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 Megjegyzések a dokumentációhoz 1
Készülékleírás 2

2 Készülékleírás

2.1 Rendeltetésszerű használat
A VPS S típusú Vaillant puffertároló a technika jelenlegi 
színvonala és az elismert biztonságtechnikai szabályok 
szerint készül. Ennek ellenére szakszerűtlen és nem 
rendeltetésszerű használatuk esetén előfordulhatnak a 
használó vagy más személyek testi épségét és életét 
fenyegető, illetve a készülék vagy más anyagi javak 
károsodását okozó veszélyek.
A készüléket zárt melegvizes központi fűtési rendszerek 
puffertároló berendezéseként lehet használni. Hőtermelő 
berendezésként, úgy mint fűtőberendezések 
utánfűtéseként (gáz-, olajüzemű fűtőkészülékek, szilárd 
tüzelőanyagú kazánok) elsősorban szolárberendezések 
jöhetnek szóba.
Más jellegű vagy ezen túlmenő alkalmazása nem 
rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő 
károkért a gyártó/szállító nem vállal felelősséget. A 
kockázatot kizárólag a készüléket használó viseli.
 A előírásszerű használathoz a kezelési és a szerelési 
útmutatóban, valamint minden további kapcsolódó 
dokumentumban foglaltak figyelembevétele, továbbá az 
ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása is 
hozzátartozik.

2.2 Felépítés
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4

2.1. ábra:  Szolár-melegvízkészítés külső hőcserélővel

Jelmagyarázat:
1 VPS S puffertároló
2 Napkollektor
3 Csatlakozó
4 Külső hőcserélő

1 Megjegyzések a dokumentációhoz

Az alábbi megjegyzések a teljes dokumentációra 
vonatkozó útmutatóként szolgálnak. E szerelési 
útmutatóval összefüggésben további dokumentumok is 
érvényesek.
Az ezen útmutatóban leírtak figyelembe nem vétele 
miatt keletkező károkért nem vállalunk felelősséget.

Kapcsolódó dokumentumok
A puffertároló telepítésekor tartsa be az összes 
szerkezeti egység és alkatrész útmutatóját. Ezek az 
útmutatók mellékelve vannak a berendezés mindenkori 
tartozékaihoz, valamint a kiegészítő alkatrészekhez is. 

1.1 A dokumentáció megőrzése
E szerelési útmutatót, valamint a vele együtt érvényes 
összes dokumentumot és az esetleg szükséges 
segédeszközöket adja át a berendezés üzemeltetőjének. 
Ő veszi át azokat megőrzésre, így az útmutatók és a 
segédeszközök szükség esetén rendelkezésre állnak.

1.2 Alkalmazott szimbólumok
Kérjük, hogy a készülék beszerelésekor vegye 
figyelembe az ebben az útmutatóban leírt biztonsági 
tudnivalókat!
Az alábbiakban megismerheti a szövegben alkalmazott 
szimbólumok magyarázatát:

d Veszély!
Közvetlen sérülés- és életveszély!

e Veszély!
Áramütés okozta életveszély!

H Veszély!
Megégés- és leforrázásveszély!

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

h Tudnivaló
Hasznos információk és tudnivalók.

• Elvégzendő tevékenységre utaló szimbólum
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2.2. ábra:  Szolár-melegvízkészítés külső hőcserélővel

Jelmagyarázat:
1 VPS S puffertároló
2 Napkollektor
3 Csatlakozó
4 Külső hőcserélő
5 Fűtőkör
6 Hidraulikus egység

A puffertároló egy szolárhőcserélőt tartalmaz, melyen a 
napkollektor által felmelegített, keringtetett 
szolárfolyadék keresztül van vezetve. Az önmagába 
záródó szolárkör felmelegíti a puffertárolóban található 
vizet, mely ezt követően továbbítódik a hőfogyasztóknak, 
pl. egy külső hőcserélőnek. Így a puffertároló a 
fűtőkörbe továbbítandó melegvíz köztestárolójaként 
szolgálhat.
A puffertároló acélból készült, és külseje védőlakk-
bevonattal van ellátva. A tároló kilenc csatlakozással 
rendelkezik a hidraulikus rendszer, és két csatlakozással 
a szolárkör számára. Ebből három csatlakozó a 
hőmérséklet-érzékelőknek van fenntartva. Egy negyedik 
csatlakozó a tároló leürítésére szolgál.
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2.3. ábra:  Csatlakozások (hátul)

Jelmagyarázat:
1 Szigetelés
2  Fűtőkészülék előremenő vezetékének, illetve ivóvíz-

utánmelegítés előremenő vezetékének csatlakozása (csak 
fűtésrásegítéshez) Rp 1 1/2“, azaz 16

3 Rp 3/4“ csatlakozás a felső hőmérséklet-érzékelőhöz
4  Fűtőkészülék visszatérő vezetékének, illetve hőmérséklet-

emelési kimenetnek a csatlakozása (csak fűtésrásegítéshez) 
Rp 1 1/2“, azaz 14

5  Rp 3/4“ csatlakozás a középső hőmérséklet-érzékelőhöz 
(csak fűtésrásegítéshez)

6  Rp 1 1/2“ csatlakozás, használaton kívül (R 1 1/2“ dugóval 
bedugózva)

7 Rp 3/4“ csatlakozás az alsó hőmérséklet-érzékelőhöz
8  Hőmérséklet-emelési bemenetnek (csak fűtésrásegítéshez) 

vagy külső hőcserélő visszatérő vezetéknek a csatlakozása 
(opcionális) Rp 1 1/2“, azaz 12

9 Rp 1/2“ csatlakozás tárolóleürítéshez
10 Belső szolárhőcserélő
11  Szolárköri visszatérő vezeték csatlakozása R 1“ (VPS S 500), 

illetve R 1 1/4“ (VPS S 750 és VPS S 1000)
12  Hőmérséklet-emelési bemenetnek (csak fűtésrásegítéshez) 

vagy külső hőcserélő visszatérő vezetéknek a csatlakozása 
(opcionális) Rp 1 1/2“, azaz 8

13  Rp 1 1/2“ csatlakozás, használaton kívül (R 1 1/2“ dugóval 
bedugózva)

14  Fűtőkészülék visszatérő vezetékének, illetve hőmérséklet-
emelési kimenetnek a csatlakozása (csak fűtésrásegítéshez) 
Rp 1 1/2“, azaz 4

15  Szolárköri előremenő vezeték csatlakozása R 1“ (VPS S 500), 
illetve R 1 1/4“ (VPS S 750 és VPS S 1000)

16  Fűtőkészülék előremenő vezetékének, illetve ivóvíz-
utánmelegítés előremenő vezetékének csatlakozása (csak 
fűtésrásegítéshez) Rp 1 1/2“, azaz 2

17  Külső hőcserélő előremenő vezetékének csatlakozása 
(opcionális) Rp 1 1/2“

2 Készülékleírás
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2.3 Típusáttekintés
A puffertároló három méretben kapható:

Típus Tárolókapacitás

VPS S 500 500 liter

VPS S 750 750 liter

VPS S 1000 1000 liter

2.1 táblázat:  Típusáttekintés

2.4 Típustábla
Gyárilag a típustábla a puffertároló hátoldalán, a 
szigetelés alatt van elhelyezve. A mellékelt típustáblát a 
felszerelést követően kell felragasztani a szigetelésre.

3 Biztonsági utasítások es előírások

3.1 Általános tudnivalók
A készülék telepítését, beállítását, valamint 
karbantartását és javítását csak arra feljogosított 
szakember végezheti. Ez a szakember vállal felelősséget 
a szabályszerű szerelésért és az első üzembe 
helyezésért is.

Fagyveszély
Ha a tároló hosszabb időn keresztül fűtetlen helyiségben 
marad üzemen kívül (pl. téli üdülés alatt stb.), akkor a 
tárolót ürítse le teljesen.

3.2 Előírások, szabályok, irányelvek
A szerelésre vonatkozóan valamennyi helyi és nemzeti 
törvényt, rendeletet, műszaki szabályt, szabványt és 
rendelkezést a mindenkor érvényes megfogalmazásnak 
megfelelően be kell tartani.

4 Szerelés

A Vaillant puffertároló külön csomagolt szigeteléssel 
egybecsomagolva kerül szállításra.

4.1 Szállítási terjedelem
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4.1. ábra:  Szállítási terjedelem

• Ellenőrizze a szállítás terjedelmének teljességét és 
sértetlenségét.

Tétel Darabszám Megnevezés

1 1 Fedél

2 1 Felső szigetelőbetét

3 1 Nagy szigetelőburkolat (elülső)

4 1 VPS S puffertároló

5 1 Szerelési útmutató

6 1 Típustábla-ragasztó

7 1 Alsó szigetelőbetét

8 1 Kis szigetelőburkolat (hátsó)

9 3 Alátét érzékelőcsatlakoztatáshoz

10 2 Alátét szolárcsatlakoztatáshoz

11 1 Alátét leürítéshez

4.1 táblázat:  Szállítási terjedelem

 

Készülékleírás 2
Biztonsági utasítások es előírások 3

Szerelés 4
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4.2 Méretek

1950

1515

945

375

210

1655

1181

703

955

225
210

597 VPS S 500

4.2. ábra:  A VPS S 500 méretei

2002

1564

994

444

279

1664

1305

751

1211

294
279

750 VPS S 750

4.3. ábra:  A VPS S 750 méretei

2043

1581

1011

461

296

1681

1322

768

1228

311
296

850 VPS S 1000

4.4. ábra:  A VPS S 1000 méretei

30°50° 50°30°

VPS S 500
VPS S 750
VPS S 1000

4.5. ábra:  A hátulsó csatlakozások elhelyezkedése (felülnézet)

VPS S 500 VPS S 750

20401980

VPS S 1000

2090

4.6. ábra:  Összmagasság

4 Szerelés
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4.3 A telepítés helyszínére vonatkozó 
követelmények

a Figyelem!
Sérülésveszély!
A puffertároló fagykárosodásának és a víz 
kifolyásából eredő károk elkerülése érdekében a 
puffertárolót ne telepítse fagynak kitett helyre.

• Ügyeljen arra, hogy a padozat ép és stabil legyen, 
hogy elbírja a teletöltött puffertároló tömegét 
(lásd 10. fejezet – Műszaki adatok).

• A hőveszteségek minimalizálása érdekében a 
puffertárolót a hőfogyasztókhoz a lehető legközelebbi 
helyre telepítse.

• Válassza ki a telepítés helyszínét úgy, hogy a 
vezetékek elvezetése megfelelően megoldható legyen.

• Az energiaveszteségek elkerülése érdekében lásson el 
minden csatlakozóvezetéket hőszigeteléssel.

4.4 Szükséges minimális távolságok
A telepítéskor ügyeljen a falak és a burkolat közötti, a 
későbbi szerelési és karbantartási munkák elvégzéséhez 
szükséges, megfelelő távolság betartására.

4.5 A készülék kicsomagolása és felállítása
• Óvatosan távolítsa el a védőfóliát a puffertárolóról, 

ügyelve arra, nehogy a védőlakkozás megsérüljön.
A puffertároló talpával raklapra csavarozva van szállítva.
• Csavarozza ki a tároló talpán található csavarokat.
A csavarokra a továbbiakban már nem lesz szükség.

• Vigye a puffertárolót a telepítés végleges helyére.
• Állítsa szintbe a puffertárolót. A csatlakozások 

szintbeállítását hátulról kell elvégezni.
A telepítési felületre való lecsavarozás a tároló nagy 
tömege miatt nem szükséges.

4.6 Szigetelés felhelyezése

4.7. ábra:  Az alsó szigetelőbetét felhelyezése

• Nyomja össze az alsó szigetelőbetétet úgy, hogy át 
lehessen tolni a puffertároló lábai között. Forgassa el 
úgy, hogy az alsó szigetelőbetét bevágásai a tároló 
lábait körülfogják.

4.8. ábra:  A szigetelőburkolatok felhelyezése

A szigetelőburkolat felhelyezését lehetőleg legalább két 
személy végezze.
• Vegye ki a szigetelőburkolatot a védőfóliából, ügyelve 

arra, nehogy megsértse a szigetelőanyagot.
• Helyezze föl elölről a nagy (elülső) szigetelőburkolatot 

a puffertárolóra a 4.8. ábra szerint.

Szerelés 4
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4.9. ábra:  A hátsó szigetelőburkolat felhelyezése (felülnézet)

• Helyezze föl hátulról a kis (hátulsó) szigetelőburkolatot 
a puffertárolóra. A szabályozók csatlakozásait és a 
szolárcsatlakozásokat a szigetelőburkolat nyílásain 
keresztül kell bedugni.

1

2

4.10. ábra:  A rögzítőkapcsok bezárása

• A szigetelőburkolatokat úgy nyomja a puffertárolóra, 
hogy a hátsó szigetelőburkolat szorítókapcsai (1) az 
elülső szigetelőburkolat egyik karmába (2) 
beakaszkodjon.

4.11. ábra:  A felső szigetelőbetét felhelyezése

• Helyezze föl a felső szigetelőbetétet a tárolóra, és 
nyomja a szigetelőburkolatok közé, míg az a helyére 
nem kerül.

4.12. ábra:  Az alátétek felhelyezése

• A kisebb alátétek közül hármat helyezzen fel a szabály
ozócsatlakozásokra, egyet pedig a leürítés 
csatlakozására.

• A két nagyobb alátétet helyezze fel a 
szolárcsatlakozásokra.

4 Szerelés
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4.13. ábra:  A fedél felhelyezése

• Helyezze fel a fedelet a szigetelőburkolatra.
• Ragassza fel a tárolóhoz mellékelt típuscímkét a tároló 

hátoldalán a szigetelőburkolatra, jól elérhető helyre.

5 Telepítés

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

 Figyelem!
Sérülésveszély!
Ügyeljen a csatlakozóvezetékek feszülésmentes 
szerelésére, hogy a fűtési rendszerben ne 
lépjenek fel tömítetlenségek!

Csatlakoztatás külső hőcserélőhöz és fűtőkörhöz
• A külső hőcserélő előremenő vezetékének 

csatlakoztatásához használja a (17, lásd 2.3. ábra) 
csatlakozót.

• A tároló és a külső hőcserélő közé a csővezeték 
legmagasabb pontján szereljen föl légtelenítő szelepet.

• A külső hőcserélő visszatérő vezetékének 
csatlakoztatásához használja a (8, lásd 2.3. ábra) vagy 
(12, lásd 2.3. ábra) csatlakozót.

• A további fűtőköri vezetékeket az elvezetés irányának 
megfelelően kösse be, azaz mindkét fűtőköri 
csatlakozót csatlakoztassa vagy a puffertároló bal 
oldalára, vagy a jobb oldalára.

Szerelés 4
Telepítés 5 
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5.1 Kapcsolási rajz

ETF

4
2

d

5.1. ábra:  Szolár fűtésrásegítéssel összekötött puffertároló 

kapcsolási rajza

Jelmagyarázat
1 Gázüzemű fali fűtőkészülék (itt ecoTEC VC exclusiv)
2 Keringtetőszivattyú (a készülék belsejében)
8 Külső hőcserélő
9 VPS S puffertároló
10 Fűtőtest termosztát-szelep
13 auroMATIC 620 szolárrendszer-szabályozó
13a VR 60 keverőmodul
16a VRC-DCF külső érzékelő
17 Melegvíz-szelep szabályozója
18 Fűtésoldali melegvíz-töltőszivattyú
19 Maximumtermosztát
21a/b VR 80 vagy VR 90 távvezérlő
25 Szolárállomás
30 Gravitációs fék
31 Strangszabályozó szelep
34 Automatikus légtelenítő szelep
37 Automatikus levegőleválasztó rendszer
42a Biztonsági szelep
42b Tágulási tartály
42c Szolár tágulási tartály
42d Előkapcsolási tartály
43 Biztonsági szerelvénysor
45 Hidraulikus váltó
50 Hidraulikus egység

52 Szelep egyedi helyiség-hőmérséklet szabályozásához
58 Töltő- és leürítőcsap
59 Szolár gyorslégtelenítő
60 Csőkollektor
65 Felfogótartály a szolárfolyadék számára
HK a 3 utas keverőszelep (padlókör)
HK 2 2 utas keverőszelep (radiátorkör)
HK a-P Padlóköri fűtőszivattyú
HK 2-P Radiátorköri fűtőszivattyú
KOL 1 Kollektorhőmérséklet-érzékelő
KOL 1-P Kollektorköri szivattyú
KW Hideg víz
LP/UV 1  3 utas motoros szelep
LP/UV 2  2 utas motoros szelep
SP 1 Felső tárolóhőmérséklet-érzékelő
SP 2 Alsó tárolóhőmérséklet-érzékelő
SP 4 Középső tárolóhőmérséklet-érzékelő
VF 1 Előremenőhőmérséklet-érzékelő
VF 2 Fűtőköri előremenőhőmérséklet-érzékelő
VF a Padlóköri előremenőhőmérséklet-érzékelő
ZP Keringtetőszivattyú
Tprim Tároló hőmérséklet-érzékelője
Tww Melegvíz-szelep hőmérséklet-érzékelője
Tzrl Áramlásérzékelő
ETF Kimeneti hőmérséklet-érzékelő

5 Telepítés
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5.2. ábra:  Külső hőcserélővel összekötött puffertároló 

kapcsolási rajza

Jelmagyarázat
1 Gázüzemű fali fűtőkészülék (itt ecoTEC VC exclusiv)
2 Keringtetőszivattyú (a készülék belsejében)
8 Külső hőcserélő
9 VPS S puffertároló
10 Fűtőtest termosztát-szelep
13 VRC 420s fűtésszabályozó
13a auroMATIC 560 szolárszabályozó
16a VRC-DCF külső érzékelő
17 Melegvíz-szelep szabályozója
18 Fűtésoldali melegvíz-töltőszivattyú
19 Maximum-termosztát
25 Szolárállomás
30 Gravitációs fék
31 Strangszabályozó szelep
34 Automatikus légtelenítő szelep
37 Automatikus levegőleválasztó rendszer
42a Biztonsági szelep
42b Tágulási tartály
42c Szolár tágulási tartály
42d Előkapcsolási tartály
43  Biztonsági szerelvénysor
45 Hidraulikus váltó

52 Szelep egyedi helyiség-hőmérséklet szabályozásához
58 Töltő- és leürítőcsap
59 Szolár gyorslégtelenítő
60 Csőkollektor
65 Felfogótartály a szolárfolyadék számára
HK a 3 utas keverőszelep (padlókör)
HK a-P Padlóköri fűtőszivattyú
HK 2-P Radiátorköri fűtőszivattyú
KOL 1 Kollektorhőmérséklet-érzékelő
KOL 1-P Kollektorköri szivattyú
KW Hideg víz
LP/UV 1  3 utas motoros szelep
SP 1 Felső tárolóhőmérséklet-érzékelő
SP 2 Alsó tárolóhőmérséklet-érzékelő
VF 1 Előremenőhőmérséklet-érzékelő
VF a Padlóköri előremenőhőmérséklet-érzékelő
ZP Keringtetőszivattyú
Tprim Tároló hőmérséklet-érzékelője
Tww Melegvíz-szelep hőmérséklet-érzékelője
Tzrl Áramlásérzékelő
ETF Kimeneti hőmérséklet-érzékelő

Telepítés 5
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5.3. ábra:  Két, külső hőcserélővel ellátott kollektorkörrel 

összekötött két puffertárolós rendszer kapcsolási 

rajza

Jelmagyarázat
1 Álló gázüzemű fűtőkészülék (itt ecoVIT)
8 Külső hőcserélő
9 VPS S puffertároló
10 Fűtőtest termosztát-szelep
13 auroMATIC 620 szolárrendszer-szabályozó
13a VR 60 keverőmodul
16a VRC-DCF külső érzékelő
17 Melegvíz-szelep szabályozója
18 Fűtésoldali melegvíz-töltőszivattyú
19 Maximum-termosztát
21a/b VR 80 vagy VR 90 távvezérlő
25 Szolárállomás
30 Gravitációs fék
31 Strangszabályozó szelep
34 Automatikus légtelenítő szelep
37 Automatikus levegőleválasztó rendszer
42b Tágulási tartály
42c Szolár tágulási tartály
42d Előkapcsolási tartály
43  Biztonsági szerelvénysor
52 Szelep egyedi helyiség-hőmérséklet szabályozásához
58 Töltő- és leürítőcsap
59 Szolár gyorslégtelenítő
60 Csőkollektor

65 Felfogótartály a szolárfolyadék számára
HK a 3 utas keverőszelep (padlókör)
HK 2 2 utas keverőszelep (radiátorkör)
HK a-P Padlóköri fűtőszivattyú
HK 2-P Radiátorköri fűtőszivattyú
KOL 1 1. kollektorhőmérséklet-érzékelő
KOL 2 2. kollektorhőmérséklet-érzékelő
KOL 1-P 1. kollektorköri szivattyú
KOL 2-P 2. kollektorköri szivattyú
KW Hideg víz
LP/UV 1  3 utas motoros szelep
LP/UV 2  2 utas motoros szelep
RF Visszatérőhőmérséklet-érzékelő
SP 1 Felső tárolóhőmérséklet-érzékelő
SP 2 Alsó tárolóhőmérséklet-érzékelő
SP 3 Tárolóhőmérséklet-érzékelő
SP 4 Középső tárolóhőmérséklet-érzékelő
VF 1 Előremenőhőmérséklet-érzékelő
VF 2 Fűtőköri előremenőhőmérséklet-érzékelő
VF a Padlóköri előremenőhőmérséklet-érzékelő
ZP Keringtetőszivattyú
Tprim Tároló hőmérséklet-érzékelője
Tww Melegvíz-szelep hőmérséklet-érzékelője
Tzrl Áramlásérzékelő
ETF Kimeneti hőmérséklet-érzékelő

5 Telepítés
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h Tanács!
Elvi ábrázolás!
A rendszervázlatok (5.1–5.3. ábra) nem 
tartalmazzák a szakszerű szereléshez 
szükséges elzáró és biztonsági eszközöket. Az 
idevágó szabványokat és irányelveket be kell 
tartani.

5.2 A fűtőkör és az érzékelők csatlakoztatása
A használaton kívüli csatlakozónyílások bezárásához a 
telepítésnek megfelelően használja a mellékelt dugókat.
• Adott esetben csatkakoztassa a külső hőcserélőt.
• Csatlakoztassa a fűtőkészüléket és adott esetben a 

hidraulikus egységet.
• A puffertároló és a külső hőcserélő közé a csővezeték 

legmagasabb pontján szereljen föl légtelenítő szelepet.
• Csatlakoztassa a szolárkört a két szolárköri 

csatlakozóra.
• Csavarozza be a merülőhüvelyeket a szabályozók 

csatlakozóiba.
• Tolja be a szabályozóhoz mellékelt hőmérséklet-

érzékelőt a merülőhüvelyekbe.
• Csatlakoztassa a hőmérséklet-érzékelőt a 

szabályozóhoz (lásd a szabályozó utasítását).
• Szereljen föl az Rp 1/2“ leürítőcsőre egy leürítő csapot.
• Zárjon el minden használaton kívüli csatlakozót a 

megfelelő méretű dugóval.

6 Üzembe helyezés

a Figyelem!
Sérülésveszély!
Ne adjon a fűtővízhez fagyállót, illetve 
korrózióvédő anyagokat, mivel ezek a 
szigeteléseket károsíthatják, és vízkifolyáshoz 
vezethetnek.

Ez zajt okozhat a fűtési üzemmódban. Ezért (és az 
esetleges káros következményekért) a Vaillant cég nem 
vállal felelősséget. Kérjük, tájékoztassa a készülék 
üzemeltetőjét a fagyvédelmi teendőkről.
Lágyítsa a fűtővizet, ha a víz keménysége meghaladja a 
20 °dH értéket.

6.1 A puffertároló feltöltése és kilevegőztetése
• Győződjön meg arról, hogy a leürítőcsap a 

puffertárolóra van csatlakoztatva.
• Nyissa ki a puffertároló és a külső hőcserélő között 

felszerelt légtelenítő szelepet.
• Töltse föl a fűtőberendezést vízzel, míg a puffertároló 

teljesen ki nem lesz levegőztetve.
• Zárja el újra a légtelenítő szelepet.

6.2 A készülék átadása az üzemeltetőnek
A puffertároló üzemeltetőjét meg kell tanítani 
puffertárolójának kezelésére és működésére.
• Adja át az üzemeltetőnek megőrzésre a neki szánt 

útmutatókat és készülék-dokumentumokat.
• Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét azokra a 

biztonsági tudnivalókra, amelyeket annak be kell 
tartania.

• Hívja fel az üzemeltető figyelmét a vízmelegítő 
berendezés rendszeres ellenőrzésének és 
karbantartásának szükségességére (karbantartási 
szerződés).

• Hívja fel az üzemeltető figyelmét arra, hogy az 
útmutatóknak a puffertároló közelében kell lenniük.

Telepítés 5
Üzembe helyezés 6
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7 Karbantartás

A karbantartás elmulasztása rontja a rendszer 
üzembiztonságát, továbbá anyagi károk és személyi 
sérülések lehetnek ennek következményei.

7.1  Karbantartási ellenőrző lista
A következő táblázatban a puffertároló fontosabb 
karbantartási munkálatait és azok karbantartási 
intervallumait soroltuk fel.

Karbantartási intézkedés Intervallum

Adott esetben levegőztesse ki a 
hőcserélőt

évente

A csatlakozók tömítettségének 
ellenőrzése

évente

7.1 táblázat:  Karbantartási munkák

7.2 A hőcserélő kilevegőztetése
• A rendszerre vonatkozó utasításoknak megfelelően 

levegőztesse ki a szolárkört.

7.3 A tárolótartály leeresztése

h Tanács!
Hosszabb ideig tartó távolmaradás alatt is 
javasoljuk, hogy a fűtőkészüléket tartsa 
bekapcsolva, hogy így a fagyvédelmi funkció 
működhessen.

Ha mégis kikapcsolja, és a tároló fagynak kitett 
helyiségben található, ürítse le a tárolót a következők 
szerint.

H Veszély!
Leforrázásveszély!
Beállítás szerint a fűtési rendszerben található 
víz elérheti a 85 °C-ot. Ügyeljen arra, hogy bőre 
az ürítés közben ne érintkezzen a vízzel.

• Rögzítsen egy tömlőt a leürítőcsaphoz 
(9; lásd 2.3. ábra).

• Vezesse a tömlő szabad végét egy megfelelő 
lefolyóhelyre. Nyissa ki az ürítőcsapot.

• A tároló és a fűtővízkör levegőzése és leürítése 
érdekében oldja le a külső hőcserélő csatlakozását 
(17; lásd 2.3. ábra). Amennyiben nincs külső hőcserélő 
csatlakoztatva, távolítsa el a dugót.

• Ha a víz lefolyt, zárja el újból a leürítőcsapot.
• Csatlakoztassa újra a külső hőcserélőt, és dugaszolja 

be a (17) csatlakozást egy dugóval.

8 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

Mind a Vaillant VPS S puffertároló, mind pedig a hozzá 
tartozó szállítási csomagolás messzemenően 
újrahasznosítható nyersanyagokból készül.

8.1 A készülék
A Vaillant puffertároló és annak tartozékai nem 
tekinthetők háztartási hulladéknak. Gondoskodjon róla, 
hogy az elhasználódott készüléknek és esetleges 
tartozékainak ártalmatlanítása szabályszerűen történjen.

8.2 Csomagolás
A szállítási csomagolás ártalmatlanítását a készülék 
szerelését végző szakipari cég veszi át.

9 Vevőszolgálat és garancia

9.1 Vevőszolgálat
Javítási felszerelési tanácsot a készülékhez mellékelt 
partnerlistában felsorolt partnerektől, vagy a Vaillant 
Hungária Kft.-től kérhet.
Figyelem: megszűnik a gyári garancia, ha a készülékben 
javítást nem a Vaillant által feljogosított és a 
partnerlistában szereplő szakember végzett, vagy ha a 
készülékbe nem eredeti Vaillant alkatrészt építettek be.

9.2 Gyári Garancia
A termékre az általános garanciális feltételek szerint 
vállalunk gyári garanciát. Megszűnik a garancia, ha a 
szerelést szakszerűtlenül végezték, és ha nem a 
szerelési útmutatóban foglaltak szerint történt a 
beszerelés.
A szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása miatt 
bekövetkező károkért nem vállalunk felelősséget!

7 Karbantartás
8 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás
9 Vevőszolgálat és garancia
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10 Műszaki adatok

Megnevezés Mértékegység VPS S 500 VPS S 750 VPS S 1000

Összmagasság mm 1950 2002 2043

Szélesség szigetelés nélkül mm 597 750 850

Szélesség szigeteléssel mm 777 930 1050

Döntési magasság mm 1980 2040 2090

Töltetlen tömeg szigetelés nélkül kg 89 185 216

Töltött tömeg szigeteléssel kg 607 958 1245

Tárolókapacitás liter 500 750 1000

Megengedett üzemi nyomás bar 3,0 3,0 3,0

Megengedett max. hőmérséklet °C 95 95 95

Fűtőköri csatlakozás – 8 x Rp 1 1/2“ (oldalt), 1 x Rp 1 1/2“ (fönn)

Szolárköri csatlakozás – 2 x R 1“ 2 x R 1 1/4“

Hőmérséklet-érzékelő csatlakozása – 3 x R 3/4“

Leürítőcsap csatlakozása – R 1/2“

10.1 táblázat:  Műszaki adatok

11 Tudnivalók az üzemeltető számára

11.1 Ápolás
Tisztítsa meg nedves ronggyal és kevés szappanal a 
puffertárolót. Ne használjon olyan súroló-, illetve 
tisztítószereket, melyek károsíthatják a szigetelést.

11.2  Fagyvédelem

a Figyelem!
Fagyveszély!
Ha a puffertároló hosszabb időn keresztül 
fűtetlen helyiségben marad üzemen kívül 
(pl. téli üdülés alatt stb.), akkor a puffertárolót 
teljesen le kell üríteni. Végeztesse el a kiürítést 
egy szakemberrel.

11.3 Karbantartás
A teljes rendszerhez hasonlóan VPS S puffertárolóra is 
érvényes, hogy a szakember által elvégzett rendszeres 
karbantartás a tartós üzemkészség, a megbízhatóság és 
a hosszú élettartam legjobb előfeltétele.
Soha ne próbálja saját maga elvégezni a rendszer 
karbantartását vagy javítását. Ezzel mindig egy arra 
jogosult szakipari céget bízzon meg. Javasoljuk, hogy 
ehhez kössön karbantartási szerződést egy erre jogosult 
szakipari céggel.

Műszaki adatok 10
Tudnivalók az üzemeltető számára 11
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