenlítéssel történik (lásd 
8.4.2. fejezet). A VF2 előremenő hőmérséklet érzékelőt 
csatlakoztatni kell.

400 V
400 V

42b

32

VF2

30

31

30

31
42a

33

AF

M

VF2

30

31

39

27

6.7 ábra 1. hidraulika-terv 

Jelmagyarázat a 6.7 ábrához
30 Visszacsapó szelep
31 Állásjelzővel ellátott szabályozószelep
32 Visszacsapó szelep
33   Levegőleválasztó / szennyszűrő
42a Biztonsági szelep
42b Tágulási tartály
AF külső érzékelő
VF2 előremenő hőmérséklet érzékelő

Opcionálisan a hidraulikus leválasztáshoz:
27   Fűtőköri szivattyú a hőszivattyúhoz menő vezérlővezetékkel
39   Hidraulikus váltó

h
 Fontos tudnivaló!

Ha a fűtőkör hidraulikus leválasztására 
van szükség, akkor az 6.7 ábra alapján 
telepítsen hidraulikus váltót illetve külső 
fűtőköri szivattyút.

a
 Figyelem!

Kondenzvízveszély!
A közvetlen fűtési üzem csak egyedi he-
lyiséghőmérséklet-szabályozás nélküli 
és legalább 300 l víztartalommal rendel-
kező padlófűtések esetében megenge-
dett.

A közvetlen fűtési üzem csak padlófűtéshez csatlakozva 
megengedett. Radiátoros fűtés esetén a közvetlen fűtési 
üzem nem megengedhető, mivel a fűtési rendszer ala-
csony víztartalma következtében a hőszivattyú leolvasz-
tási üzeme során a fűtési rendszer nagyfokú lehűlése 
valósul meg. Ezzel érezhető komfortvesztéssel jár.

A geoTHERM VWL esetében a Vaillant VPS puffertároló 
alkalmazását ajánlja.

6 Elektromos bekötés
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6.6.3 Keverőszelepes kör puffertárolóval (2. hidrau-
likaterv)

A szabályozatlan padlófűtéskörök üzemeltetése a külső 
fűtőköri szivattyúval a puffertárolóból, keverőszelepen 
keresztül történik. Az előremenő hőmérséklet érzékelője 
a külső szivattyú után található. 
A hőszivattyú reagál a puffertároló hőigényére.

M

VF1

46 VF227

RF1

42b

42a

32

33

55

AF

30

31

30

31
M

400 V
400 V

6.8 ábra 2. hidraulika-terv

Jelmagyarázat a 6.8 ábrához
27 Fűtőköri szivattyú
30 Visszacsapó szelep
31 Állásjelzővel ellátott szabályozószelep
32 Visszacsapó szelep
33  Levegőleválasztó / szennyszűrő
42a Biztonsági szelep
42b Tágulási tartály
46 3-utas keverőszelep
AF külső érzékelő
VF1 Puffer fejhőmérséklet-érzékelő
VF2 Előremenő hőmérséklet érzékelő
RF1 Puffer padlóhőmérséklet-érzékelő

h
 Fontos tudnivaló!

A 46-os számú 3-utas keverőszelepet 
nem feltétlenül kell beépíteni. A VF2 elő-
remenő hőmérséklet érzékelőt azonban 
minden esetben fel kell szerelni.

Elektromos bekötés 6
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6.6.4 Közvetlen fűtési üzem és melegvíztároló (3. 
hidraulikaterv)

A hőszivattyú közvetlenül a padlófűtéskörre csatlakozik. 
A szabályozás energiakiegyenlítéssel történik (lásd 
8.4.2. fejezet). A VF2 előremenő hőmérséklet érzékelőt 
csatlakoztatni kell (padlóvédő kapcsolás).
A hőszivattyú ezen felül egy melegvíztárolót hajt meg.

2727

SP

42b

32

33

VF2

30

31

30

31
42a

400 V
400 V

AF

43

25

KW

M

VF2

30

31

39

27

6.9 ábra 3. hidraulika-terv 

Jelmagyarázat a 6.9 ábrához
30   Gravitációs fék
31 Állásjelzővel ellátott szabályozószelep
32 Visszacsapó szelep
33  Levegőleválasztó / szennyszűrő
42a Biztonsági szelep
42b Tágulási tartály
AF Külső érzékelő
VF2 Előremenő hőmérséklet érzékelő

opcionálisan a hidraulikus leválasztáshoz:
27   Fűtőköri szivattyú a hőszivattyúhoz menő vezérlővezetékkel
39   Hidraulikus váltó

h
 Fontos tudnivaló!

Ha a fűtőkör hidraulikus leválasztására 
van szükség, akkor az 6.9 ábra alapján 
telepítsen hidraulikus váltót illetve külső 
fűtőköri szivattyút.

a
 Figyelem!

Kondenzvízveszély!
A közvetlen fűtési üzem csak egyedi he-
lyiséghőmérséklet-szabályozás nélküli 
és legalább 300 l víztartalommal rendel-
kező padlófűtések esetében megenge-
dett.

A közvetlen fűtési üzem csak padlófűtéshez csatlakozva 
megengedett. Radiátoros fűtés esetén a közvetlen fűtési 
üzem nem megengedhető, mivel a fűtési rendszer ala-
csony víztartalma következtében a hőszivattyú leolvasz-
tási üzeme során a fűtési rendszer nagyfokú lehűlése 
valósul meg. Ezzel érezhető komfortvesztéssel jár.

A geoTHERM VWL esetében a Vaillant VPS puffertároló 
alkalmazását ajánlja.

6 Elektromos bekötés
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6.6.5 Keverőszelepes kör puffertárolóval és meleg-
víztárolóval (4. hidraulikaterv)

A szabályozatlan padlófűtéskörök üzemeltetése a külső 
fűtőköri szivattyúval a puffertárolóból, keverőszelepen 
keresztül történik. Az előremenő hőmérséklet érzékelője 
a külső szivattyú után található. 
A hőszivattyú reagál a puffertároló hőigényére.
A hőszivattyú ezen felül egy melegvíztárolót hajt meg. 
Igény esetén egy keringtető szivattyú csatlakoztatható.

AF

SP

42a

43

25

KW

42b

32

33

VF1

46 VF227

RF1

55

30

31

30

30

31

M

400 V
400 V

M

6.10 ábra 4. hidraulika-terv

Jelmagyarázat a 6.10 ábrához
25 Cirkulációs szivattyú
27 Fűtőköri szivattyú
30 Visszacsapó szelep
31 Állásjelzővel ellátott szabályozószelep
32 Visszacsapó szelep
33  Levegőleválasztó / szennyszűrő
42a Biztonsági szelep
42b Tágulási tartály
43 Melegvíztároló biztonsági szerelvénycsoport
46 3-utas keverőszelep
SP  Tárolóhőmérséklet-érzékelő
AF Külső érzékelő
VF1 Puffer fejhőmérséklet-érzékelő
VF2 Előremenő hőmérséklet érzékelő
RF1 Puffer padlóhőmérséklet-érzékelő

h
 Fontos tudnivaló!

A 46-os számú 3-utas keverőszelepet 
nem feltétlenül kell beépíteni. A VF2 elő-
remenő hőmérséklet érzékelőt azonban 
minden esetben fel kell szerelni.

Elektromos bekötés 6
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6.7 A DCF-vevőkészülék csatlakoztatása

AF
0

DCF

AF
0

DCF

6.11 ábra A DCF-vevőkészülék csatlakoztatása

• Az 6.11 ábrának megfelelően kösse be a DCF-vevőké-
szüléket:
– balra: mellékelt külső érzékelő (DCF-vevőkészülék)
– jobbra: különleges megoldás külső érzékelővel

A VRC 693 külső érzékelőt alkalmazó megoldásra akkor 
van szükség, ha pl. nincs rádióvétel a külső érzékelő fel-
szerelési helyén.

6.8 A tartozékok bekötése

a
 Figyelem!

Sérülésveszély!
Mielőtt a tartozékokat az eBUS-ra csat-
lakoztatja, kapcsolja ki az áramellátást.

A következő tartozékok csatlakoztathatók:
- max. hat VR 60 keverőmodul a fűtési rendszer tizenkét 

rendszerkörrel való bővítéséhez (gyárilag keverőkö-
rökként előre beállítva).

- max. nyolc VR 90 távkapcsoló készülék az első 8 fűtő-
kör szabályozására.

- vrnetDIALOG 840/2 ill. 860/2
– A csatlakozás mindig eBUS-kapocsra történik (6.5 

ábra, 11. poz.), párhuzamosan kapcsolva.

6.8.1 A VR 90 távkapcsoló készülék telepítése
A VR 90 távkapcsoló készülékek az eBUS-on keresztül 
kommunikálnak a fűtésszabályozóval. A rendszeren 
belül bármelyik illesztőfelületre csatlakoztathatók. Egye-
dül arra kell ügyelni, hogy a busz illesztőfelületei össze 
legyenek kötve a hőszivattyú szabályozójával.
A Vaillant rendszer úgy épül fel, hogy az eBUS alkotó-
résztől alkotórészig vezethető (lásd 6.12 ábra). A vezeté-
kek felcserélhetők anélkül, hogy az a kommunikációra 
hatással lenne.

6.12 ábra A távkezelő készülékek csatlakoztatása

A csatlakozódugók felépítése olyan, hogy bekötésre leg-
alább 2 x 0,75 mm2-es hajlékony vezeték alkalmazható.
eBUS-vezetékként 2 x 0,75 mm2 keresztmetszetű veze-
ték alkalmazása javasolt.

Buszcím beállítása
Az összes komponens közötti kifogástalan kommuniká-
ció érdekében a távkapcsoló készüléknek olyan címet 
kell kapnia, ami illik a vezérlendő fűtőkörhöz.
• Először állítsa be az első kiegészítő VR 90 távkapcsoló 

készüléken a „2“ buszcímet.
• Állítson be a többi távkapcsoló készüléken ettől eltérő, 

különböző buszcímeket. Vegye figyelembe a VR 90 
kezelési útmutatóját.

2

6.13 ábra Buszcím beállítása

6 Elektromos bekötés
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6.8.2 További keverőkörök bekötése
Ahogy a VR 90 távkapcsoló készülékek, úgy a VR 60 ke-
verőmodulok is az eBUS-on keresztül kommunikálnak a 
fűtésszabályozóval. A telepítésnél a távkapcsoló készü-
lékek csatlakozásánál alkalmazott eljárást kövesse 
(lásd 6.8.1 fejezet).
A rendszer felépítése az 6.14 ábrán látható. Vegye figye-
lembe a keverőmodul kezelési útmutatóját.

6.14 ábra További keverőkörök bekötése

6.9 Külső fűtőkészülék csatlakoztatása
Ha külső fűtőkészüléke rendelkezik Vaillant eBUS illesz-
tőfelülettel, akkor a VR32 tartozékon keresztül a hőszi-
vattyú eBUS-ához köthető (lásd a VR32 útmutatóját).

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

1
L L L L L 1 LN N N N N 2 N 2 1 L N

2 3 4 5 SCH 6 7 8 ASB

N NAufZuL N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2DCF OT AF  -  +AufZu
ZH

NL
ZP

NL
SK2-P

NL
HK2-P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZPLP/UV 1

VR 32

-  + DCF 0 AF

1x 2P
1  2 1  2

Tel BUS F AFDC /

6.15 ábra  eBUS illesztőfelülettel rendelkező fűtőkészülék csat-

lakoztatása

Az eBUS illesztőfelülettel nem rendelkező fűtőkészülé-
kek bekötése a hőszivattyú szabályozójáról a belső ki-
egészítő fűtés érintkezőjén (ZH, lásd 6.5 ábra) keresztül, 
leválasztó relével (tartozék, Vaillant száma: 306249) 
történik.

1

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

1
L L L L L 1 LN N N N N 2 N 2 1 L N

2 3 4 5 SCH 6 7 8 ASB

N NAufZuL N 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2DCF OT AF  -  +AufZu
ZH

NL
ZP

NL
SK2-P

NL
HK2-P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZPLP/UV 1

N NAufZuL
ZH LP/UV 1

6.16 ábra  eBUS illesztőfelülettel nem rendelkező fűtőkészülék 

csatlakoztatása

Jelmagyarázat a 6.16 ábrához
1 leválasztó relé (tartozékszáma 306249)

A hőszivattyú mindkét esetben a hőszükségletnek és a 
szabályozó állásának megfelelően kapcsolja be a külső 
fűtőkészüléket.

6.10 A burkolat és a szabályozókonzol szerelése

6.17 ábra A tartólemezek szerelése

• Rögzítse a keretre a kezelőkonzol tartólemezeit.

Elektromos bekötés 6
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6.18 ábra A csatlakozó átfűzése és a burkolat szerelése

• Húzza át a csatlakozódugót az elülső burkolatban levő 
lyukon.

• A burkolat lemezeit a tartókampókkal a ház réseibe 
dugva, majd a burkolatot felfelé tolva szerelje vissza 
az oldalsó és az elülső burkolatot. Rögzítse a burkolat 
lemezeit az erre a célra szolgáló csavarokkal.

6.19 ábra A kezelőkonzol csatlakoztatása és szerelése

• Húzza le az alsó elülső lemezt a kezelőkonzolról.
• Rögzítse a konzol keretét a két mellékelt csavarral a 

tartólemezekre.
• Csatlakoztassa a csatlakozóvezetéket a kezelőkonzol-

ra.

6.20 ábra A kezelőkonzol elülső lemezének szerelése

• Dugja a kezelőkonzol elülső lemezét a konzol keretére.

A hőszivattyú szerelése ezzel kész és üzembe helyezhe-
tő.

6 Elektromos bekötés
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7 Üzembe helyezés

d
 Veszély!

Sérülésveszély!
A hőszivattyú csak a burkolat összes ré-
szének felszerelése után helyezhető 
üzembe.

7.1 Általános tudnivalók az üzembe helyezésről
• A hőszivattyú üzembe helyezése előtt nézze át a 14. 

fejezetben található üzembe helyezési ellenőrző listát.

A hőszivattyú csak a lista valamennyi pontjának teljesü-
lése esetén helyezhető üzembe.

A tulajdonképpeni üzembe helyezés előtt ismerje meg a 
szabályozó kezelését, amelyet a következőkben ismerte-
tünk.

7.2 A szabályozó kezelése

7.2.1 Ismerkedés a szabályozóval

Nap választani

Idő
Napok
Dátum

Alapadatok

21

3

45

6

7.1. ábra A kezelés áttekintése

Jelmagyarázat
1 Menüelnevezés
2 Kurzor, a kiválasztott paramétert mutatja
3 Menüszám
4 Beállítógomb , 

paraméter-beállítás (forgatás), paraméterválasztás (megnyo-
más)

5 Beállítógomb , 
menüválasztás (forgatás), speciális funkció aktiválása (megnyo-
más)

6 Információs sor (a példában egy kezelési utasítás) 

Üzembe helyezés 7
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7.2.2 Kijelzések megjelenítése
A menüket a kijelzőben jobbra fent egy szám jelöli. A  
beállítógomb megnyomásával a következő menübe jut. 
A számozás megkönnyíti az egyes menük megtalálását 
programozás közben.

7.2.3 Tipikus kezelési folyamat a felhasználói szin-
ten

• Fordítsa el a  beállítógom-
bot, amíg a szükséges menüt 
ki nem választja. 

• Fordítsa el a  beállítógom-
bot, amíg a módosítandó pa-
ramétert ki nem választja. 

• Nyomja meg a  beállítógom-
bot a módosítandó paraméter 
kijelöléséhez. A paraméter 
sötét hátteret kap. 

• Fordítsa el a  beállítógombot 
a paraméter beállítási értéké-
nek megváltoztatásához. 

• Nyomja meg a  beállítógom-
bot a módosított beállítási 
érték jóváhagyásához. 

• Ismételje meg az eljárást az 
összes beállítás elvégzéséig.

7.3 Az első üzembe helyezés végrehajtása
Mihelyt a hőszivattyú az első üzembe helyezés során fe-
szültség alá kerül, automatikusan elindul egy önteszt, 
amely során a hőszivattyú ellenőrzi saját maga és a 
csatlakoztatott komponensek működőképességét. Ekkor 
ellenőrzésre kerül az érzékelők kiosztása, a forgó mező 
forgásiránya és a felhasznált érzékelők működése.

Az önteszt eredménytelensége esetén a szabályozó ki-
jelzőjében hibaüzenet jelenik meg (lásd a 10., „Hibaelhá-
rítás és diagnosztika” c. fejezetet).

• Kapcsolja be a biztosítót, hogy a hőszivattyú feszült-
ség alá kerüljön.

Elindul a hőszivattyú, inicializálódik a szabályozó szoft-
vere:

Vaillant

Loading...

7.2 ábra A szabályozó inicializálása folyamatban

Rövid idő múlva a szabályozó üzemkész és felismeri, 
hogy első üzembe helyezés történik. Az első telepítés-
kor a szabályozó mindig az installációs segítséggel 
együtt kapcsol be - A1 menü.

Installálás A1

Nyelv választás

Nyelv >DE német

>kiválasztása

7.3 ábra A1 Menü: Nyelv kiválasztása

Ha szükséges változtassa meg a nyelvi beállítást, majd a 
 beállítógombot elfordítva lépjen a következő menüre.

Inst. segítség A2

Hidraulikaterv 0

Elektr. huzalozási terv 0

Elfogad NEM

>kiválasztása

7.4 ábra A2 Menü: Inst. segítség 

h 
 A hőszivattyú típusa gyárilag beállított, 

azt módosítani tilos!

Válassza ki a hidraulikatervet

a
 Figyelem!

Lehetséges működési zavarok.
Ügyeljen a megfelelő hidraulikaterv kivá-
lasztására, ellenkező esetben a berende-
zés működési zavarai fordulhatnak elő.

• Fordítsa el a  beállítógombot, míg a > kurzor a hidra-
ulikaterv számát nem mutatja.

• Nyomja meg a  beállítógombot. A paraméter aktivá-
lódik és inverz módon jelenik meg.

• Fordítsa el a  beállítógombot, míg az Ön berendezé-
sének megfelelő hidraulikatervet ki nem választja 

7 Üzembe helyezés
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(lásd 7.1 táblázat).
A berendezéshez tartozó hidraulika vázlat a 6.7.2 feje-
zetben folytatólagosan található meg.

• A választás nyugtázásához nyomja meg a  beállító-
gombot.
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1 X AF, VF2 6.8

2 X X AF, VF1, VF2, RF1 6.9

3 X X AF, SP, VF2 6.10

4 X X X AF, SP, VF1, VF2, RF1 6.11

7.1 táblázat A hidraulikaterv számának kiválasztása

Az elektromos kapcsolási rajz kiválasztása
• Fordítsa el a  beállítógombot, míg a > kurzor az 

elektromos kapcsolási rajz számát nem mutatja.
• Nyomja meg a  beállítógombot. A paraméter aktivá-

lódik és inverz módon jelenik meg.
• Válasszon 
• Fordítsa el a  beállítógombot, míg az Ön áramellátá-

sának megfelelő „1“, „2“ vagy „3“ elektromos kapcso-
lási rajzot ki nem választja (lásd 6.4 fejezet):
1 = tiltás nélküli hálózati betáplálás
2 = kétkörös betáplálás, hőszivattyú díjszabás
3 = kétkörös betáplálás, különleges díjszabás

• A választás nyugtázásához nyomja meg a  beállító-
gombot.

A beállítások elfogadása
• Fordítsa a el beállítógombot úgy, hogy a > kurzor az 

„elfogadás“ menübejegyzéstől jobbra a NEM-re mu-
tasson.

• Nyomja meg a  beállítógombot. A paraméter aktivá-
lódik és inverz módon jelenik meg.

• Forgassa addig a  beállítógombot, amíg az IGEN 
megjelenik.

• A választás elfogadásához nyomja meg a  beállító-
gombot.

h
 Fontos tudnivaló!

A kijelző első üzembe helyezéshez tarto-
zó teljes (A1 menütől az A9 menüig) le-
írása a 8.4 táblázatban olvasható 

• Végezze el az összes szükséges beállítást, és haladjon 
végig a installációs segítségen.

Az installálás véget ért A9

Elhagyja az üzemmó-
dot? >igen

>Az értékek beállíthatók

7.5 ábra A9 menü: Az installálás befejezése

• Csakis akkor állítsa az „Elhagyja az üzemmódot?“ op-
ciót „IGEN“-re, ha biztos abban, hogy minden beállítás 
megfelelő.

Az „IGEN“-t választva a szabályozó átvált grafikus kijel-
zőre. A hőszivattyú önálló szabályozással kezd működni.

7.4 A fűtőkör légtelenítése
• Amennyiben a fűtőkör légtelenítéséhez a fűtőkörszi-

vattyú és a 3-utas szelep manuális kapcsolása szüksé-
ges, hajtsa azt végre az A5/A6 menükből (lásd 8.4 
táblázat).

7.5 A a berendezés átadása az üzemeltetőnek
• Tanítsa meg a berendezés üzemeltetőjét valamennyi 

készülék kezelésére és működésére. 
• Adja át az üzemeltetőnek megőrzésre az összes útmu-

tatót és a készülékek dokumentumait. 
• Hívja fel az üzemeltető figyelmét arra, hogy az útmu-

tatókat a készülék közelében tartsa. Hívja fel az üze-
meltető figyelmét a vízmelegítő berendezés rendsze-
res ellenőrzésének szükségességére.

Üzembe helyezés 7
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8 Szabályozás

A hőszivattyú gazdaságos üzemeltetéséhez fontos a 
szabályozás hozzáillesztése a helyi fűtőberendezéshez 
illetve a használó szokásaihoz.
A következő fejezetben ismertetjük az időjárásfüggő 
energiamérleg-szabályozó valamennyi funkcióját.

8.1 Üzemmódok és funkciók
A fűtőkör tekintetében öt üzemmód áll rendelkezésre:
– Auto: A fűtőkör üzeme előre megadott időprogram 

szerint váltakozik a „Fűtés“ és „Lehűlés“ üzemmódok 
között.

– Eco: a fűtőkör üzeme előre megadott időprogram sze-
rint változik a „Fűtés“ és „Ki“ üzemmódok között. 
Ebben az esetben a fűtőkör a lehűlési idő alatt kikap-
csol, amennyiben a fagyvédelmi funkció (a külső hő-
mérséklettől függően) nem aktív.

- Lehűlés: A fűtőkör az előre megadott időprogramtól 
függetlenül a csökkentési hőmérsékleten üzemel.

– Fűtés: A fűtőkör az előre megadott időprogramtól 
függetlenül az előírt előremenő hőmérsékleten üze-
mel.

– Ki: A fűtőkör üzemen kívül van, amennyiben a fagyvé-
delmi funkció (a külső hőmérséklettől függően) nem 
aktív.

A csatlakoztatott melegvíztároló számára az „Auto”, 
„Be” és „Ki” üzemmódok állnak rendelkezésre.
– Auto: A tároló felfűtése illetve a keringtető szivattyú 

engedélyezése előre megadott időprogram szerint 
történik.

– Be: A tároló töltése mindig engedélyezett, azaz igény 
esetén a tároló azonnal utántöltésre kerül, a keringte-
tő szivattyú állandóan működik.

– Ki: A tároló nem kerül fűtésre, a keringtető szivattyú 
üzemen kívül van. A tároló 15 °C-ra történő utófűtésé-
re - fagyvédelmi okokból - csupán 10 °C hőmérséklet-
nél kerül sor.

8.2 Automatikus kiegészítő funkciók

Fagyvédelem
A szabályozókészüléket fagyvédelmi funkcióval látták el. 
Ez a funkció minden üzemmódban biztosítja a fűtőbe-
rendezés fagyvédelmét.
Ha a külső hőmérséklet 3 °C alá esik, minden fűtőkör ré-
szére automatikusan előírásra kerül a beállított csökken-
tési hőmérséklet.

A tároló fagy elleni védelme
A funkció automatikusan bekapcsol, ha a tároló tényle-
ges hőmérséklete 10 °C alá süllyed. A tároló ekkor 15 °C-
ra kerül felfűtésre. Ez a funkció az időprogramoktól füg-
getlenül az „Ki“ és „Auto“ üzemmódokban is aktív.
Leolvasztási funkció
Ezzel a funkcióval történik a párologtató leolvasztása je-
gesedés esetén a deresedés megszüntetésére. Az ehhez 

szükséges energiát rövid ideig a puffertárolóból veszi a 
rendszer. 

A külső érzékelők ellenőrzése
Az első üzembe helyezéskor megadott hidraulikus alap-
kapcsolás rögzíti a szükséges érzékelőket. A hőszivattyú 
állandóan automatikusan ellenőrzi, hogy minden érzéke-
lőt felszereltek-e illetve hogy azok működőképesek-e.

Fűtővízhiány elleni biztosítás
Egy analóg nyomásérzékelő felügyeli az esetleges vízhi-
ányt és kikapcsolja a hőszivattyút, ha a víznyomás érté-
ke a nyomásmérőn 0,5 bar alá esik, illetve újra bekap-
csolja, ha 0,7 bar fölé emelkedik.

Szivattyú- és szelepbeszorulás elleni védelem
A fűtővíz-, keringtető szivattyú illetve az UV1 melegvíz 
váltószelep megszorulásának megakadályozása céljából 
a szabályozó azokat a szivattyúkat és a szelepet, ame-
lyek 24 óra óta nem üzemeltek, minden nap, egymás 
után kb. 20 másodpercre beindítja.

Padlóvédő kapcsolás minden puffertároló nélküli hid-
raulikánál (csak az 1. és 3. hidraulikatervnél)
Ha a padlófűtéskörben a VF2 érzékelővel mért fűtés elő-
remenő hőmérséklet 15 percnél hosszabb időre folyama-
tosan túllép egy bizonyos értéket (max. FK hőm. + 
kompr. hiszterézis + 2 K, gyári beállítás: 52 °C), a hőszi-
vattyú 72-es hibaüzenettel kikapcsol (lásd 10.5 táblázat). 
Ha a fűtés előremenő hőmérséklete ismét az érték alá 
esik, vagy a hibát megszűntetik, a hőszivattyú ismét be-
kapcsol.
A fűtés maximális előremenő hőmérséklete a „maximális 
fűtőköri hőmérséklet“ paraméterrel változik a vrDIA-
LOG-on keresztül.

a
 Figyelem!

A padló károsodásának veszélye.
A padlóvédő kapcsolás értékét olyan ma-
gasra állítsa be, hogy a padló a túl 
magas hőmérséklettől ne károsodjon.

Fázisfigyelés
A 400 V-os feszültségellátás fázissorrendjét illetve a fá-
zisok meglétét a berendezés az első ütembe helyezés il-
letve az üzem során folyamatosan figyeli. A fázissorrend 
hibája vagy valamely fázis kiesése esetén a kompresszor 
sérülésének elkerülése érdekében a hőszivattyú hiba mi-
atti lekapcsolására kerül sor.

8 Szabályozás
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8.3 Beállítható kiegészítő funkciók
A szabályozón a kiegészítő funkciók beállíthatók, így a 
berendezés a helyi adottságokhoz illetve az üzemeltető 
igényeihez illeszthető.

h
 Fontos tudnivaló:

A szabályozó kezelése három szintre 
osztható:
- Felhasználói szint -> az üzemeltető 
  számára
- Kódszint -> a szakemberek számára
- vrDIALOG -> a szakemberek számára

8.3.1 A felhasználói szint kiegészítő funkciói:

Időprogramozás
A fűtési idők fűtőkörönként beállíthatók. Naponként il-
letve blokkonként (blokk = H - P vagy
H - Szo vagy Szo - V) legfeljebb három fűtési idő adható 
meg.
Lásd 8.3, 3 „Időprogramozás“ menü.

Távolléti program
Két távolléti időtartam programozására van lehetőség 
dátum megadása mellett. Ezenkívül beállítható a kívánt 
csökkentési hőmérséklet, amelyre a fűtőkört távollét 
esetén szabályozni kell.
Lásd 8.3, 4 „Távolléti program“ menü.

Partifunkció
A partifunkció lehetővé teszi a fűtési és melegvíz-készí-
tési idők meghosszabbítását a következő kikapcsolási 
időponton túlra az azt követő bekapcsolási időpontig.
Lásd 8.9. fejezet.

Takarékfunkció
A takarékfunkció lehetővé teszi a fűtési idők beállítható 
időtartamra korlátozását. 
Lásd 8.9. fejezet.

8.3.2 A kódszint kiegészítő funkciói:

Esztrich üzem
Ezzel a funkcióval a frissen felhordott esztrich a 8.1. táb-
lázatnak megfelelően megszárítható. Az előremenő hő-
mérséklet megfelel a szabályozóban rögzített program-
nak és a külső hőmérséklettől függ. Ha a funkció aktív, 
akkor minden kiválasztott üzemmód megszakad. Lásd 
8.4, C6 menü

A funkció elindí-
tása utáni nap

Előírt előremenő hőmérséklet erre a napra

Indulási hőmér-
séklet

1 
2
3
4

5 – 12
13 
14 
15 
16 

17 – 23 

24
25
26
27
28
29

25 °C

25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
40 °C
35 °C
30 °C
25 °C
10 °C
(fagyvédelmi funkció, szivattyú üzemel)
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
35 °C
25 °C

8.1 táblázat Az esztrichszárítás lefolyása

A kijelzőn az üzemmód kijelzése történik az aktuális 
nappal és előremenő hőmérséklettel, a folyó nap manu-
álisan állítható.
Ha a fűtéskör még nincsen készen, az esztrichszárítás 
kiegészítő fűtésen keresztül is történhet. Ahhoz, hogy 
az esztrichszárítást a kiegészítő fűtésen keresztül végre 
lehessen hajtani, válassza ki a C7 „Kiegészítő fűtés“ 
menü „Fűtés üzemeltetés“ paraméteréhez a „csak  se-
gédfűtés“ értéket.

a
 Figyelem!

A hőforrás túlterhelése!
Az esztrichszárítás során a hőforrásból 
kivett túl nagy energiamennyiség (pl. téli 
hónapokban) a hőforrás túlterhelését 
eredményezheti és kedvezőtlenül befo-
lyásolhatja a
regenerációját.

Szabályozás 8
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A funkció indításakor az indítás időpontja tárolódik. A 
nap váltása mindig pontosan ebben az időpontban törté-
nik.
A Hálózat Ki/Be a következőképpen indítja el az esztri-
chszárítást:

A hálózat kikapcsolása előtti 
utolsó nap

Indítás hálózati bekapcsolás 
után

1 - 15
16

17 - 23
24 - 28

29

1
16
17
24
29

8.2 táblázat Az esztrichszárítás lefolyása hálózati ki- / bekap-

csolás után

Ha az esztrichszárítást nem a megadott hőmérsékletek-
kel és/vagy időkkel kívánja elvégezni, az állandóérték-
szabályozás (lásd következő szakasz) segítségével vál-
toztatható előremenő hőmérsékleteket adhat meg. 
Ügyeljen az itt érvényes kompresszor-hiszterézisre (a 
vrDIALOG-on keresztül beállítható, lásd 8.10 fejezet).

Legionella-védelem
A „Legionella-védelem” funkció a tárolóban és a csőve-
zetékekben levő kórokozók kiirtására szolgál.
Hetente egyszer a melegvíztároló kb. 70 °C-ra felfűt.
A szakember aktiválja a kódszinten a „Legionella-véde-
lem“ funkciót és ott tudja beállítani az indulási időt és 
napot (a hét egy napját) a felfűtéshez (lásd 8.4 táblázat, 
C9 menü).

Távparaméterezés / -riasztás/ -diagnosztika
Lehetőség van a hőszivattyú vrDIALOG 810/2-on vagy 
vrnetDIALOG 840/2-n ill. 860/2-n keresztüli, karbantar-
tás útján történő diagnosztizálására és beállítására. Bő-
vebb információ a megfelelő útmutatókban található.

8.3.3 A vrDIALOG kiegészítő funkciói:
A vrDIALOG 810/2 (eBUS) a számítógéppel támogatott 
grafikus megjelenítés és konfigurálás segítségével a fű-
tőkészülékek és szabályozórendszerek optimalizálását 
és ezzel energia-megtakarítás elérését teszi lehetővé. 
Mindkettő lehetőséget biztosít a szabályozórendszer ak-
tuális folyamatainak folyamataiba történő betekintésre 
illetve azok befolyásolására. A programok lehetőséget 
adnak számos rendszeradat archiválására és grafikus 
előkészítésére, a készülék-konfigurációk betöltésére, on-
line módosítására, és mentésére, továbbá információk 
jelentések formájában történő eltárolására.
A vrDIALOG 810/2-n keresztül a hőszivattyú valamennyi 
beállításának és további beállítások optimalizálása vé-
gezhető el. Lásd 8.10. fejezet.

Gyors teszt
Ez a funkció azáltal egyszerűsíti le a hőszivattyú-funkci-
ók diagnosztikáját, hogy az 1. vagy 3. hidraulikatervben 
az energiakiegyenlítést 60-szorosára felgyorsítja. Teszt-
funkcióként szolgál.

Lásd 8.10 fejezet
Állandóérték-szabályozás
Ezzel a funkcióval az időjárásfüggő szabályozástól füg-
getlenül rögzített előremenő hőmérséklet állítható be a 
vrDIALOG-on keresztül. Lásd 8.10 fejezet

8.4 A szabályozó leírása

8.4.1 Lehetséges berendezéskörök
A szabályozó a következő berendezéskörök vezérlésére 
alkalmas:
– egy fűtőkör,
– egy közvetett fűtésű melegvíztároló,
– egy melegvíz-keringtető szivattyú,
– egy pufferkör.

A rendszerbővítéshez egy pufferkör segítségével legfel-
jebb hat, egyenként két keverőkörrel ellátott kiegészítő 
VR 60 keverőköri modul (tartozék) csatlakoztatható.
A keverőkörök programozása a hőszivattyú kezelőkon-
zolján levő szabályozón keresztül történik.

A kényelmesebb kezelhetőség érdekében az első nyolc 
fűtőkörre VR 90 távkapcsoló készülékek csatlakoztatha-
tók (lásd 4.13. fejezet).

8.4.2 Energiamérleg-szabályozás
Az energiamérleg-szabályozás csak puffertároló nélküli 
hidraulikákra érvényes (pl. 1. és 3. hidraulikaterv)
A hőszivattyú gazdaságos és zavarmentes üzeme ér-
dekében fontos a kompresszor indulásának szabályozá-
sa. A kompresszort induláskor érik a legnagyobb terhe-
lések. Az energiamérleg-szabályozással lehetőség van a 
hőszivattyú indulásainak minimalizálására anélkül, hogy 
a kellemes klíma kényelméről lemondanánk.
Csakúgy, mint más időjárásfüggő fűtésszabályozónál, a 
szabályozó a külső hőmérséklet meghatározásával és 
egy fűtési görbe felhasználásával megállapít egy előírt 
előrementő hőmérsékletet. Az energiamérleg számítása 
ezen előírt előremenő hőmérséklet illetve a tényleges 
előremenő hőmérséklet alapján történik, amelyek kü-
lönbsége percenként mérésre és összegzésre kerül:

1 fokperc [°min] = 1 K hőmérsékletkülönbség 1 percen 
keresztül

Egy (a szabályozóban szabadon beállítható, lásd C4 
menü) adott hőhiány esetén elindul a hőszivattyú és 
csak akkor áll le ismét, ha a szállított hőmennyiség a hő-
hiánnyal egyenlővé válik.
Minél nagyobb a beállított negatív számérték, annál hos-
szabbak azok az időközök, amelyeken keresztül a komp-
resszor jár ill. áll.

8 Szabályozás
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8.4.3 A puffertároló töltési elve
A puffertároló szabályozása az előírt előremenő hőmér-
séklettől függően történik. A hőszivattyú akkor fűt, ha a 
puffertároló VF1 fejhőmérséklet-érzékelőjének hőmér-
séklete az előírt hőmérsékletnél kisebb. Addig fűt, amíg 
a puffertároló RF1 fenékhőmérséklet-érzékelőjének hő-
mérséklete az előírt hőmérséklet plusz 2 K hőmérsékle-
tet el nem éri.
A melegvíz-tároló töltéshez kapcsolódva a puffertároló 
akkor is feltöltésre kerül, ha a VF1 fejhőmérséklet-érzé-
kelő hőmérséklete kevesebb mint 2 K értékkel maga-
sabb az előírt hőmérsékletnél (idő előtti utántöltés): VF1 
< T VL előírt + 2 K.

8.4.4 Visszaállás gyári beállításokra

a
 Figyelem!

Lényeges beállítások véletlen törlése!
Amikor a szabályozót visszaállítja a 
gyári beállításra, a berendezés lényeges 
beállításai törlődnek, és a berendezés ki-
kapcsolhat. A berendezésben nem káro-
sodhat.

• A grafikus kijelző alapkijelzője mellett nyomja meg 
egyszerre mindkét beállítógombot legalább 5 másod-
percre.

Ezután választhat, hogy csak az időprogramokat, vagy 
minden értéket vissza kíván-e állítani a gyári beállításra.

8.4.5 A szabályozó felépítése
Alapkijelzőként grafikus kijelző látható. Minden rendel-
kezésre álló kijelző számára ez a kiindulópont. Ha az ér-
tékek beállítása során hosszabb időn keresztül nem 
nyomják meg a beállítógombot, akkor automatikusan 
ismét ez a kijelző jelenik meg.

A következő ábrákon áttekintésben folyamatábraként 
mutatjuk be a szabályozó összes kijelzését. Az egyes ki-
jelzések leírása a rákövetkező szakaszban található.

A szabályozó kezelése három szintre osztható:
A felhasználói szint a felhasználók részére való. 
A kódszint (C1 - C9, D1 - D5, I1 - I5 és A1-A9 menük) a 
szakember számára van fenntartva és a véletlen elállí-
tás ellen kódbevitellel védett.
A kód beírása hiányában nem történik meg a kódszint 
engedélyezése, azaz a következő paraméterek az egyes 
menükben megjeleníthetők, az értékek megváltoztatása 
azonban nem lehetséges.
A C1 - C9 menükben a fűtőkörök számára állíthatja be a 
hőszivattyú különféle funkcióinak paramétereit.
A D1 - D5 menükben a hősszivattyút diagnosztikai üzem-
módban működtetheti és tesztelheti.
Az I1 - I5 menük a hőszivattyú beállításaival kapcsolato-
san adnak általános információkat.
Az A1 - A9 menük a hőszivattyú első üzembe helyezése-
kor vezetik át az installálási menün.

Továbbra is lehetőség van különleges funkciók, mint pl. 
takarékfunkció megjelenítésére és kiválasztására. Ehhez 
nyomja meg alapkijelzés mellett a beállítógombot egy-
szer, kétszer vagy háromszor (lásd 8.1. ábra).
A harmadik szinten a berendezés optimalizálásához tar-
tozó funkciók találhatók, melyeket a szakemberek csak 
a vrDIALOG 810/2-en keresztül állíthatnak be (lásd 8.10 
fejezet).

Szabályozás 8
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8.5 A felhasználói szint folyamatábrája

HK2
Paraméterek

2

Betriebsart Heizen
   >Auto

15 ºCAbsenktemperatur
20 ºCRaumsolltemp.

HK2
Paraméterek

2

Üzemmód Fűtés
   >Auto

15 ºCCsökkentett hőm.
20 ºCKívánt érték nap

Hé 21.04.08
Tényleges előremen. hőmé.

16:49

Fűtőberendezés nyomás 1,2bar
1,4barFűtés csak komp.

Figyelmeztető üzenet
Figyelmeztető üzenet

28ºC
1

Melegvízkészítés
Paraméterek

4

Üzemmód WW  > Auto
60 ºCMax. Melegvízkészítéstemp

51 ºCMért tároló hőm.
44 ºCMin. Melegvízkészítéstemp

HK2
Zeitprogramme

5

>Hé
 1 00:00 24:00

 3 : :

>Napok/blokk választás

 2 : :

HK2
Zeitprogramme

5

>Hé
 1 00:00 24:00

 3 : :

>Napok/blokk választás

 2 : :

HK2
Időprogramozás

5

>Hé
 1 00:00 24:00

 3 : :

>Napok/blokk választás

 2 : :

Melegvízkészítés
Időprogramozás

5

>Hé
 1 06:00 22:00

 3 : :

>Napok/blokk választás

 2 : :

Cirkulációs sziv.
Időprogramozás

5

>Hé
 1 06:00 22:00

 3 : :

>Napok/blokk választás

 2 : :

Távolléti program
a teljes rendszerre

6

Időablakok
 1 >06.01.08 08.01.08

12 ºCKívánt hőmérséklet

>Kezdő nap beállítás

 2   14.01.08 31.01.08

Alapadatok 7

Napok > Hé
Dátum  21.04.08

> Aktuális nap beállítás

Idő  09:35

Kódszám beadás 8

Kódszám:
 > 0 0 0 0

   1 0 0 0

>Ziffer einstellen

Standard-Code:

Energiahozam képernyő

Kódszint a szakember számára

Se 16.02.08 9:35

Takarék aktiválva > 12:00

> Vége idő választás

Se 16.02.08 9:35

Party funkc. aktív

Se 16.02.08 9:35

1x HMV tároló felfűtés
Tárolótöltés aktív

Se 16.02.08 9:35

Gyári beállítás
NEIN/JAMegszakítás

Összes

> Kiválasztani

Időprogramozás NEIN/JA
NEIN/JA

Visszaállítás gyári 
beállításokra

Grafikus kijelző 

Különleges funkciók

> 5 sec.

>Üzemállapot kiválasztás

>Üzemállapot kiválasztás

*) a szürke színnel jelölt kijelzők a beállított hidraulikatervtől füg-
genek

8.1 ábra Kijelzők a felhasználói szinten

8 Szabályozás
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8.6 A kódszint folyamatábrája

HK 2 C2

Típus
AT-Abschaltgrenze 21 ºC

Paraméterek
Festwert

> Hőmérséklet választás

HK 2 C2

Típus
AT-Abschaltgrenze 21 ºC

Paraméterek
Festwert

> Hőmérséklet választás

HK 2 C2

Típus
K.hőm.függő lekapcs. >21 ºC

Paraméterek
Áll. Érték

> Hőmérséklet választás

Kódszám beadás
változtatás

C1

Kódszám:
0 0 0 0

Elfogad? Nem

>Számjegyek beállítása

HK 2 C2

Típus
Fűtési görbe > 0,80
K.hőm.függő lekapcs. >21 ºC 

Paraméterek
Égő kör

Kompr.-Kezdő ab -120ºmin

> Hőmérséklet választás

HK2
Paraméterek

C4

Vorlauftemp. SOLL 41 °C
Vorlauftemp. IST 29 °C
Pumpenstatus AUS
Mischerstatus AUF

HK2
Paraméterek

C4

Vorlauftemp. SOLL 41 °C
Vorlauftemp. IST 29 °C
Pumpenstatus AUS
Mischerstatus AUF

HK2
Paraméterek

C4

Előrem. víz par. hőm 41 °C
Mért előrem. hőm. 29 °C
Szivattyú állapot AUS
Kev.szelep áll. AUF

HK2
Információ

C4

Előrem. víz par. hőm 41 ºC
30 ºCVF2 előrem. ág hőm.

AUSSzivattyú állapot
-183ºminEnergiaintegrál

HK2
Paraméterek

C5

Raumaufschaltung
Keine

Fernbedienung JA 23 °C

>Szobahőm.visszacsat.módja

HK2
Paraméterek

C5

Raumaufschaltung
Keine

Fernbedienung JA 23 °C

>Szobahőm.visszacsat.módja

HK2
Paraméterek

C5

Szobahőm.visszacsat.
>Keine

FBG Távkapcsoló JA 23 °C

>Szobahőm.visszacsat.módja

Különleges funkciók
Lassú felfűtés

C6

 Tag Temp.
HK2: > 1
HK3:
HK4:

0 °C

> Kezdő nap beállítás

Kiegészítő fűtés C7

Fűtés üzem(mód) ohne ZH
Melegvíz-üzemmód mit ZH
ZH indulás -600°min

> Az értékek beállíthatók

Legionella védelem C9

Legionella védelem AUS
Legionella indítás 4:00

> Választani

Puffertároló C3

Előrem. víz par. hőm 41 °C
Vorlauffühler VF1 30 °C
Rücklauffühler RF1 25 °C

Információ

*) a szürke színnel jelölt kijelzők a beállított hidraulikatervtől füg-
genek

8.2. ábra Kijelzők a kódszinten

Szabályozás 8
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Hibatároló I1

Hibaszám
33
>1

Hiba fűtőkör-nyomásérzékelő
16.02.05 07:18
Hibakód

Üzemi adatok I2

Kompresszorüzem
Kompres. indítások 33
Kieg.fűtés üzemmód 2 Std

7 Std

Kiegészítő fűtés indítás 21

Szoftver verzió I3

i/o kártya 1 3.34
1 2.22Felh.-Csatolás

VR80
VR90

Eszközök A7

Jégtelenítés indítás NEIN

Eszközök
Beállítás

A8

Külső hőmérséklet 0,0 K
WW-Fühler SP 0,0 K
Eltolás VF2 0,0 K
RF1 pufferérzékelő 0,0 K

>Melegv hőm eltolás SP

Inst. segítség A2

Hidraulikus kapcsolás 3
Hőszivattyú típus 5
Elektr. huzalozási terv 1
Elfogad JA

>Választani

Inst.befejezve A9

Elhagyja az üzemmódot? >ja

> Az értékek beállíthatók

Inst. segítség
Kiegészítő fűtés

A3

hidraulikus bekötése
Kiegészítő fűtés
Bivalens pont

>intern
-5 °C

>Választani

Inst. segítség
Nyelv választás

A1

Nyelv >DE deutsch

>Nyelv választás

I5

Visszaállítás ? >NEIN

kód 1: 0000 kód 2: FFFF
Kódot elfogad?

>Választani

NEIN

Eszközök
1. komponens teszt

A5

HK2-P AN
ZP AUS
ZH AUS
SK2-P AUS

Eszközök
2. komponens teszt

A6

Rendszerelemek VR60 Adr. 4
Működtető AUS
Érzékelő VFa 29ºC

>Választani

Diagnózis D1

Test
Hochdruck Kältekr.

0 ºC

Kompressor Austritt 66 ºC

Hűtőkör
>nein

11,9bar

Kisnyomású hűtőkör 2,3 bar
Kompressor Eintritt

Diagnózis D2

Túlmelegedés
Párológtató hőmérs.
Irányváltó. szelep Fűteni

Hűtőkör
4 K

5 ºC

Diagnózis D3

Tényleges előremen. hőmé.
Mért visszat. hőm.

AUS

Fűtőkörszivattyú AUS

Hőszivattyú kör
27 ºC
24 ºC

Fűtőberen. nyomás 1,2 bar
Kiegészítő fűtés

Diagnózis D4

Levegőztető
Forráshőmérséklet

Hőforrás
AN ºC

6 ºC

Diagnózis D5

VF1 puffer
RF1 puffer 
Eltolás VF2 38 ºC

Fűtőkör
45 ºC
36 ºC

Mért tároló hőm.
UV1

52 ºC

*) a szürke színnel jelölt kijelzők a beállított hidraulikatervtől füg-
genek

8.3. ábra Kijelzők a kódszinten (folyt.)

8 Szabályozás



43geoTHERM VWL 0020060552_00 telepítési útmutató

8.7 A felhasználói szint kijelzői

Megjelenített kijelzés Ismertetés

Grafikus kijelző (alapkijelző)
Ezen a képernyőn a rendszer pillanatnyi állapota olvasható le. Mindig 
megjelenik, ha valamely más kijelző megjelenítése során hosszú ideig 
nem működtetik a beállítógombot.

Külső hőmérséklet (itt 10 °C)

Forrás bemeneti hőmérséklet: T3 hőmérséklet-
érzékelő; a példában 9 °C (lásd a függelék 1. és 
2. ábrája)

A nyíl alatt a hőforrás teljesítménye (a példában 
10 KW) látható. 
A nyíl sötét satírozása a hőszivattyú adott üzem-
állapotban érvényes energiahatékonyságát ábrá-
zolja grafikusan. 

A hőforrás teljesítménye nem egyenlő a fűtőtel-
jesítménnyel.
A fűtőteljesítmény kb. a hőforrás teljesítményé-
nek és a kompresszor teljesítményének az ös-
szege.

A kompresszor vagy az elektromos kiegészítő 
fűtés bekapcsolt állapotában a nyíl kitöltve lát-
ható.

>>> jobbról és balról villog, ha a kompresszor be 
van kapcsolva és ezáltal a környezetből energia-
nyerés történik, amely energia a fűtőrendszerbe 
kerül.

>>> jobbról villog, ha a fűtőrendszerrel energiát 
közölnek (pl. elektromos kiegészítő fűtés által).

A hőszivattyú fűtési üzemben van. Ezen kívül a 
fűtés előremenő hőmérséklete kerül kijelzésre (a 
példában 30 °C).

A szimbólum azt mutatja, hogy a melegvíztároló 
felfűtés alatt áll, illetve a hőszivattyú készenlét-
ben van. Ezen kívül a melegvíztároló hőmérsék-
lete kerül kijelzésre.

8.3 táblázat A felhasználói szinten beállítható paraméterek
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Megjelenített kijelzés Ismertetés

Energiahozam képernyő
Az aktuális év 12 hónapjának mindegyikére vonatkozóan kijelzi a kör-
nyezetből kinyert energiát (fekete oszlop). A fehér oszlopok az év vis-
szalevő hónapjait mutatják, magasságuk az előző év adott hónapja 
hozamának felel meg (lehetőség van az összehasonlításra). Az első 
üzembe helyezésnél az oszlop magassága minden hónapra nulla, hi-
szen nem áll rendelkezésre információ. 
A lépték (a példában 4000 kWh) automatikusan illeszkedik a havi 
csúcsértékhez.
Jobbra fent a környezeti megtérülés üzembe helyezéstől mért össze-
ge kerül kijelzésre (a példában: 13628 kWh).

08.04.21 Hé 16:49  1

TÉNYLEGES előremenő 
víz hőmérséklet 28°C

Fűtőberendezés nyo-
mása 1,2 bar

Fűtés csak komp.

Figyelmeztető üzenet

Figyelmeztető üzenet

A nap, dátum, pontos idő, valamint az előremenő hőmérséklet, a fűtő-
berendezés nyomása és a hőforrás nyomása kerül kijelzésre.
TÉNYLEGES előremenő hőmérséklet: A készülékben mérhető aktuá-
lis előremenő hőmérséklet.
A fűtőberendezés nyomása: A fűtőkör nyomásérzékelője.
Fűtés csak komp.: ez az üzemállapot-kijelzés az aktuális üzemálla-
potról ad felvilágosítást. Lehetséges állapotok: 
 Fűtés csak komp. 
 Fűtés komp. és KF 
 Fűtés csak KF 
 Fűtők.szab.lekapcs.
 MV.szab.lekapcsol.
 Melegvíz csak komp. 
 Melegvíz csak KF 
 Melegv. lezárásidő 
 Készenlét zárásidő 
 Gyors teszt 
 Fűtés fagyvédelem 
 Tároló fagyvédelem 
 Legionella-védelem 
 Sziv. beszorulás elleni védelem 
 Esztrich üzem 
 Légtelenítő üzem 
 Zavar miatti kikapcsolás: fűtés 
 Hiba miatti kikapcsolás: fűtés 
 Zavar miatti kikapcsolás: MV 
 Hiba miatti kikapcsolás: MV 
 Zavar 
 Hiba miatti lekapcsolás 
 Ismételt indítás 
 CH Comp overrun
 DHW Comp overrun
 Visszafoly. túl sok

Kritikus üzemállapotoknál a két alsó kijelző sorban figyelmeztető üze-
net jelenik meg. Normál üzemállapotban ezek a sorok üresek. 

8.3 táblázat A felhasználói szinten beállítható paraméterek 

(folytatás)
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Megjelenített kijelzés Ismertetés Gyári beállítás

HK2  2

Paraméterek

Fűtés üzemmód 

>Auto

Előírt helyiséghőmér-
séklet 22°C

Csökkentési hőmérsék-
let 15°C

>Üzemmód választás

Az Előírt helyiséghőmérséklet az a hőmérséklet, 
amelyre a fűtésnek „Fűtés“ üzemmódban illetve az 
időintervallumban szabályoznia kell.
A Csökkentési hőmérséklet az a hőmérséklet, 
amelyre a fűtés szabályozása lehűtési időszakban 
történik. Minden fűtőkör számára beállítható egy 
saját csökkentési hőmérséklet.

A beállított üzemmód meghatározza, hogy a hozzá-
rendelt hűtőkört illetve melegvízkört milyen feltéte-
lek között kell szabályozni.

Fűtőkörök számára a következő üzemmódok állnak 
rendelkezésre:
Auto: A fűtőkör üzeme egy beállított időprogram 
szerint váltakozik a fűtés és a lehűlés üzemmód kö-
zött.
Eco: A fűtőkör üzeme egy beállított időprogram sze-
rint váltakozik a fűtés és a kikapcsolás üzemmód kö-
zött. Ebben az esetben a fűtőkör a lehűlési idő alatt 
kikapcsol, amennyiben a fagyvédelmi funkció (a 
külső hőmérséklettől függően) nem aktív.
Fűtés: A fűtőkör a beállított időprogramtól függetle-
nül az előírt helyiséghőmérsékletre szabályoz.
Éjszakai lehűlés: A fűtőkör a beállított időprogram-
tól függetlenül a csökkentési hőmérsékletre szabá-
lyoz.
Ki: A fűtőkör ki van kapcsolva, amennyiben a fagy-
védelmi funkció (a külső hőmérséklettől függően) 
nem aktív.

Fontos tudnivaló:
A berendezés konfigurációjától függően további fű-
tőkörök is kijelzésre kerülnek.

Előírt helyiséghőmér-
séklet: 20°C

Csökkentési hőmér-
séklet: 15°C

8.3 táblázat A felhasználói szinten beállítható paraméterek 

(folytatás)
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Megjelenített kijelzés Ismertetés Gyári beállítás

Melegvíz  4

Paraméterek

MV üzemmód >Auto

Max. vízhőmérséklet 60°C

Min. vízhőmérséklet 44°C

Tároló hőmérséklet 
TÉNYLEGES: 51°C

> Előírt hőmérséklet kiválasztása

A csatlakoztatott melegvíztároló, valamint a keringe-
tőkör számára az Auto, Be és Ki üzemmódok állnak 
rendelkezésre. 

A maximális melegvíz-hőmérséklet megadja, hogy 
milyen hőmérsékletre kell felfűteni a melegvíztáro-
lót.
A minimális melegvíz-hőmérséklet megadja azt a 
határértéket, amely alá csökkenve a melegvíztároló 
fűtése aktiválódik.
Fontos tudnivaló: A maximális vízhőmérséklet csak 
akkor kerül kijelzésre, ha a melegvíz számára enge-
délyezve van az elektromos kiegészítő fűtés (lásd C7 
menü). Elektromos kiegészítő fűtés nélkül a melegvíz 
végső hőmérséklete nem szabályozható, azt a hűtő-
kör nyomásérzékelőjének szabályozási lekapcsolása 
korlátozza!
Tárolóhőmérséklet TÉNYLEGES: A melegvíztároló-
ban uralkodó aktuális hőmérséklet

Min. vízhőmér-
séklet 44 °C

HK2  5

Időprogramok

>Hé

1 00:00 24:00

2 : :

3 : :

> Nap / blokk kiválasztása

A HK2 Időprogramok menüben történik a fűtőkö-
rönkénti fűtési idő beállítása.
Naponként illetve blokkonként legfeljebb három fűté-
si idő állítható be. A szabályozás a beállított fűtési 
görbe és a beállított előírt helyiséghőmérséklet sze-
rint történik.

H – V 0:00 – 
24:00 óra

Melegvíz  5

Időprogramok

>Hé

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

> Nap / blokk kiválasztása

A melegvíz-időprogramok menüben beállítható, 
hogy mely időpontokra történjen meg a melegvíztá-
roló felfűtése.
Naponként illetve blokkonként legfeljebb három idő 
állítható be.

H – P 6:00 – 
22:00 óra
Szo  7:30 – 
23:30 óra
V  7:30 – 
22:00 óra

Keringtető szivattyú  5

Időprogramok

>Hé

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

> Nap / blokk kiválasztása

Az beállítható, hogy mely időpontokban működjön a 
keringető szivattyú.
Naponként illetve blokkonként legfeljebb három idő 
állítható be.
A melegvíz-üzemmódot (lásd 3. menü) „BE“ érték-
re állítva a keringető szivattyú folyamatosan műkö-
dik.

H – P 6:00 – 
22:00 óra
Szo  7:30 – 
23:30 óra
V  7:30 – 
22:00 óra

8.3 táblázat A felhasználói szinten beállítható paraméterek 

(folytatás)
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Megjelenített kijelzés Ismertetés Gyári beállítás

Távollét programozása  6

a teljes rendszerre

Időablakok

1 > 06.01.08 08.01.08

2 14.01.08 30.01.08

Előírt hőmérséklet 12°C

Kezdő nap beállítása

A szabályozóhoz és minden hozzá tartozó rendszer-
komponenshez két, dátummal kifejezett távollét-idő-
tartam programozható. Ezen kívül itt állítható be az 
időprogramtól független előírt helyiséghőmérséklet 
a távolléti üzemhez. A távolléti idő lejárta után a 
szabályozó automatikusan visszaugrik az előzőleg ki-
választott üzemmódra. A távollét-program csak Auto 
és Eco üzemmódban aktiválható. 
A csatlakoztatott tárolótöltő körök illetve cirkulációs 
szivattyú körök a távollét-program idejére KI üzem-
módba kerülnek.

1. időtartam:
01.01.2003 –
01.01.2003

2. időtartam:
01.01.2003 –
01.01.2003

Előírt hőmérséklet 
15 °C

Alapadatok  7

Dátum 21.04.08

A hét napja Hé

Idő 09:35

>Az értékek beállíthatók

Az Alapadatok menüben az aktuális dátum, a hét 
napja, illetve ha a DCF rádióvétel nem lehetséges, az 
aktuális idő állítható be a szabályozó számára. 
A beállítások minden csatlakoztatott rendszerkom-
ponensre érvényesek.

Kódszint  8

Kódszám

> 0 0 0 0

Standard kód:

1 0 0 0

> Számok beállítása

A kódszintre (szakemberszintre) lépéshez állítsa be 
a megfelelő kódot (a standard kód 1000), majd 
nyomja meg a jobb oldali  beállítógombot.
Ahhoz, hogy a beállítási paramétereket a kód meg-
adása nélkül olvasni lehessen, nyomja meg egyszer a 

 beállítógombot. Ezután a kódszint valamennyi pa-
ramétere a  beállítógomb forgatásával olvasható, 
de nem módosítható. 
Biztonsági funkció: 15 perccel a kódszinten végzett 
utolsó változtatás (valamelyik beállítógomb működ-
tetése) után a kódbevitel visszaállításra kerül. Az is-
mételt kódszintre jutáshoz újra meg kell adni a 
kódot.

1000

8.3 táblázat A felhasználói szinten beállítható paraméterek 

(folytatás)
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8.8 A kódszint kijelzői
A kódszint különböző területeket tartalmaz, melyekben 
a kontextustól függően paraméterek megváltoztatása il-
letve csak megnézésére van lehetőség. A kontextus min-
dig a menüelnevezésről azonosítható.
C menü: A fűtőberendezés paramétereinek beállítása
D menü: diagnosztika végrehajtása
I menü: Általános információk megjelenítése 
A menü: Inst. segítség
15 perccel a kódszinten végzett utolsó változtatás (vala-
melyik beállítógomb működtetése) után a kódbevitel vis-
szaállításra kerül. Az ismételt kódszintre jutáshoz újra 
meg kell adni a kódot.

Megjelenített kijelzés Ismertetés Gyári beállítás

C menü: A fűtőberendezés paraméterei-
nek beállítása

A C1 - C9 menükben a hőszivattyú különféle funkciói-
nak paraméterei állíthatók be.

Kódszint C1

változtatás

Kódszám

> 0 0 0 0

Elfogadja? Nem

> Számok beállítása

Menü a kódszám megváltoztatásához.
Itt cserélhető a standard 1000-es kód tetszőleges 
négyjegyű kódra.
Fontos tudnivaló: Ha megváltoztatja a kódot, je-
gyezze meg az újat, ellenkező esetben nem tud több 
változtatást végrehajtani a kódszinten! 

1000

HK2 C2

Paraméterek

Típus Égőkör

Fűtési görbe 0,80

KH kikapcsolási határ >21 °C

Kompr. indítás kezdete: -120°perc

>Hőmérséklet választása

Típus: Égőkör (közvetlen hidraulikáknál),
keverőkör (pufferelt hidraulikáknál),
kötött érték (csak vrDIALOG 810/2-n keresztül állít-
ható be).
Fűtési görbe: Beállítható fűtési görbe (kötött érték-
nél nem).
KH-kikapcsolási határ:Hőmérséklethatár a fűtési 
üzem kikapcsolásához (nyári funkció).
Komp. indítás kezdete: A fokpercek beállítása a 
kompresszor indításáig (csak közvetlen hidrauliká-
nál)

0,3
22 °C

HK2 C2

Paraméterek

Típus Kötött érték

KH kikapcsolási határ >21 °C

>Hőmérséklet választása

Ez a kijelző akkor jelenik meg, ha egy „kötött érték“ 
került beállításra a vrDIALOG 810/2-n keresztül.

Csatlakoztatott VR 60 esetén ez a menü többször je-
lenik meg (minden fűtőkörre).

Puffertároló C3

Információ

Előírt előremenő hő-
mérséklet 41°C

VF1 előremenő érzékelő 29°C

RF1 visszatérő érzékelő 25°C

Ez a kijelző csak puffertároló (pl. 2. és 4. hidraulika-
terv) használata esetén jelenik meg.

Előremenő Előírt: Előírt előremenő hőmérséklet
VF1 előremenő érzékelő: A VF1 puffertároló fejhő-
mérséklet-érzékelő hőmérséklete
RF1 visszatérő érzékelő: Az RF1 puffertároló fenék-
hőmérséklet-érzékelő hőmérséklete
(lásd 8.4.3 szakasz)

8.4 táblázat A kódszinten beállítható paraméterek
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Megjelenített kijelzés Ismertetés Gyári beállítás

HK2 C4

Információ

Előírt előremenő hő-
mérséklet 41°C

Előremenő hőmérséklet 
VF2 30°C

Szivattyú állapot KI

Energiaintegrál -183°perc

HK2 C4

Paraméterek

Előírt előremenő hő-
mérséklet 41°C

Előremenő hőmérséklet 
VF2 29°C

Szivattyú állapot KI

Keverőszelep állapot NYIT

Az alsó menü csak puffertároló alkalmazása esetén 
(pl. 2. és 4. hidraulikaterv és VR 60 használatakor 
adott esetben többször) jelenik meg.
Közvetlen fűtési üzem (pl. 1. és 3. hidraulikaterv) 
esetében a felső kijelző kerül megjelenítésre.
ELŐÍRT előremenő hőmérsékletA fűtőkör előírt elő-
remenő hőmérséklete.
Előremenő hőmérséklet VF2: VF2 aktuális előreme-
nő hőmérséklet.
EnergiaintegrálAz energiaintegrál a VF2 előremenő 
és az ELŐÍRT előremenő hőmérséklet percenként ös-
szegzett különbsége. Egy bizonyos hőhiánynál a hő-
szivattyú bekapcsol (lásd energiamérleg-szabályo-
zás, 8.4.2 fejezet).
Szivattyú állapot:  megmutatja, hogy a szivattyú 
be- vagy kikapcsolt állapotban van-e (BE/KI).
Keverőszelep állapot: Figyelem!Az KI/BE a keverő-
szelep szabályozásának mozgásirányát jelöli. Ha a 
keverőt nem vezérlik, a KI kijelzés látható.

Csatlakoztatott VR 60 esetén az alábbi menü több-
ször jelenik meg (minden fűtőkörre).

HK2 C5  

Paraméterek

Helyiséghőmérséklet-
korrekció

Nincs

Távkapcsolás IGEN 23°C

>Mód választása

A VR 90 / VR 80 távkapcsoló használata esetén:
Helyiséghőmérséklet-korrekció:
Nincs = A távkapcsolásból származó helyiséghőmér-
séklet nem kerül figyelembe vételre.
Korrekció = A fűtés előremenő hőmérséklete a beál-
lított fűtési görbén belül az előírt és a tényleges he-
lyiséghőmérséklet közötti különbségnek megfelelően 
változik.
Termosztát = A VR 90-ből származó hőmérsékletet 
a szabályozó közvetlenül felhasználja, helyiségter-
mosztát funkció valósul meg.
Távkapcsolás: Automatikusan kijelzésre kerül, hogy 
csatlakoztatva van-e a VR 90 távkapcsoló (IGEN / 
NEM). Ha IGEN, akkor a VR 90-nél mért helyiséghő-
mérséklet is megjelenik.

Bizonyos esetekben ez a menü többször is megjele-
nik (minden fűtőkörre).

Nincs

Különleges funkciók C6

Esztrichszárítási üzem

nap Hőmérsék-
let

FK 2: > 1 0°C

HK3:

HK4:

>A kezdőnap beállítása

Kiválaszthatja az esztrichszárítás kezdőnapját, az 
előírt előremenő hőmérséklethez tartozó érték auto-
matikusan behívásra kerül az esztrichszárítás funk-
ció szerint (napi értékek 25/30/35 °C), lásd 8.3 „Be-
állítható kiegészítő funkciók“ fejezet.
Kb. 20 másodpercig tart, mire a tényleges érték 
megjelenik!
Az esztrichszárítási funkció kikapcsolása: állítson be 
„0“ értéket a naphoz.
A fűtőberendezés konfigurációjától függően a kijelző 
adott esetben további fűtőköröket is megjelenít.

0

8.4 táblázat A kódszinten beállítható paraméterek (folytatás)
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Megjelenített kijelzés Ismertetés Gyári beállítás

Kiegészítő fűtés C7

Fűtés üzem(mód) KF nélkül

Melegvíz üzem KF-el

KF bekapcsolás kezde-
te: -600°perc

>Az értékek beállíthatók

Fűtés üzem(mód)
KF nélkül: KF letiltva.
KF-el: A KF szabadon kapcsol a bivalenciapont és az 
energiaintegrál függvényében.
csak KF: Fűtési üzem csak kiegészítő fűtéssel, pl. 
vészüzemben
Melegvíz üzem
KF nélkül: KF letiltva
KF-el: A kiegészítő fűtés szolgáltatja a kompresszor 
által nem megvalósítható hőmérsékletszintet
(> 58 °C tárolóhőmérséklet)
csak KF: Vízmelegítés csak kiegészítő fűtéssel, pl. 
vészüzemben (ha előtte aktiválták a „KF nélkül”-t, 
akkor a melegvíz max. hőmérséklete kb. 58 °C; a 
„KF“ aktiválása esetén a C6 menüben beállított ma-
ximális melegvíz-hőmérséklet érvényes
KF bekapcsolás kezdete: A kiegészítő fűtés bekap-
csolásáig érvényes fokperc beállítása, hozzáadva a 
kompresszor indításának fokperceihez.
Példa:  -600°min plusz -120°min 

=> bekapcsolás -720°min-nél.

Bivalenciapont: Csak ezen külső hőmérséklet alatt 
engedélyezett a kiegészítő fűtés utánmelegítési 
célra fűtési üzemben (az A3 menüben állítható be).

KF nélkül
KF nélkül

Legionella-védelem C9

Paraméterek

Legionella-védelem KI

Legionella indítás 04:00

>kiválasztása

Legionella-védelem KI/H/K/Sze/Cs/P/Szo/V
Legionella bekapcsolás: A beállított idő adja meg a 
legionella-védelem bekapcsolásának idejét.

A legionella-védelmet a kiegészítő fűtés a beállított 
napon és időpontban hajtja végre, ha a kiegészítő 
fűtés bekapcsolt állapotban van.

Ehhez a szabályozó az előírt előremenő hőmérsékle-
tet 76 °C/74 °C (2 K hiszterézis) értékre állítja be. A 
legionella-funkció akkor fejeződik be, ha a tárolónál 
az előírt előremenő hőmérséklet a 73 °C értéket leg-
alább 30 perc időtartamra elérte, illetve 90 perc 
után, ha a 73 °C nem került elérésre (pl. ha közben 
melegvíz-vételezés történt).

KI
04:00

8.4 táblázat A kódszinten beállítható paraméterek (folytatás)
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Megjelenített kijelzés Ismertetés Gyári beállítás

D menü: diagnosztika végrehajtása A D1 - D5 menükben a hősszivattyút diagnosztikai 
üzemmódban működtetheti és tesztelheti.
Az egyes beállításoknál, a „Teszt“ = “nem“ (D1 
menü) kivételével, a diagnosztika menüből nem lehet 
kilépni. Az utolsó gombnyomást követően 15 perccel 
automatikus újraindítás történik.
Diagnosztikai üzemmódban a kompresszor és más 
részegységek előremenő futási, minimális futási 
és utánfutási ideje nem kerül figyelembe vételre! 
A diagnosztikai üzemmód gyakori be- és kikapcsolá-
sa zavart okozhat.

Diagnosztika D1

Hűtőkör

Teszt >nem

Hűtőkör nagynyomás 11,9 bar

Kompresszor kimenet 66°C

Kisnyomású hűtőkör: 2,3 bar

Kompresszor bemenet 0°C

Teszt: nem/ki/fűtési üzem/melegvíz. A hőszivattyú 
üzemmódjának beállítása a hőszivattyú viselkedésé-
nek teszteléséhez.
Nagynyomású hűtőkör: A hűtőközeg nyomásának 
kijelzése
Kompresszor kimenet
Kompresszor kilépés (magasnyomású kompresszor 
kimenet): T1 hőmérséklet-érzékelő kijelzés.* 
Kisnyomású hűtőkör: A hűtőközeg nyomásának ki-
jelzése
Kompresszor bemenet
Kompresszor belépés (kompresszor bemenet, szívó-
oldal): T2 hőmérséklet-érzékelő kijelzés.* 

—

Diagnosztika D2

Hűtőkör

Túlmelegedés 4 K

Párologtató hőmérsék-
let 5°C

Leolvasztószelep Fűtés

Túlmelegedés a hűtőközegnél a T2*-ből és a kisnyo-
más-érzékelőből számítva. Csak akkor látható, ha a 
kompresszor üzemel.
Párologtató hőmérséklet: Hőmérséklet a T7* 
párologtató kimeneténél.
A  leolvasztószelep (4-utas szelep)* állapota: Kétfé-
le állapotot vehet fel:
– fűtés (normál üzem)
– leolvasztás (leolvasztási funkció)

—

Diagnosztika D3

Hőszivattyú kör

TÉNYLEGES előremenő 
víz hőmérséklet 27°C

Visszatérő hőmérséklet 
TÉNYLEGES 24°C

Fűtőkörszivattyú KI

Fűtőberendezés nyo-
mása 1,2 bar

Kiegészítő fűtés KI

Aktuális előremenő hőmérséklet T6.* 
Aktuális visszatérő hőmérséklet T5.* 
Fűtőkörszivattyú állapota: BE / KI.
A fűtőberendezés nyomása (fűtőköri nyomásérzé-
kelő).
A kiegészítő fűtés állapota: BE / KI.

—

Diagnosztika D4

Hőforrás

Levegőztető BE

Forráshőmérséklet 6°C

A ventilátor állapota: BE / KI.
Forráshőmérséklet: A párologtató bemenetén lévő 
T3* levegőhőmérséklet.

8.4 táblázat A kódszinten beállítható paraméterek (folytatás)

* lásd a függelék 1. és 2. ábráját
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Megjelenített kijelzés Ismertetés Gyári beállítás

Diagnosztika D5

Fűtőkör

VF1 puffer 45°C

RF1 puffer: 36°C

VF2 előremenő érzéke-
lő 38°C

Tároló hőmérséklet 
TÉNYLEGES 52°C

UV1 FK

VF1 puffer: Puffertároló fejhőmérséklet-érzékelő
RF1 puffer: Puffertároló fenékhőmérséklet-érzékelő
VF2 előremenő érzékelő: Fűtés aktuális előremenő 
hőmérséklete
SP melegvíz: Hőmérséklet a melegvíztárolóban.
UV1: a 3-utas szelep állapota (FK = fűtőkör, MV = 
melegvíz).

I menü: Általános információk megjelení-
tése

Az I1 - I4 menükben a hőszivattyú beállításairól talál-
hatók információk.

Hibatároló I1

hibaszám > 1

Hibakódok 33

16.02.08 07:18

Hiba

Fűtőkör nyomásérzékelő hiba

A hibatároló menüje, amely az utolsó 10 hibát előfor-
dulásuk sorrendjében jelzi ki.
A hiba száma, a hibakód, a hiba jelentkezésének dá-
tuma és ideje illetve a hiba rövid leírása olvasható le. 
A hibaszám a hibák jelentkezésének sorrendjét mu-
tatja. A hibakód azonosítja a hibát. A felsorolás a 10. 
fejezetben található.
A  beállítógombot elfordítva a következő hiba jele-
nik meg.

—

Üzemi adatok I2

Kompresszor üzem 7 óra

Kompresszor indítások 33

Kiegészítő fűtés üzem 2 óra

Kiegészítő fűtés indítá-
sok: 21

Kompresszor üzem: A kompresszor eddigi üzemórá-
inak száma.
Kompresszorindítások: A kompresszorindítások 
száma.
Kiegészítő fűtés üzem: A kiegészítő fűtés eddigi 
üzemóráinak száma.
Kiegészítő fűtés indítások: A kiegészítő fűtés indí-
tásainak száma.

—

Szoftver-verziók I3

i/o kártya  1 3.34

Felhasználói interfész  1 2.22

VR 80

VR 90

Az I/O kártya szoftver-verziója (a hőszivattyúban 
található NYÁK).
A Felhasználói interfész szoftver-verziója (kijelző a 
kezelőkonzolon).
VR 80: a szoftver-verziót mutatja csatlakoztatott VR 
80 esetén.
VR 90: a szoftver-verziót mutatja csatlakoztatott VR 
90 esetén.

—

I4

Visszaállítás? NEM

1. kód: 0000 2. kód: FFFF

Kódot elfogad? NEM

Visszaállítás: Hiba miatti lekapcsolások visszaállítá-
sa, minden működés azonnal megszakad, a hőszivat-
tyú újraindul.

1. kód / 2. kód: funkció nélkül! Az értékeket megvál-
toztatni tilos!

0000; FFFF
NEM

8.4 táblázat A kódszinten beállítható paraméterek (folytatás)

* lásd a függelék 1. és 2. ábráját
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Megjelenített kijelzés Ismertetés Gyári beállítás

A menü: Inst. segítség Az A1-A2 menük a hőszivattyú első üzembe helyezé-
sekor vezetik át az installációs segítségen.
Az installációs segítség első üzembe helyezéskor au-
tomatikusan megjelenik.

Installálás A1

Nyelv választás

Nyelv >DE német

>kiválasztása

Nyelv: Az országnak megfelelő nyelv beállítása

Az első telepítéskor a szabályozó mindig ezzel a me-
nüvel (installációs segítség) kapcsol be.

Inst. segítség A2

Hidraulikaterv 3

Hőszivattyú típus 5

Elektr. huzalozási terv 1

Elfogad IGEN

>kiválasztása

A hidraulikatervet és az elektromos kapcsolási rajzot 
a szerelőnek az első üzembe helyezés alkalmával be 
kell állítania. 
A hőszivattyú típusát gyárilag beállítják, módosítani 
tilos!

Hidraulikaterv:
1 = puffertároló nélkül, melegvíztároló nélkül
2 = puffertárolóval, melegvíztároló nélkül
3 = puffertároló nélkül, melegvíztárolóval
4 = puffertárolóval, melegvíztárolóval; Lásd 6.8 - 6.11 
ábrák.

Hőszivattyú típus:
  Típus Megnevezés
  1 VWL 7C/71
  2 VWL 9C/91

Elektromos kapcsolási rajz:
1 = minden magas díjszabással (lásd 6.2 ábra).
2 = a kompresszor alacsony díjszabással (lásd 6.3 
ábra).
3 = alacsony díjszabás a kompresszorra és az elekt-
romos kiegészítő fűtésre (lásd 6.4 ábra).

elfogadás: IGEN/NEM; 
Az IGEN-t választva megtörténik a beállított értékek 
mentése. 

8.4 táblázat A kódszinten beállítható paraméterek (folytatás)
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Megjelenített kijelzés Ismertetés Gyári beállítás

Inst. segítség A3

Kiegészítő fűtés

hidraulikus bekötése

Kiegészítő fűtés

MV+FK

Bivalenciapont -5 °C

>Az értékek beállíthatók

Kiegészítő fűtés: beállításra kerül, hogy csatlakozik-
e és hol hidraulikusan kiegészítő fűtés:
- belső (elektromos kiegészítő fűtés a hőszivattyún 

belül)
-  MV + FK: külső kiegészítő fűtés áll rendelkezésre 

melegvízhez és fűtőkörhöz)
- nincs kiegészítő fűtés (nincs fagyvédelem vészü-

zemben)
-  Melegvíz: külső kiegészítő fűtés áll rendelkezésre 

csak melegvízhez
A szabályozó csak akkor vezérli a kiegészítő fűtést, 
ha a C7-es menüben engedélyezésre került a „kiegé-
szítő fűtés“ és a következő feltételek teljesülnek:
Bivalenciapont: Csak ezen külső hőmérséklet alatt 
engedélyezett a kiegészítő fűtés utánmelegítési 
célra fűtési üzemben.

belső
-5 °C

Eszköz A5

1. komponens teszt

HK2-P BE

KSZ KI

KF KI

SK2-P KI

A komponensteszttel ellenőrizhetők a hőszivattyú 
működtető elemei. A bekapcsolás maximum 20 per-
cig érvényes és ezalatt a szabályozó aktuális előze-
tes beállításai figyelmen kívül hagyásra kerülnek. Ez-
után a hőszivattyú ismét visszatér előző üzemállapo-
tához.
Fontos tudnivaló: Amennyiben a kompresszor be-
kapcsol, automatikusan bekapcsolódik vele a fűtő-
körszivattyú és a kútszivattyú is.
UV1 = melegvíz: A váltószelep „Melegvízkészítés“ ál-
lásban van.
UV1 = FK: A váltószelep „Fűtési üzem“ állásban van.

KI

Eszköz A6

2. komponensteszt

Komponensek VR 60 Adr. 4

Működtető KI

Érzékelő VF a 29 °C

Választás 

A kijelző csak több beszerelt fűtőkör és legalább egy 
VR 60 esetén jelenik meg.
A 2. komponensteszttel a csatlakoztatott tartozékok 
működtető elemei ellenőrizhetők. A bekapcsolás ma-
ximum 20 percig érvényes és ezalatt a szabályozó 
aktuális előzetes beállításai figyelmen kívül hagyásra 
kerülnek. Ezután a hőszivattyú ismét visszatér előző 
üzemállapotához.

8.4 táblázat A kódszinten beállítható paraméterek (folytatás)
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Megjelenített kijelzés Ismertetés Gyári beállítás

Eszköz A7

Jégtelenítés indítás NEM

Itt a következő előre kiszámított jégtelenítés idejétől 
függetlenül manuálisan indíthat jégtelenítési folya-
matot.

Eszköz A8

Külső hőmérséklet 0,0 K

MV érzékelő SP 0,0 K

Eltolás VF2 0,0 K

RF1 pufferérzékelő 0,0 K

A kijelzett hőmérsékletek manuális illesztése.
Kalibrálási-állítási tartomány
külső hőmérséklet: +/- 5 K, lépésköz 1,0 K.
minden más: +/- 3 K, lépésköz 0,5 K.
A VF2 előremenő érzékelő mindig megjelenik.
A belső érzékelők legfeljebb csak a vrDIALOG-on ke-
resztül változtathatók meg, a pufferérzékelő és a tá-
rolóérzékelő csak a megfelelő hiraulikánál.

További érzékelő megjelenítéséhez fordítsa el a be-
állítógombot.
A kijelző kontrasztjának beállítása (0 – 25).

0 K
0 K
0 K
0 K

16 (kijelző)

Az installálás véget ért A9

Elhagyja az üzemmó-
dot? >igen

>Az értékek beállíthatók

Tudnivalók az első üzembe helyezéshez:
Csak akkor állítsa az Üzemmód elhagyása opciót 
„IGEN“-re, ha biztos abban, hogy minden beállítás 
megfelelő.
Az üzemmódhoz „IGEN“-t választva a szabályozó át-
vált grafikus kijelzőre. A hőszivattyú önálló szabályo-
zással kezd működni.

Miután egyszer igen-t állított be, ez a menü többet 
nem jelenik meg. 

8.4 táblázat A kódszinten beállítható paraméterek (folytatás)
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8.9  Speciális funkciók

A speciális funkciók az alapkijelzésből választhatók ki. 
Ehhez nyomja meg a bal oldali  beállítógombot.
A paraméter megváltoztatásához forgassa el a  beállí-
tógombot. A következő speciális funkciók választhatók:

• Takarékfunkció: Nyomja meg 1 x a  beállítógombot
• Partifunkció: Nyomja meg 2 x a  beállítógombot
• Egyszeri tárolótöltés: Nyomja meg 3 x a  beállító-

gombot

Valamely funkció aktiváláshoz azt csak ki kell választani. 
A takarékfunkcióban szükség van annak az időnek a ki-
egészítő megadására, amíg a takarékfunkciónak (csök-
kentési hőmérsékletre szabályozás) érvényben kell len-
nie.

Az alapkijelzés a funkció lefutása (az idő elérése) után, 
vagy a  beállítógomb ismételt megnyomására jelenik 
meg.

Megjelenített kijelzés Ismertetés

Se 16.02.08 9:35

Takarék program aktív

> Időpont-kiválasztás vége

Takarékfunkció: 
A takarékfunkcióval a fűtési idő egy beállítható időtartamra csökkent-
hető.

A takarékfunkció idejének megadása óó:pp (óra:perc) formátumban

Se 16.02.08 9:35

Partifunkció aktív

Partifunkció: 
A partifunkcióval lehetővé válik a fűtési és melegvíz-készítési idők 
meghosszabbítása a következő kikapcsolási időponton túlra az azt kö-
vető bekapcsolási időpontig. A partifunkció csak azoknál a fűtőkörök-
nél illetve melegvízköröknél használható, melyeknél „Auto“ vagy 
„ECO“ üzemmód van beállítva.

Se 16.02.08 9:35

1x HMV tároló felfűtés

Tárolótöltés aktív

Egyszeri tárolótöltés: 
Ez a funkció lehetővé teszi a melegvíztároló aktuális időprogramtól 
független egyszeri feltöltését.

8.5 táblázat Speciális funkciók
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• A gyári beállítás visszaállítása: Tartsa lenyomva 5 má-
sodpercnél hosszabb ideig egyszerre a  és a  beállí-
tógombot. Ezután választhat, hogy csak az időprogra-
mokat, vagy minden értéket vissza kíván-e állítani a 
gyári beállításra.

Megjelenített kijelzés Ismertetés

Se 21.04.08 9:35

Gyári beállítás

Megszakítás NEM / IGEN

Időprogramok NEM / IGEN

Összes NEM / IGEN

>Az értékek beállíthatók

A gyári beállítások visszaállításra kerülnek. 

Figyelem! Bízza szakemberre a gyári beállítások visszaállítását. A be-
rendezés-specifikus beállítások visszaállítása megtörténik. A berende-
zés üzemen kívül helyezhető. A berendezésben nem károsodhat.

A gyári beállítások menüjének behíváshoz nyomja meg legalább 5 má-
sodpercig mindkét beállítógombot egyszerre.

8.6 táblázat A gyári beállítások visszaállítása

Szabályozás 8



geoTHERM VWL 0020060552_00 telepítési útmutató58

8.10 A vrDIALOG 810/2 segítségével beállítható pa-
raméterek

A vrDIALOG 810/2 (eBUS) a számítógéppel támogatott 
grafikus megjelenítés és konfigurálás segítségével a fű-
tőkészülékek és szabályozórendszerek optimalizálását 
és ezzel energia-megtakarítás elérését teszi lehetővé. 
Mindkettő lehetőséget biztosít a szabályozórendszer ak-
tuális folyamatainak folyamataiba történő betekintésre 
illetve azok befolyásolására. A programok lehetőséget 
adnak számos rendszeradat archiválására és grafikus 
előkészítésére, a készülék-konfigurációk betöltésére, on-
line módosítására, és mentésére, továbbá információk 
jelentések formájában történő eltárolására.
A vrDIALOG 810/2-n keresztül a hőszivattyú valamennyi 
beállításának és további beállítások optimalizálása vé-
gezhető el. A vrDIALOG-on keresztüli beállításokat kizá-
rólag gyakorlattal rendelkező szakember végezheti.

Paraméterek Ismertetés Gyári beállítás

Hőmérséklet-érzékelők kalibrálása A belső érzékelők csak a vrDIALOG 810/2-n keresztül kalibrálha-
tók.

Név megváltoztatása: Fűtőkör A berendezésen belül minden fűtőkör egyedileg elnevezhető. 
Ehhez fűtőkörönként max. 10 betű áll rendelkezésre. A kiválasz-
tott elnevezéseket a rendszer automatikusan átveszi, és az 
adott kijelzőkön megjeleníti.
A berendezés konfigurációjától függően a további fűtőkörök 
neve megjelenik a kijelzőben.

FK 2: HK2

Szoftver-állapot Az állapot a hőszivattyú szoftverének üzemállapotáról tájékoz-
tat

—

Árammegszakítás Az áramszolgáltatói érintkező vezérlése miatti árammegszakí-
tás állapota (áramszolgáltatói tiltóidő): 
„nem“ = nincs tiltóidő, „igen“ = tiltóidő aktív, vezérlés pl. körve-
zérlő vevővel / körvezérlő jellel.

—

Fázisállapot Fázisállapot: kijelzésre kerül, hogy megvan-e mindhárom fázis 
(ok/hiba).

—

Forgómező állapot Forgómező állapot: kijelzésre kerül, hogy jó-e a fázissorrend 
(ok/hiba).

—

Indulóáram-korlátozó Indulóáram-korlátozó állapota: BE / KI. —
Nappali kötött érték
Éjszakai kötött érték

Ez a kijelzés csak akkor jelenik meg,ha a vrDIALOG-on keresztül 
a Mód beállításához a „kötött érték“ opció került kiválasztásra.
Itt az előremenő hőmérséklet kötött előírt értékre szabályozása 
történik a külső hőmérséklettől függetlenül.

Nappali kötött érték:  Előírt előremenő hőmérséklet (pl. manu-
álisan beállított esztrichszárítás).
Éjszakai kötött érték: Előírt éjszakai előremenő hőmérséklet.

35 °C

30 °c

FK2 mód A fűtőkör típusának beállítása:
–  Égőkör: (3. hidraulikaterv) A fűtési üzem előírt előremenő hő-

mérséklettel, időjárásfüggő energiamérleg-érzékelővel folyik.
–  Keverőkör: (4. hidraulikaterv) A fűtési üzem előírt előremenő 

hőmérséklettel, Időjárásfüggő szabályozóval folyik.
–  Kötött érték: Fix beállítású előírt előremenő hőmérséklet 

nappalra és éjszakára, lásd C5 menü.

Égőkör

8.7 táblázat A vrDIALOG 810/2 segítségével beállítható 

paraméterek

8 Szabályozás
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Paraméterek Ismertetés Gyári beállítás

Minimális hőmérséklet 
Maximális hőmérséklet 

Minimális hőmérséklet / maximális hőmérséklet: 
A határhőmérsékletek (min. és max.) beállítása, amelyeket 
a fűtőkör igényelhet.
A maximális hőmérséklet a padlóvédő kapcsolás értéké-
nek kiszámításánál is felhasználásra kerül (max. FK-hőm. 
+ kompr.hiszterézis + 2K).

15 °C
43 °C

Max. előfelfűtés Max. előfelfűtés
A padlófűtés tehetetlenségének figyelembe vétele céljából 
a programozott fűtési idő kezdete előtt manuálisan előfel-
fűtés állítható be.

0 óra

Max. fűtési idő 20 perc
Max. MV töltési idő 40 perc

Max. fűtési idő = az a maximális időtartam, amely után a 
berendezés visszakapcsol tárolótöltő üzembe, ha tovább-
ra is fennáll a tárolási igény.
Max. MV töltési idő: = az az időtartam, amely után táro-
lótöltő üzemből fűtőüzemre átkapcsolás történik, ha pár-
huzamosan fűtési igény áll fenn.

20 perc

40 perc

Kompr. hiszterézis Kompresszor-hiszterézis (csak 1. és 3. hidraulikaterv ese-
tén):
A kompresszor kényszerített bekapcsolása a következő 
esetekben:
TÉNYLEGES előremenő hőmérséklet < Előírt előremenő 
hőmérséklet - hiszterézis
A kompresszor kényszerített kikapcsolása a következő 
esetekben:
TÉNYLEGES előremenő hőmérséklet > Előírt előremenő 
hőmérséklet + hiszterézis

7 K

Kompresszor indítás Komp. indítás/óra: max. lehetséges kompresszorindítások 
száma óránként (3-5).

3

Max. visszatérő hőmérséklet FK 46°C Max. visszatérő hőmérséklet FK: a kompresszorüzemre 
vonatkozó visszatérő hőmérséklet határának beállítása. A 
funkció feladata a szükségtelenül rövid kompresszorüzem 
kiküszöbölése.

46°C

Hőmérséklethiba-felismerés a követ-
kező alapján:

Hőmérsékleti hiba felismerés: Ha a beállított idő után nem 
kerül elérésre az előremenő hőmérséklet előírt értéke, 
akkor a kijelzőben megjelenik a megfelelő hibaüzenet és a 
hiba felkerül a hibalistára (az utolsó tíz hiba kijelzése).
Ezek a funkciók be- ill. kikapcsolhatók.

KI

Szervizidő Gyorsteszt. Az AN szervizidőnél az energiamérleg-integrál 
időköze 1 percről 1 másodpercre módosul, és ezzel az 
energiamérleg számítása 60-szorosára gyorsul. A komp-
resszor 4 perce minimális futási ideje és 5 perces minimá-
lis kikapcsolási ideje nem változik.

—

8.7 táblázat A vrDIALOG 810/2 segítségével beállítható para-

méterek (folytatás)

Szabályozás 8
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9 Ellenőrzés és karbantartás

9.1 Megjegyzések a karbantartáshoz
A tartós üzembiztonság, a megbízhatóság és a hosszú 
élettartam előfeltétele a készülék szakember által elvég-
zett évenkénti átvizsgálása/karbantartása.

d 
 Veszély!

Ellenőrzést, karbantartási és javítási 
munkákat csak arra jogosult szakipari 
cég vagy szakember végezhet. 
Az el nem végzett ellenőrzéseknek és 
karbantartási munkáknak anyagi károk 
és személyi sérülések lehetnek a követ-
kezményei.

Ahhoz, hogy a Vaillant készülék funkcióit tartósan bizto-
sítani lehessen, és az engedélyezett gyári állapot ne vál-
tozzon meg, a karbantartási és állagmegóvási munkála-
tokhoz csak eredeti Vaillant pótalkatrészeket szabad 
használni!
Az esetleg szükséges pótalkatrészek jegyzékét a min-
denkor érvényes pótalkatrész-katalógusok tartalmazzák.
Erről a Vaillant cég bármely gyári vevőszolgálata ad tá-
jékoztatást.

9.2 Karbantartási munkák végrehajtása

e
 Veszély!

Áramütés okozta életveszély áll fenn a 
feszültség alatt álló alkatrészeken! A 
hőszivattyún végzett munkák előtt kap-
csolja le az áramellátást (biztosíték) és 
biztosítsa szándékolatlan visszakapcso-
lás ellen.

9.3 Karbantartási munkák végrehajtása
Szabályos időközönként (a környezeti feltételek, mint pl. 
átlagos külső hőmérséklet, porterhelés, légnedvesség, 
stb. függvényében) a következő karbantartási munkák 
elvégzésére van szükség:
– Kb. évenként 1 alkalommal a levegővezetés tömítettsé-

gének ellenőrzése, adott esetben a szennyeződések 
megszüntetése.

– A párologtató szennyezettségének ellenőrzése (szem-
revételezés).

– A kondenzvíz-kifolyó átjárhatóságának ellenőrzése, 
adott esetben a szennyeződések / dugulások meg-
szüntetése.

9.3.1 A levegővezetés ellenőrzése
• Ellenőrizze évente kb. egyszer a levegővezetés tömí-

tettségét (levegőcsatornák és a készülékburkolat felső 
része) lehetőség szerint >10 °C külső hőmérséklet mel-
lett (érezhető légáramlás vagy kondenzátumnyomok).

• Ellenőrizze a párologtatót is (lemezelt csöves hőcseré-
lő a készülék hátoldalán, lásd 2.4. ábra, 1. pozíció).

• Nyissa ki a levegőcsatorna ellenőrző nyílását és szem-
revételezéssel ellenőrizze a párologtató lemezeinek 
erős szennyeződését illetve lerakódásait.

h
 Fontos tudnivaló!

Az ingadozó külső hőmérséklet és lég-
nedvesség miatt a hőcserélőn a derese-
dés és a jegesedés normális jelenség. A 
hőszivattyú automatikusan leolvasztási 
folyamatot indít el.

Erős lerakódások esetén meg kell tisztítani a párologta-
tót, ellenkező esetben tartós deresedés alakul ki, és bi-
zonyos körülmények között az automatikus leolvasztás 
nem elegendő a párologtató téli üzemben történő tartós 
jegesedésének megakadályozására. Ezen kívül a szen-
nyeződések megakadályozzák a hőszivattyút a hő kör-
nyezettől történő elvonásában, így a hőszivattyú gazda-
ságossága csökken.

9.3.2 A párologtató tisztítása
A párologtató tisztításához célszerű leszerelni levegőbe-
vezető csatorna közdarabját.

a
 Figyelem!

Sérülésveszély.
Az alkatrészek leszerelésénél és vissza-
szerelésénél ügyeljen arra, hogy a tömí-
tések ne sérüljenek meg.

• Távolítsa el a sarkokon található nyolc csavarkötést és 
a levegőbevezető csatorna közdarabján levő szorító-
kat.

• Szerelje le a levegőbevezető csatorna közdarabját.
• Távolítsa el a hőszivattyú felső oldalsó részét (lásd 

4.9. fejezet), hogy elegendő mozgásszabadság alakul-
jon ki a tisztításhoz.

9 Ellenőrzés és karbantartás
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a
 Figyelem!

Sérülésveszély.
A tisztításkor ügyeljen arra, hogy ne sé-
rüljenek meg a lemezek.

• A hőcserélőt speciális kefékkel és vízzel tisztítsa.
• Alaposan öblítse át a lemezes hőcserélőt vízzel, hogy 

valamennyi lelazult szennyeződésrészecske eltávolí-
tásra kerüljön.

• Tisztítsa ki a párologtató alatt levő kondenzvízgyűjtőt.

9.3.3 A kondenzvíz-lefolyók tisztítása
• A 4.9. fejezetben írtaknak megfelelően nyissa fel a hő-

szivattyút.
• Tisztítsa meg mindkét fenéklemezt nedves tisztítóken-

dővel.
• Oldja le a tömlővégeket a kondenzvíz-lefolyó tömlő és 

a kondenzvíz-túlfolyó csatlakozócsonkjáról, és tisztítsa 
ki a csatlakozócsonkokat.

• Ellenőrizze mindkét lefolyótömlő szabad átjárhatósá-
gát. Adott esetben tisztítsa meg vagy cserélje ki őket.

• Szerelje vissza a lefolyótömlőket a csatlakozócsonkok-
ra.

• Győződjön meg róla, hogy a kondenzvíz-lefolyó tömlő 
szifonja tele van vízzel, azaz a hőszivattyú nem tud le-
vegőt szívni.

9.3.4 Próbaüzem és ismételt üzembe helyezés
• A 6.11 fejezetben írt módon szerelje vissza a hőszivat-

tyú burkolatának valamennyi részét.
• Az útmutatóban leírt módon szerelje vissza a levegő-

csatorna-vezetés elemeit. Ügyeljen a tömítések meg-
felelő szerelésére!

d 
Veszély!

Sérülésveszély!
A hőszivattyú csak a burkolat összes ré-
szének felszerelése után helyezhető 
ismét üzembe.

• Helyezze üzembe a hőszivattyút.
• Ellenőrizze a hőszivattyú kifogástalan működését.

10 Hibaelhárítás és diagnosztika

d 
 Veszély!

A zavarelhárítással kapcsolatos művele-
teket csak elismert szakműhely végez-
heti. 

e
 Veszély!

Áramütés okozta életveszély áll fenn a 
feszültség alatt álló alkatrészeken! A 
hőszivattyún végzett munkák előtt kap-
csolja le az áramellátást (biztosíték) és 
biztosítsa szándékolatlan visszakapcso-
lás ellen.

10.1 Hibaüzenetek a szabályozón
A hibaüzenet a hiba jelentkezése után kb. 20 másod-
perccel jelennek meg a kijelzőn, és ha a hiba kb. 3 percig 
fennáll, a hibaüzenet beíródik a szabályozó hibatárolójá-
ba. A hibatároló az I1 menüben hívható be. Amíg a hiba 
fennáll, a hibakijelzés a grafikus kijelzőtől indulva a bal 
oldali  beállítógomb egyszeri balra forgatásával előhív-
ható.

Hibatároló I1

hibaszám > 1

Hibakódok 41

16.02.08 07:18

Hiba

Hőforrás T3 érzékelő

10.1. ábra Hibaüzenet a hibatárolóban, I1-es menü

A geoTHERM szabályozó három különböző típusú zavart 
ismer: 
– Olyan komponensek zavarai, melyek az eBUS-on ke-

resztül csatlakoznak.
– Átmeneti lekapcsolás

A hőszivattyú üzemben marad. A hiba kijelzésre kerül 
és a hiba okának megszűnésekor magától eltűnik.

- Hiba miatti lekapcsolás
A hőszivattyú kikapcsol. A hiba okának megszüntetése 
után csak a hiba visszaállításával (lásd I1-es menü) in-
dítható újra.

– Ezen kívül a készüléknél illetve a berendezésnél egyéb 
hiba/zavar is jelentkezhet.

Ellenőrzés és karbantartás 9
Hibaelhárítás és diagnosztika 10
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10.2 Az eBUS-komponensek zavarai

Hibakódok Hibaszöveg / leírás A hiba lehetséges oka A megszüntetés módja 

1 YY című XXX nem elérhető Egy az eBUS-on keresztül csatlakozó, 
YY című XXX komponens, pl. VR 60 
nem kerül felismerésre. 

Ellenőrizze az eBUS vezetékét és csatlakozóját. 
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a címkapcsoló beál-
lítása. 

4 YY című XXX ZZZ érzékelője ki-
esett 

Egy eBUS-on keresztül csatlakozó, YY 
című XXX komponens ZZZ csatlako-
zója hibás. 

Ellenőrizze a panelen a ProE-csatlakozót, ellen-
őrizze az érzékelő megfelelő működését, cserélje 
ki az érzékelőt. 

5 Az XXXX előírt érték nem kerül 
elérésre 

Az XXXX előírt érték nem kerül el-
érésre. 

Ellenőrizze hőmérséklet előírt értékét.
Ellenőrizze a hőmérsékletérzékelő pozícióját. 
Deaktiválja a hőmérsékleti hiba felismerését 
(C13).

10.1 táblázat Az eBUS-komponensek zavarai

10.3 Kijelzés a hibatárolóban és a „Figyelmeztető 
üzenet“ alatt

A hőszivattyú a kompresszorral együtt üzemben marad. 
A következő hibák a figyelmeztető üzenetként kerülnek 
kijelzésre a hibatárolóban és az  1-es menüben.

Hibakódok Hibaszöveg / leírás A hiba lehetséges oka A megszüntetés módja 

26 Túlmelegedés a kompresszor 
nyomóoldalán

Túlságosan nagy teljesítmény magas 
előremenő hőmérséklet mellett.

Csökkentse a fűtési görbét. Ellenőrizze és adott 
esetben csökkentse a szükséges fűtőteljesít-
ményt (esztrichszárítás, nyers falazat).

10.2 táblázat  Kijelzés a hibatárolóban és a „figyelmeztető üze-

net“   1-es menü, nincs lekapcsolás

10 Hibaelhárítás és diagnosztika
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10.4 Átmeneti lekapcsolás
A kompresszor lekapcsol, a hőszivattyú üzemben marad. 
A kompresszor legkorábban 5 perc elteltével indítható 
újra. (a kivételes eseteket lásd alul).

Hibakódok Hibaszöveg / leírás A hiba lehetséges oka A megszüntetés módja 

24 Szokatlanul hideg fűtőkör Leolvasztás üzemben a fűtés előremenő hőmérséklete erősen lecsökken. Okai:

Túl gyakran kerül sor leolvasztásra. Szennyezett a párologtató, szemrevételezéssel 
ellenőrizze, adott esetben tisztítsa meg.
A leolvasztást manuálisan indították, hagyja fűté-
si üzemben tovább járni a hőszivattyút.

Nincs felszerelve puffertároló. Szereljen fel puffertárolót.

Hibás a fűtőkör szivattyúja. Ellenőrizze, adott esetben cserélje ki a fűtőkör 
szivattyúját

Le vannak zárva a fűtőkörök. Nyissa ki a fűtőköröket.

T7 érzékelő meghibásodás Ellenőrizze a dugaszoló csatlakozást a panelen és 
a kábelkorbácsnál, ellenőrizze az érzékelő megfe-
lelő működését (ellenállásmérés a VR11 jellemzők 
alapján, lásd Függelék), cserélje ki az érzékelőt.

27 Túl magas a hűtőközeg nyomása 

Az integrált nagynyomás-kapcso-
ló 30 bar (g) értéknél kioldott.

A hőszivattyú legkorábban 60 
perc várakozási idő elteltével in-
dítható újra.

A hőhasznosító oldal túl kevés hőt ad le. Lehetséges okok:

Levegő van a fűtési rendszerben Légtelenítse a fűtést.

 Hibás fűtőköri szivattyú ill. csökkent 
szivattyúteljesítmény

Ellenőrizze és adott esetben cserélje ki a szivat-
tyút.

Hidraulikus váltó ill. puffertároló nél-
küli radiátorfűtés.

Ellenőrizze a berendezést.

A puffertároló VF1 és RF1 érzékelője 
fel van cserélve.

Ellenőrizze az érzékelők pozícióját.

Túl alacsony térfogatáram az egyedi 
helyiségszabályozók elzárása követ-
keztében padlófűtés esetén Rövid fű-
tési üzem következik minden MV-töl-
tés után, ha a külső hőmérséklet a 
KH-kikapcsolási határ alá csökken! A 
szabályozó ellenőrzi a fűtési üzem 
szükségességét. 

Ellenőrizze a berendezést.

Túl alacsony teljesítményfelvételű 
melegvíztárolót szereltek fel.

Ellenőrizze a teljesítményfelvételt.

Eltömődtek vagy rosszul méretezet-
tek a rendelkezésre álló szennyszű-
rők.

Tisztítsa meg a szennyszűrőt.

Zárva van az elzárószelep. Nyissa ki az összes elzárószelepet.

Túl kis hűtőközeg-átbocsátás (p l. 
hibás vagy rosszul van beállítva a 
TEV termikus tágulási szelep)

Ellenőrizze a hűtőközegkört

28 Túl alacsony a hűtőközeg nyo-
mása 

Az integrált kisnyomás-kapcsoló 
1,25 bar (g) értéknél kioldott.

A hőforrásoldal túl kevés hőt szállít. Lehetséges okok: 

Eltömődtek vagy rosszul méretezet-
tek a rendelkezésre álló szennyszű-
rők.

Tisztítsa meg a szennyszűrőket.

Nincs minden szükséges elzárószelep 
nyitva.

Nyissa ki az összes elzárószelepet.

Túl kis hűtőközeg-átbocsátás (p l. 
hibás vagy rosszul van beállítva a 
TEV termikus tágulási szelep)

Ellenőrizze a hűtőközegkört

29 A hűtőközeg nyomása kívül van 
a tartományon

Ha a hiba egymás után kétszer 
jelentkezik, a hőszivattyú legko-
rábban 60 perc elteltével indít-
ható újra.

A hűtőközeg nyomása túl magas vagy 
túl alacsony, minden fenti ok lehetsé-
ges
Hiba (27 és 28)

Lásd 27-es és 28-as hiba

10.3 táblázat Átmeneti zavarok

Hibaelhárítás és diagnosztika 10
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10.5 Hiba miatti lekapcsolás
A hőszivattyú kikapcsol. A hiba okának megszüntetése 
után csak a hiba visszaállításával (lásd I1-es menü) indít-
ható újra.
A 90-es és 91-es hiba kivételével ezek visszaállítása nem 
szükséges. Ha a hiba okát megszűntették, a hőszivattyú 
újraindul.

Vészüzem
A zavar típusától függően beállítható, hogy a hőszivat-
tyú a hiba okának megszűntetéséig vészüzemben (egy 
integrált elektromos kiegészítő fűtéssel) tovább működ-
jön, éspedig vagy fűtési üzemben („Fűtési üzem elsőbb-
ség“ kijelzés), melegvízkészítés üzemben („Melegvíz 
üzem elsőbbség“ kijelzés) vagy mindkettőben („Fűtési 
üzem elsőbbség/Melegvíz üzem elsőbbség“ kijelzés), 
lásd a következő táblázatok „Vészüzem“ oszlopát.

Hibakódok Hibaszöveg / leírás Vészüzem A hiba lehetséges oka A megszüntetés módja 

33 Fűtőkör nyomásérzékelő 
hiba

A nyomásérzékelő zárlata.

A fűtőkör nyomásérzékelője meghi-
básodott vagy nincs megfelelően 
csatlakoztatva.

Ellenőrizze a panelen és a kábelkötegen a 
dugaszoló csatlakozást, ellenőrizze a nyo-
másérzékelő hibátlan működését, cserélje 
ki a nyomásérzékelőt. 

40 T1 érzékelő hiba 

Az érzékelő zárlata.

lehetséges A kompresszor nagynyomású olda-
lának belső hőmérséklet-érzékelője 
hibás, vagy nem megfelelően csatla-
kozik a panelhez. 

Ellenőrizze a dugaszoló csatlakozást a pa-
nelen és a kábelkorbácsnál, ellenőrizze az 
érzékelő megfelelő működését (ellenállás-
mérés a VR11 jellemzők alapján, lásd Füg-
gelék), cserélje ki az érzékelőt. 

41 T3 érzékelő hiba
Hőforrás

lehetséges  A forrásoldali bemenet belső hő-
mérséklet-érzékelője hibás, vagy 
nem megfelelően csatlakozik a pa-
nelhez. 

42 T5 érzékelő hiba

Az érzékelő zárlata.

lehetséges A fűtési visszatérő ág belső hőmér-
séklet-érzékelője hibás, vagy nem 
megfelelően csatlakozik a panelhez. 

43 T6 érzékelő hiba

Az érzékelő zárlata.

lehetséges A fűtési előremenő ág belső hőmér-
séklet-érzékelője hibás, vagy nem 
megfelelően csatlakozik a panelhez. 

44 AF külső érzékelő hiba

Az érzékelő zárlata.

lehetséges Hibás a külső hőmérséklet-érzékelő 
vagy az összekötő vezeték illetve 
nem megfelelő a csatlakozás. 

Ellenőrizze a panelen a ProE csatlakozót, 
ellenőrizze a kábelt, cserélje ki az érzéke-
lőt. 

45 SP tárolóérzékelő hiba 

Az érzékelő zárlata.

lehetséges Hibás a tárolóhőmérséklet-érzékelő 
vagy nem megfelelő a csatlakozás. 

Ellenőrizze a ProE csatlakozót a panelen, 
ellenőrizze az érzékelő megfelelő és mű-
ködését (ellenállásmérés a VR10 jellemzők 
alapján, lásd Függelék), cserélje ki az érzé-
kelőt. 

46 VF1 érzékelő hiba

Az érzékelő zárlata.

lehetséges Hibás a puffertároló felső érzékelő-
je, vagy nem megfelelő a csatlako-
zás.

47 RF1 visszafolyó érzékelő hiba

Az érzékelő zárlata.

lehetséges Hibás a puffertároló alsó érzékelője, 
vagy nem megfelelő a csatlakozás.

48 VF2 előremeneti érzékelő 
hiba

Az érzékelő zárlata.

MV üzem 
lehetséges

Hibás a fűtőköri VF2 felerősíthető 
érzékelő vagy nem megfelelő a 
csatlakozás. 

49 T7 érzékelő hiba lehetséges A párologtatótól a 4-utas szelephez 
menő cső belső hőmérséklet-érzé-
kelője hibás, vagy nem megfelelően 
csatlakozik a panelhez.

Ellenőrizze a dugaszoló csatlakozást a pa-
nelen és a kábelkorbácsnál, ellenőrizze az 
érzékelő megfelelő működését (ellenállás-
mérés a VR11 jellemzők alapján, lásd Füg-
gelék), cserélje ki az érzékelőt.

52 Az érzékelők nem felelnek 
meg a hidraulikatervnek

_ Nincs megfelelően megadva a hidra-
ulikaterv, nem megfelelő az érzéke-
lő csatlakozása

A meglevő berendezés alapján ellenőrizze 
a hidraulikatervet és az érzékelők pozícióit

10.4 táblázat Hiba miatti lekapcsolás

10 Hibaelhárítás és diagnosztika
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Hibakódok Hibaszöveg / leírás Vészüzem A hiba lehetséges oka A megszüntetés módja 

72 Az előremenő hőmérséklet 
túl magas padlófűtéshez

A 15 perchez megadott elő-
remenő hőmérséklet na-
gyobb a beállított értéknél 
(max. FK-hőm. + kompr.-
hiszterézis + 2 K) (lásd 8.10 
fejezet, gyári beállítás: 52 
°C).

_ A VF2 előremenő érzékelő túl közel 
van felszerelve a hőszivattyúhoz.

Helyezze át a előremenő érzékelőt a hid-
raulikatervnek megfelelően.

Meghibásodott a VF2 előremenő ér-
zékelő.

Ellenőrizze, adott esetben cserélje ki a 
VF2 előremenő érzékelőt.

Hibás a fűtés keringető szivattyúja 
ill. csökkent szivattyúteljesítmény

Ellenőrizze és adott esetben cserélje ki a 
fűtés keringető szivattyúját.

Eltömődtek vagy rosszul méretezet-
tek a rendelkezésre álló szennyszű-
rők.

Tisztítsa meg a szennyszűrőt.

A puffertároló mögötti keverőszelep 
meghibásodott.

Ellenőrizze és adott esetben cserélje ki a 
keverőszelepet.

A max. FK hőmérséklet beállítása túl 
alacsonyt.

Ellenőrizze a "Max. FK hőmérséklet" beál-
lítást.

81 Túl magas a hűtőközeg nyo-
mása 

A 27-es hiba egymás után 
háromszor jelentkezet

lehetséges 

Lásd a 27-es hibát. Lásd a 27-es hibát.

83 A hűtőközeg nyomása túl 
alacsony, ellenőrizze a hő-
forrást

A 28-as hiba egymás után 
háromszor jelentkezet

lehetséges

Lásd a 28-as hibát. Lásd a 28-as hibát.

84 A hűtőközeg nyomása kívül 
van a tartományon

A 29-es hiba egymás után 
háromszor jelentkezet

lehetséges

Lásd a 29-es hibát. Lásd a 29-es hibát.

90 Túl alacsony a fűtőberende-
zés nyomása 

Nyomás <0,2 bar
A hőszivattyú lekapcsol, 
majd ha a nyomás 0,7 bar 
fölé emelkedik, önműködően 
visszakapcsolt

_ Nyomásesés a fűtőberendezésben 
szivárgás, légkamra, vagy meghibá-
sodott tágulási tartály miatt. 

Ellenőrizze a fűtőberendezés tömítetlen-
ségét, töltsön utána vizet, légtelenítsen, 
és ellenőrizze a tágulási tartályt. 

A hőszivattyú hátoldalán lévő csa-
varkötések nincsenek megfelelően 
tömítve.

Húzza utána a csavarkötéseket.

A 3-utas szelepnél lévő roppantógyű-
rűs csavarkötések tömítetlenek.

Húzza utána a 3-utas szelepnél lévő rop-
pantógyűrűs csavarkötéseket.

70 Szokatlanul hideg fűtőkör

A 24-es hiba egymás után 
háromszor jelentkezet

lehetséges

Lásd a 24-es hibát. Lásd a 24-es hibát.

93 A ventilátor túlmelegedés-
védelme aktiválódott.

_ A ventilátor forgása akadályozott, a 
ventilátor meghibásodott vagy szen-
nyezett

Kapcsolja ki a hőszivattyút, várjon kb. 
15 percet, majd kapcsolja vissza a hőszi-
vattyút.
Amennyiben a hiba újra jelentkezik, ellen-
őrizze illetve adott esetben cserélje ki a 
ventilátort

EVU zár helytelenül beállított elekt-
romos kapcsolási rajznál.

lásd az elektromos kapcsolási rajzot

A ventilátor áramellátásánál a szabá-
lyozópanel L1 és N csatlakozójának 
bekötése fel van cserélve.

Ellenőrizze a panelen az L1 és N csatlako-
zókat, ha szükséges, csatlakoztassa őket 
helyesen.

10.4 táblázat Hiba miatti lekapcsolás (folytatás)

Hibaelhárítás és diagnosztika 10
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Hibakódok Hibaszöveg / leírás Vészüzem A hiba lehetséges oka A megszüntetés módja 

94 Fáziskimaradás, ellenőrizze a 
biztosítékot 

Egy vagy több fázis kimarad.

lehetséges Fáziskimaradás vagy kioldott a biz-
tosíték.

Ellenőrizze a biztosítékokat és a kábel-
csatlakozásokat (a kompresszor áramellá-
tása). 

Rosszul meghúzott elektromos csat-
lakozások. 

Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat. 

Túl alacsony hálózati feszültség Mérje meg a feszültséget a hőszivattyú 
elektromos csatlakozóján. 

EVU zár helytelenül beállított elekt-
romos kapcsolási rajznál (pl. 1. elekt-
romos kapcsolási rajz).

Ellenőrizze az elektromos kapcsolási rajz 
beállítását.

Az indulóáram-korlátozó meghibá-
sodott vagy csatlakozása helytelen.

Ellenőrizze az indulóáram-korlátozót.

95 Helytelen forgásirány, cserél-
je meg a kompresszor fázisa-
it

A fázissorrend helytelen.

lehetséges Fáziscsere. A hálózati betáplálásnál bármely két fázis 
felcserélésével változtassa meg a fázissor-
rendet. 

Az indulóáram-korlátozó meghibá-
sodott vagy csatlakozása helytelen.

Ellenőrizze az indulóáram-korlátozót.

96 A hűtőköri nyomásértékelő 
meghibásodott

A nyomásérzékelő zárlata.

lehetséges A hűtőkör egyik nyomásérzékelője 
meghibásodott vagy nincs megfele-
lően csatlakoztatva.

Ellenőrizze a panelen és a kábelkötegen a 
dugaszoló csatlakozást, ellenőrizze a nyo-
másérzékelő hibátlan működését, cserélje 
ki a nyomásérzékelőt. 

10.4 táblázat Hiba miatti lekapcsolás (folytatás)

10.6 Egyéb hibák / zavarok

A zavar ismertetőjele A hiba lehetséges oka A megszüntetés módja 

A kiegészítő fűtés nem működik, pedig a 
szabályozó engedélyezte (pl. az áramszol-
gáltatói tiltóidőben), a fűtés vagy a meleg-
víztároló nem érik el a kívánt hőmérsékletet. 

A kiegészítő fűtés az alacsony díjszabáson 
keresztül csatlakozik és az áramszolgáltató 
éppen tiltja. 

Ellenőrizze, hogy a kiegészítő fűtés az ala-
csony díjszabáson keresztül csatlakozik-e és 
az áramszolgáltató éppen tiltja-e. 

Kioldott a kiegészítő fűtés biztonsági hőmér-
séklethatárolója. 

A nyomógomb megnyomásával oldja ki a 
biztonsági hőmérséklethatárolót. 

Lehetséges okok ismételt kioldás esetén: 

Levegő van a fűtési rendszerben Eltömődött 
szennyszűrők a fűtési rendszer visszatérő 
vezetékében. 

Légtelenítse a fűtőkört. Tisztítsa meg az el-
tömődött szennyszűrőt. 

Leállt vagy túl lassan jár a fűtés keringtető 
szivattyúja. 

Ellenőrizze, adott esetben cserélje ki a fűtés 
keringtető szivattyúját. 

Zajok a fűtőkörben. Levegő van a fűtőkörben. Légtelenítse a fűtőkört.

Szennyeződés van a fűtőkörben. Öblítse át a fűtőkört. 

A bivalencia-hőmérséklet beállítása helyte-
len.

Módosítsa a bivalencia-hőmérsékletet (A3 
menü).

Hibás a szivattyú. Ellenőrizze a szivattyú működését, adott 
esetben cserélje ki a szivattyút. 

Víznyomok a készülék alatt vagy mellett. Eltömődött a kondenzátum-lefolyó. A készülék belsejében képződő kondenzá-
tum a kondenzátumkádban gyűlik össze és 
ha szükséges, a készülék alatt kerül elveze-
tésre (nincs zavar). Ellenőrizze a készülék 
belsejében a vezetékek szigetelését, ha 
szükséges, újítsa meg a szigetelést, a kon-
denzátum lecsapódásának csökkentése ér-
dekében.

Tömítetlenségek a fűtőkörben. Ellenőrizze a fűtőkör komponenseinek (szi-
vattyú, kiegészítő fűtés, csövek) tömítetlen-
ségét. 
Adott esetben húzza utána a csavarkötése-
ket és cserélje ki a tömítéseket. 

A külső hőmérséklet -60 ºC-ot mutat. A külsőhőmérséklet-érzékelő meghibáso-
dott.

Ellenőrizze a külsőhőmérséklet-érzékelőt.

A fűtőkörben túl magasak illetve túl alacso-
nyak a hőmérsékletek.

Az előírt helyiséghőmérséklet beállítása nem 
optimális.

Előírt helyiséghőmérséklet (  1. menü) mó-
dosítása.

A csökkentési hőmérséklet beállítása nem 
optimális.

Csökkentési hőmérséklet (  1. menü) módo-
sítása.

A fűtési görbe beállítása nem optimális. Fűtési görbe (C2 menü) módosítása.

10.5 táblázat Egyéb hibák/zavarok

10 Hibaelhárítás és diagnosztika
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11 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

Mind a Vaillant VWL hőszivattyú, mind pedig a hozzá 
tartozó szállítási csomagolás messzemenően újrahasz-
nosítható nyersanyagokból készül.

11.1 A készülék
Ha a Vaillant készülék ezt a jelzést viseli, 
akkor használati időtartamának letelte után a 
háztartási szemétbe helyezni tilos. Ebben az 
esetben gondoskodjon róla, hogy a Vaillant 
készülék illetve annak tartozékai a használati 

időtartam letelte után szabályszerű ártalmatlanításra 
kerüljenek.
Mivel ez a Vaillant készülék nem tartozik az elektromos 
és elektronikus készülékek forgalomba hozatalára és 
visszavételére vonatkozó törvény hatálya alá, kommu-
nális gyűjtőhelyeken történő ingyenes ártalmatlanítása 
nincs előirányozva.

11.2 A csomagolás
Gondoskodjon róla, hogy a szállítási csomagolás sza-
bályszerű ártalmatlanításra kerüljön.

11.3 Hűtőközeg
A Vaillant hőszivattyú R 407 C hűtőközeggel van feltölt-
ve.

d 
 Veszély!

R 407 C hűtőközeg!
A hűtőközeget csak képzett szakember 
ártalmatlaníthatja.
A hűtőközeg ártalmatlanítása következ-
tében felszabaduló gázokat és gőzöket 
belélegezni tilos. 
Egészségkárosodás veszélye! Kerülje a 
bőrrel és szemmel történő érintkezést. A 
kilépő hűtőközeg a kilépés helyének 
megérintésekor fagyási sérülést okoz-
hat! Normál használat és normál feltéte-
lek esetén az R 407 C nem jelent ve-
szélyt. Szakszerűtlen használat esetén 
azonban károk fordulhatnak elő.

a
 Figyelem!

Környezetkárosítás veszélye!
A hőszivattyú ártalmatlanítása előtt a 
hűtőközeget speciális berendezésekben 
ártalmatlanítani kell.

12 Garancia és vevőszolgálat

12.1 Gyári Garancia 
A készülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek sze-
rinti gyári garanciát biztosítunk. A gyári garancia csak 
akkor érvényes, ha az üzembe helyezést erre feljogosí-
tott Vaillant szakember végezte. A készülék első üzem-
be helyezését csak a magyarországi Vaillant Márkaszer-
viz végezheti. Megszűnik a gyári garancia, ha a készülé-
ken nem a Vaillant Márkaszerviz végzett munkát, vagy a 
készülékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek 
be! A garanciaigény megszűnik, ha a karbantartást nem 
rendszeresen végeztették el! A garanciaigény megszű-
nik, amennyiben nem rendeltetés szerűen, a használati 
utasításban leírtaknak megfelelően volt használva a ké-
szülék!
A felszerelést, a szerelés átvételét, az üzembe helyezést 
és a beszabályozást a garanciajegyen hitelt érdemlően, 
cégszerűen dokumentálni kell.
A szerelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt bekö-
vetkező károkért nem vállalunk felelősséget!

12.2 Vevőszolgálat
Javítási felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant Már-
kaszervizhez.
Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem a Vail-
lant Márkaszerviz végzett munkát, vagy a készülékbe 
nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be!

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás 11
Garancia és vevőszolgálat 12
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13 Műszaki adatok 

Megnevezés Mértékegység VWL 7C/71 VWL 9C/91
Cikkszám - 308300 308301
Magasság csatlakozók nélkül
Szélesség
Mélység oszlop nélkül
Mélység oszloppal

mm
mm
mm
mm

1700
880
685
880

Tömeg
– csomagolással
– csomagolás nélkül
– üzemkészen

kg
kg
kg

242
228
243

256
241
257

Névleges feszültség
– fűtőkör / kompresszor
– vezérlőkör
– kiegészítő fűtés

-
3/N/PE ~400 V, 50 Hz

1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Biztosíték, erősség A 3 x 16
Indulóáram
– indulóáram-korlátozó nélkül
– indulóáram-korlátozóval

A
A

40
< 16

51,5
< 16

Elektromos teljesítmény-felvétel
– min. B-7W35 esetén
– max. B20W60 esetén
– kiegészítő fűtés

kW
kW
kW

2,1
3,1
6

2,9
3,8
6

Védettség EN 60529 - IP 20
Hidraulikus csatlakozás
– fűtés előremenő / visszatérő
– hőforrás előremenő / visszatérő levegő

mm
mm

G 1 1/4", átmérő 28
770 x 800 / 300 x 770

Hőforráskör/levegőkör
– min. bemenő hőmérséklet
– max. bemenő hőmérséklet
– névleges térfogatáram dT 3K
– maradék szállítási magasság dT 3K

°C
°C
m3/h
mbar

-20
35
3800
> 50

-20
35
3800
> 51

Fűtőkör
– max. üzemi nyomás
– min. előremenő hőmérséklet
– max. előremenő hőmérséklet
– névleges térfogatáram dT 5K
– maradék szállítási magasság dT 5K

MPa (bar)
°C
°C
liter/óra
mbar

0,3 (3)
20
55

1800
200

Hűtőkör
– hűtőközegtípus
– mennyiség
– megengedett üzemi nyomás
– kompresszortípus
– olaj

-
kg
MPa (bar)
-
-

R 407 C
3,8
2,8 (28)
csigás
észter

R 407 C
4,2
2,8 (28)
csigás
észter

A hőszivattyú teljesítményadatai
–  A2W35 dT5

fűtőteljesítmény
teljesítményfelvétel
teljesítménytényező/COP

–  A7W45
fűtőteljesítmény
teljesítményfelvétel
teljesítménytényező/COP

kW
kW
-

kW
kW
-

7,6
2,3
3,4

9,0
2,7
3,4

10,2
3,0
3,4

11,8
3,6
3,2

Max. hangteljesítményszint
– belső
– külső

dB(A)
dB(A)

59
67

60
66

Megfelel a következő biztonsági előírások-
nak

- CE-jelölés
73/23/EGK kisfeszültségű irányelv

89/336/EGK EMC irányelv
EN 60335
ISO 5149

13.1 táblázat Műszaki adatok

a
 Figyelem!

Az R 407 C klórmentes hűtőközeg, a 
Föld ózonrétegét nem befolyásolja. A hű-
tőközeg-körön azonban csak arra feljo-
gosított szakemberek végezhetnek szer-
vizmunkákat.

13 Műszaki adatok
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14 Ütembe helyezés ellenőrzőlista

A hőszivattyú üzembe helyezése előtt tekintse át a kö-
vetkező ellenőrzőlistát. A hőszivattyút csak az ellenőr-
zőlista valamennyi pontjának értelemszerű teljesülése 
esetén helyezze üzembe.

Fűtőkör ellenőrzőlista

Figyelembe vették a tervezésnél a később fűtendő berendezésré-
szeket?
Figyelembe vették a melegvízellátás teljesítményét?

Megtörtént a berendezés fűtőköreinek hidraulikus kiegyenlítése?

Meghatározták csőhálózat-számítással a veszteségi nyomásokat?

Amennyiben a tervezésnél meghatározták a várható nyomásvesz-
teségeket: építettek be második szivattyút a nyomásveszteségek 
áthidalására?

Figyelembe vették a fűtési rendszer minimális víztartalmát?

Építettek be szennyszűrőt a visszatérő vezetékbe?

Ellátták a berendezést az ebben az útmutatóban ismertetett biz-
tonsági berendezésekkel?
Építettek be túlfolyótölcsért és lefúvatóvezetéket?

Hőszigetelték a csöveket?

Átöblítették, feltöltötték és légtelenítették a fűtőkört?

Ellenőrizték a fűtőkör tömítettségét?

Levegőcsatorna-vezetés

A mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően szabályszerűen sze-
relték fel a VWZ levegőcsatornákat?
A mellékelt szerelési útmutatóiknak megfelelően szabályszerűen 
szerelték fel a VWZ időjárásvédő rácsokat?
Elektromos szerelés ellenőrzőlista

Rendelkezésre áll és megfelelően feliratozva van a helyszínen a 
legalább 3 mm érintkezőnyílással rendelkező leválasztó berende-
zés?
Minden elektromos csatlakozást szabályszerűen és az előre meg-
adott elektromos kapcsolási rajznak megfelelően készítettek el?
Szabályszerűen csatlakoztatták a védővezetőt?

Rendelkezik minden vezeték a szükséges keresztmetszettel?

A vezeték-keresztmetszeteknek és fektetési módoknak megfelelő 
módon történt a szükséges biztosítóautomaták alkalmazása és fel-
iratozása?
Megtörtént minden vezeték húzásmentesítővel történő rögzítése?

Csatlakoztatták az esetlegesen rendelkezésre álló áramszolgáltatói 
körvezérlő jelet a hőszivattyúra?
Szerelés ellenőrzőlista

Felszerelték a burkolat összes részét?

14.1 táblázat Ütembe helyezés ellenőrzőlista

Üzembe helyezési ellenőrzőlista 14 
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15 Referencia

15 Referencia

A szakemberek számára: Az esetlegesen szükségessé 
váló szervizmunkák megkönnyítésére töltse ki a követ-
kező táblázatot.

A telepítést és üzembe helyezést végezte: 

A levegőcsatorna-vezetés létesítése

Dátum:

Cég:

Név:

Telefon:

Elektromos bekötés

Dátum:

Cég:

Név:

Telefon:

Üzembe helyezés

Dátum:

Cég:

Név:

Telefon:
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A hőszivattyú-berendezés tervezése Adat

Hőigényre vonatkozó adatok:

Az objektum hőterhelése

Melegvízellátás

Központi melegvízellátás alkalmazása történt?

Figyelembe vették fogyasztói szokásokat a melegvízigénnyel kap-
csolatban?

Figyelembe vették a tervezésnél a jacuzzik és komfortzuhanyok 
megnövekedett vízigényét?

A hőszivattyú-berendezésben alkalmazott készülékek Adat

A felszerelt hőszivattyú készülékmegnevezése.

A melegvíztárolóra vonatkozó adatok:

A melegvíztároló típusa

A melegvíztároló térfogata

A puffertárolóra vonatkozó adatok:

A puffertároló térfogata

A szobatermosztátra vonatkozó adatok:

VR 90 / más / nincs

15.1 táblázat Referencia ellenőrzőlista

Referencia 15
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A hőhasznosító berendezésre vonatkozó adatok Adat

Ha beépítettek második szivattyút a nyomásveszteségek áthidalá-
sára: a második szivattyú típusa és gyártója

A padlófűtés hőterhelése

A falfűtés hőterhelése

A padlófűtés / radiátorok kombinációjának hőterhelése

Szereltek fel keringtető vezetéket? (Igen / Nem)

A hőszivattyú-berendezés üzembe helyezése Adat

Az üzemeltetőnek történő átadás előtti ellenőrzések

A fűtőkör nyomása hideg állapotban

Melegszik a fűtés?

Melegszik a tárolóban a melegvíz?

Beállítások a szabályozón

Elvégezték a szabályozó alapbeállításait?

Beprogramozták a legionella- védelmet? (időköz és hőmérséklet)

A készülék átadása az üzemeltetőnek Adat

Ismertették az üzemeltetővel a következő pontokat?

A szabályozó alapfunkciója és kezelése

A légtelenítők kezelése

Karbantartási intervallumok

A dokumentáció átadása Adat

Átadták az üzemeltetőnek a kezelési utasítást?

Átadták az üzemeltetőnek a telepítési útmutatót?

Átadták az üzemeltetőnek az összes kiegészítő útmutatót?

15.1 táblázat Referencia ellenőrző lista (folyt.)

15 Referencia
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Függelék

Az érzékelők jellemzői
VR 10 külső hőmérsékletérzékelők

Hőmérséklet (°C) Ellenállás (Ohm)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

1. táblázat Függelék, VR10 érzékelők jellemzői

VR 11 belső hőmérsékletérzékelők

Hőmérséklet (°C) Ellenállás (Ohm)

-40 327344

-35 237193

-30 173657

-25 128410

-20 95862

-15 72222

-10 54892

-5 42073

0 32510

5 25316

10 19862

15 15694

20 12486

25 10000

30 8060

35 6535

40 5330

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1481

80 1256

85 1070

90 916

95 786

100 678

105 586

110 509

115 443

120 387

125 339

130 298

135 263

140 232

145 206

150 183

155 163

2. táblázat Függelék, VR11 érzékelők jellemzői

Függelék
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VRC DCF külsőhőmérséklet-érzékelő

Hőmérséklet (°C) Ellenállás (Ohm)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

3. táblázat Függelék, VRC DCF érzékelők jellemzői

Függelék
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A hőszivattyú vázlata

T2

T6
M

T1

T3

T7

T5 1

2

3

21

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13
16

17

18
19

20

14

15

1. ábra Függelék, VWL hőszivattyú vázlata

Jelmagyarázat
1 Fűtőkör nyomásérzékelő
2 Elektromos kiegészítő fűtés
3 Kondenzátor
4 4-utas szelep
5 Szelepállás: Leolvasztás
6 Szelepállás: Fűtés
7 Nagynyomású érzékelő
8 Nagynyomású kapcsoló
9 Kompresszor
10 Kisnyomású érzékelő
11 Kisnyomású kapcsoló
12 Kondenzátumkád-fűtés
13 Megkerülő szelep
14 Bevezetett külső levegő
15 Párologtató
16 Tágulási szelep
17 Puffer
18 Ventilátor
19 Kémlelőüveg
20 Nedvességmentesítő
21 Fűtőköri szivattyú

Függelék
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Elektromos kapcsolási rajz

1
LN

2
LN

3
LN

4
LN

5 
LN

SCH
12

6 
LN

7
12

8
NL

ASB

M

M

A9-30-10

STB

Elektromos 
kiegészítő

Áthidaló
Indítóáram-korlátozó

Fő hálózati betáplálás
3 x 400 V PE N

Váltószelep 
Fűtés

Fázis-
figyelés

Biztosíték
T4A/250V

Biztosíték
T4A/250V

Forgatty-
úsházfűtés 

T1

L N
ZH

L N
ZP

L N
SK2-P

L N
HK2-P

1 2
VF2

1 2
RF1

1 2
VF1

1 2
SP

- +
BUS

1 2
EVU 1xZP

1 2
DCF/AF
DCF OT AFZuAufN

LP/UV 1
ZuAufN

HK2

1

sá
rg

a

sz
ü

rk
e

b
ar

n
a

fe
ke

te
fe

ke
te

fe
ke

te

b
ar

n
a

b
ar

n
a

sz
ü

rk
e

sz
ü

rk
e

grün-
sárga

kék

fe
ke

te

fe
ke

te
b

ar
n

a

b
ar

n
a

sz
ü

rk
e

sz
ü

rk
e

p
ir

o
s

ké
k

sz
ü

rk
e

ké
k

zö
ld

-s
ár

g
a

fe
ke

te

b
ar

n
a

sz
ü

rk
e

zö
ld

-s
ár

g
a

fe
ke

te

b
ar

n
a

sz
ü

rk
e

ké
k

ké
k

fe
ke

te

b
ar

n
a

sz
ü

rk
e

fe
ke

te

fe
ke

te
fe

ke
te

b
ar

n
a

b
ar

n
a

sz
ü

rk
e

sz
ü

rk
e

ké
k

b
ar

n
a

sz
ü

rk
e

A12-30-10

L3 N PE L1 L2 L3 L3 N N NPE
L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 PEL1 L2 L3L1 L2 L3
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Fűtőköri 
szivattyú

Ventilátor 
hőkapcsoló

Ventilátor

4-Utas 
átkapcsolószelep, 

hidegkör

1 2
Nagynyomású 
kapcsoló

Kisnyomású 
kapcsoló

T1

T2

T3

T5

T6

T7

Kisnyomású 
érzékelő

Nagynyomású 
érzékelő

Fűtőkör 
nyomásérzékelő

A ventilátor 
üzemi 
kondenzátora

´

2. ábra Függelék, Elektromos kapcsolási rajz

Függelék
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