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1 Biztonság

1.1 Kezelésre vonatkozó
figyelmeztetések

A műveletekre vonatkozó fi-
gyelmeztetések osztályozása
A műveletekre vonatkozó figyel-
meztetések osztályozása az
alábbiak szerint figyelmeztető
ábrákkal és jelzőszavakkal a le-
hetséges veszély súlyossága
szerint történik:
Figyelmeztető jelzések és jel-
zőszavak

Veszély!
Közvetlen életveszély
vagy súlyos személyi sé-
rülések veszélye
Veszély!
Áramütés miatti életve-
szély
Figyelmeztetés!
Könnyebb személyi sérü-
lés veszélye
Vigyázat!
Anyagi és környezeti ká-
rok kockázata

1.2 Rendeltetésszerű
használat

Szakszerűtlen vagy nem ren-
deltetésszerű használat esetén
a felhasználó vagy harmadik
személy testi épségét és életét
fenyegető veszély állhat fenn,
ill. megsérülhet a termék, vagy

más anyagi károk is keletkez-
hetnek.
A termék hőtermelőként meleg-
vízkészítésre van tervezve.
A rendeltetésszerű használat a
következőket jelenti:
– a termék és a berendezés to-

vábbi komponenseihez mellé-
kelt kezelési utasítások betar-
tása

– az útmutatókban feltüntetett
ellenőrzési és karbantartási
feltételek betartása.

Nyolc éves, vagy annál idősebb
gyermekek, valamint csökkent
fizikai, szenzoros vagy mentális
képességű, vagy tapasztalattal
és ismeretekkel nem rendel-
kező személyek felügyelettel
használhatják a terméket, vagy
abban az esetben, ha kioktat-
ták őket a termék biztonságos
használatára és a termék hasz-
nálatából fakadó veszélyekre.
A gyermekek a termékkel nem
játszhatnak. A tisztítási és kar-
bantartási munkálatokat gyer-
mekek felügyelet nélkül nem
végezhetik.
A jelen útmutatóban ismerte-
tett használattól eltérő vagy az
azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak
minősül. Nem rendeltetésszerű
használatnak minősül a termék
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minden közvetlenül kereske-
delmi és ipari célú használata.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő
használat tilos.

1.3 Biztonság
1.3.1 Hibás kezelés miatti

veszély
A hibás kezeléssel saját magát
vagy másokat veszélyeztethet,
és anyagi károkat okozhat.
▶ Gondosan olvassa végig a

szóban forgó útmutatót, és
az összes kapcsolódó doku-
mentumot, különösen a "Biz-
tonság" című fejezetet és a
figyelmeztető információkat.

▶ Csak a következő, „Üzemelte-
tési” útmutatóban leírt mőve-
leteket hajtsa végre.

1.3.2 Eldugult vagy tömörtelen
égéstermék vezeték miatti
életveszély

Ha az épületben égéstermék
szag érezhető:
▶ Nyisson ki minden hozzáfér-

hető ajtót és ablakot, és gon-
doskodjon huzatról.

▶ Kapcsolja ki a terméket.
▶ Értesítsen egy szakembert.

1.3.3 Életveszély a terméken,
vagy a termék
környezetében végzett
módosítások miatt

▶ Semmiképpen se távolítsa el,
ne hidalja át, vagy ne blok-
kolja a biztonsági berendezé-
seket.

▶ Ne manipulálja a biztonsági
berendezéseket.

▶ Ne rongálja meg és ne távo-
lítsa el a részegységek plom-
báit.

▶ Ne végezzen módosításokat:
– a készüléken
– a gáz és víz bevezetéseinél
– a teljes égéstermék elve-

zető rendszeren
– a biztonsági szelepen
– a lefolyó vezetékeken
– azokon az építészeti adott-

ságokon, amelyek befolyá-
solhatják a termék üzembiz-
tonságát

1.3.4 Mérgezés veszélye az
égési
levegő nem megfelelő
hozzávezetése miatt

Feltételek: A helyiség levegő-
jétől függő üzemeltetés

▶ Biztosítsa a termék felállí-
tási helyiségében a tartósan
akadálytalan és elegendő
mennyiségű levegő beáram-
lását a vonatkozó légellátási
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követelményeknek megfele-
lően.

1.3.5 Korrózió okozta
károsodás veszélye a
helyiség nem megfelelő
levegője vagy a rossz
égési levegő miatt

A spray-k, oldószerek, klórtar-
talmú tisztítószerek, festékek,
ragasztók, ammóniavegyületek,
porok és hasonlók a termék, ill.
a levegő-égéstermék elvezető
vezeték korrózióját okozhatják.
▶ Biztosítsa, hogy az égéshez

használt levegő vezetékébe
ne kerülhessen fluor, klór,
kén, porok stb.

▶ Gondoskodjon róla, hogy a
felállítás helyén ne tároljanak
vegyi anyagokat.

1.3.6 A robbanékony és
lobbanékony anyagok
életveszélyt jelentenek

▶ Ne használja a terméket rob-
banékony vagy lobbanékony
anyagokat (pl. benzin, papír,
festékek) tároló helyiségek-
ben.

1.3.7 A szivárgó gáz
életveszélyt jelent

Ha az épületben gázszag érez-
hető:
▶ Kerülje el, hogy a helyiségben

gázszag keletkezhessen.

▶ Nyissa ki az ajtókat és abla-
kokat és gondoskodjon huzat-
ról.

▶ Kerülje nyílt láng (pl. ön-
gyújtó, gyufa) használatát.

▶ Tilos a dohányzás.
▶ Ne használjon villamos kap-

csolót, hálózati csatlakozó-
dugót, csengőt, telefont és
egyéb hangszórós kaputele-
font az épületben.

▶ Zárja el a gázóra gázcsapját
vagy a központi gázelzáró
csapot.

▶ Ha lehetséges, csatlakoztas-
son gázelzáró csapot a ter-
mékre.

▶ Kopogással vagy hangos
szóval figyelmeztesse a ház
lakóit.

▶ Haladéktalanul hagyja el az
épületet és akadályozza meg,
hogy mások bemenjenek.

▶ Amint kijutott az épületből,
értesítse a tűzoltókat és a
rendőrséget.

▶ Értesítse a gázszolgáltató vál-
lalat ügyeletét egy, az épüle-
ten kívül elhelyezett telefon-
készülékről.

1.3.8 Égési vagy forrázási
sérülések veszélye a forró
alkatrészek miatt

A termék bizonyos részei üzem
közben felforrósodnak.
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▶ A terméket és alkatrészeit
csak akkor érintse meg, ha
azok lehűltek.

1.3.9 Anyagi károk
tömítetlenség miatt

▶ Ügyeljen arra, hogy a csatla-
kozó vezetékek ne legyenek
kitéve mechanikai feszültsé-
geknek.

▶ Ne akasszon fel semmilyen
terhet (pl. ruházatot) a csőve-
zetékekre.

▶ A vízvezeték tömítetlensége
esetén azonnal zárja el a
hidegvízelzáró szelepet a
termék és a csapolási hely
között.

▶ A tömítetlenséget szakember-
rel javíttassa ki.

1.3.10 Sérülésveszély és
anyagi kár kockázata
szakszerűtlen
vagy el nem végzett
karbantartás és javítás
miatt

▶ Soha ne kísérelje meg saját
maga elvégezni a termék
karbantartását vagy javítását.

▶ Az üzemzavarokat és károkat
mindig haladéktalanul javít-
tassa ki egy szakemberrel.

▶ Tartsa be az előírt karbantar-
tási időket.

1.3.11 Fagyveszély miatti
anyagi kár

▶ Biztosítsa, hogy a termék
fagy esetén is mindenkép-
pen üzemben maradjon, és
a felállítási helyiség megfele-
lően temperált legyen, vagy
fagy esetén helyezze átmene-
tileg üzemen kívül a terméket,
és ennek során ürítse le.
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2 Megjegyzések a
dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen
útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

▶ Feltétlenül tartson be minden, a rend-
szer részegységeihez tartozó üzemelte-
tési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése
▶ További használat céljából őrizze meg

ezt az útmutatót, valamint az összes
kapcsolódó dokumentumot.

2.3 Az útmutató érvényessége
Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra
érvényes:

Termék – cikkszám
VGH 130/7 XZU 0010024192
VGH 160/7 XZU 0010024193
VGH 190/7 XZU 0010024194
VGH 220/7 XZU 0010024195

3 A termék leírása
3.1 A termék felépítése

2

1

1 Kezelőelemek 2 Piezogyújtó
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3.2 Kezelőelemek

1

a b c

2

4

3

5

6

1 Gázbevezetés
forgatógomb
Lehetséges po-
zíciók:
a: KI, b: gyújtás,
c: üzemeltetés

2 Vízhőmérséklet
forgatógomb

3 Hibatörlő gomb
4 Hőmérséklet-

határoló
5 Piezoelektromos

gyújtásgomb
6 A gyújtóláng

kémlelőnyílása

3.3 Működés
A termék egy közvetlen fűtésű melegvíztá-
roló. Egy csapolási helyen melegvíz véte-
lezésekor hidegvíz áramlik be a melegvíz-
tárolóba.

Tudnivaló
A felmelegítés közben a víz kitá-
gul. Tágulási tartály nélkül szerelt
zárt rendszer esetében emiatt víz
csepeg a telepítés során felszerelt
biztonsági szelep lefolyótömlőjé-
ből. Ez műszaki feltételekhez kötött
biztonsági funkció, és nem jelenti a
termék hibás működését.

3.4 Adattábla
Az adattábla a köpenylemezen elöl talál-
ható.

3.5 Adatok az adattáblán

Adatok az
adattáblán

Jelentés

VGH… Vaillant gázüzemű melegvíz-
tároló

.../7 A tároló űrtartalma literben /
termékgeneráció

atmoSTOR Termék jelölése
Országrövi-
dítés: gázké-
szülék kate-
gória (pl. DE:
II2ELL)

A mindenkori országhoz en-
gedélyezett gázkészülék ka-
tegória

B11BS típus Engedélyezett típusok
2H/2E, G20
- 20 mbar
(2,0 kPa)

Gyári gázcsoport és csatla-
kozási gáznyomás

V [l] Névleges térfogat
P (kW) Névleges fűtési teljesítmény
Q (kW) Hi Névleges hőterhelés a fűtő-

értékre vonatkoztatva
Pw [MPa
(bar)]

Megengedett üzemi nyomás

Vonalkód sorozatszámmal,
7–16. számjegy = a termék
cikkszáma

3.6 CE-jelölés

 
A CE-jelölés azt dokumentálja, hogy az
adattábla szerinti készülékek megfelelnek
a rájuk vonatkozó irányelvek alapvető kö-
vetelményeinek.
A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál
megtekinthető.
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4 Üzemeltetés
4.1 A termék bekapcsolása
1. Nyissa ki a hidegvízelzáró szelepet

ütközésig.
2. Nyisson ki egy melegvízcsapot a víz ki-

lépéséig annak biztosítása érdekében,
hogy a termék fel legyen töltve vízzel.

3. Nyissa ki ütközésig a gáz elzárócsap-
ját.

1

a

b

c

2

4. Forgassa el a vízhőmérséklet forgató-
gombját (2) az E / 4 pozícióba.

5. Nyomja meg a gázbevezetés forga-
tógombját (1), és forgassa eközben
gyújtási pozícióba . Tartsa lenyomva
a forgatógombot.

6. Rövid ideig nyomja meg egymás után
többször a piezoelektromos gyújtás-
gombot, amíg a gyújtóláng égni nem
kezd. Ezt a burkolófedélben lévő kém-
lelőnyíláson keresztül ellenőrizheti.

7. Még körülbelül 10 másodpercig tartsa
lenyomva a gázbevezetés forgató-
gombját.

8. Ellenőrizze ismét a gyújtólángot.

Feltételek: A gyújtóláng ég

▶ Forgassa a gázbevezetés forgató-
gombját pozícióba, és engedje el a
forgatógombot.
◁ A fő égő működésbe lép.

Feltételek: A gyújtóláng kialszik

▶ Forgassa a gázbevezetés forgató-
gombját pozícióba, és azután en-
gedje el a forgatógombot.

▶ Ismételje meg a gyújtási folyamatot.

4.2 A használati melegvíz-
hőmérséklet beállítása

Veszély!
Legionella baktériumok miatti
életveszély!
A legionella baktériumok 60 °C
alatti hőmérsékleten fejlődnek
ki.
▶ Kérjen tájékoztatást a szak-

embertől a rendszer legio-
nella elleni védelmével kap-
csolatban végrehajtott intéz-
kedésekről.

▶ A szakemberrel történő meg-
beszélés nélkül ne állítson be
60 °C alatti vízhőmérsékletet.

A melegvíz-hőmérséklet forgatógomb-
jával fokozatmentesen szabályozható a
vízhőmérséklet. A beállítható hőmérsék-
let-tartomány kb. 40 °C (1. pozíció) és
kb. 70 °C (5. pozíció) közé esik. Az E/4 po-
zíció kb. 60 °C hőmérsékletnek felel meg.
A termék a tárolóban automatikusan fel-
melegíti a vizet a beállított hőmérsékletre.

5 Ápolás és karbantartás
5.1 A termék ápolása
▶ A burkolatot egy kevés oldószermentes

tisztítószerrel átitatott, nedves kendővel
törölje le.

▶ Ne használjon spray-t, súrolószereket,
mosogatószereket, oldószer- vagy klór-
tartalmú tisztítószereket..
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5.2 Karbantartás
A termék tartós üzemképességének és
üzembiztonságának, megbízhatóságának
és hosszú élettartamának feltétele a szak-
ember által elvégzett évenkénti ellenőrzés
és kétévenkénti karbantartás. A felülvizs-
gálat eredményeitől függően korábbi kar-
bantartás válhat szükségessé.

5.3 Biztonsági szelep ellenőrzés

Figyelmeztetés!
Leforrázás veszélye a bizton-
sági szelep ellenőrzésekor!
A biztonsági szelepből kilépő
víz forró lehet.
▶ Kerülje a kilépő víz bőrrel

való érintkezését.

▶ Havonta egyszer rövid ideig nyissa ki
a biztonsági szelepet a telepítés során
felszerelt biztonsági szerelvénycsopor-
ton a vízkövesedés megakadályozá-
sához és a kifogástalan működésének
biztosítása érdekében.
◁ A biztonsági szelepből víz lép ki.

6 Zavarelhárítás

Tudnivaló
Az üzemzavarok megszüntetésé-
hez a szóban forgó kezelési utasí-
tás függelékében talál egy áttekin-
tést.

Csak egyszer fellépő üzemzavar esetén
megpróbálhatja a terméket ismét üzembe
helyezni:
▶ Nyomja meg a gázbevezetés forgató-

gombját és eközben forgassa pozíci-
óba.

▶ Várjon körülbelül egy percig.

Feltételek: A hőmérséklet-határoló aktiválódott

▶ Nyomja meg a hibatörlő gombot a hő-
mérséklet-határolón a hibatörlő gomb
bereteszeléséig.

▶ Kapcsolja be a terméket. (→ Oldal: 8)

Amennyiben a termék ismételt üzembe
helyezése után újból előfordulnak üzemza-
varok, akkor a következők szerint járjon el:
▶ Nyomja meg a gázbevezetés forgató-

gombját és eközben forgassa pozíci-
óba.

▶ Ellenőrizze az égéstermék elvezető
rendszert, és szüntesse meg a meglévő
dugulásokat vagy károkat.

▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a ter-
mék az égéshez elegendő égési leve-
gőt kap.

▶ Kapcsolja be a terméket. (→ Oldal: 8)
▶ Amennyiben nem tudja elhárítani vagy

tartósan megszüntetni az üzemzavart,
forduljon szakemberéhez.

7 Üzemen kívül helyezés
7.1 Átmeneti üzemen kívül helyezés

1

2

1. Nyomja meg a gázbevezetés forgató-
gombját és eközben forgassa pozíci-
óba.

2. Zárja el a hidegvízelzáró-szelepet.
3. Zárja el a gázelzáró csapot.
4. Távolítsa el a burkolófedelet (2).
5. Nyisson ki egy melegvízcsapot egy

csapolási helyen.



8 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

10 Kezelési útmutató atmoSTOR 0020277020_00

6. Csatlakoztasson egy tömlőt az ürítő-
szelephez (1), és vezesse a tömlő sza-
bad végét egy megfelelő lefolyóhelyre.

7. Nyissa ki az ürítőszelepet a termék
teljes leürítéséig.

7.2 Végleges üzemen kívül helyezés
▶ A terméket szakemberrel helyeztesse

üzemen kívül.

8 Újrahasznosítás és
ártalmatlanítás

▶ A csomagolás ártalmatlanítását bízza a
terméket telepítő szakemberre.

Amennyiben a terméket ezzel a jel-
zéssel látták el:
▶ A terméket tilos a háztartási hulladékkal

együtt ártalmatlanítani.
▶ Ehelyett adja le a terméket egy elektro-

mos és elektronikus készülékekre sza-
kosodott gyűjtőhelyen.

Ha a termék elemeket tartalmaz, me-
lyek ezzel a jelzéssel vannak ellátva, akkor
az elemek egészség- és környezetkárosító
anyagokat tartalmazhatnak.
▶ Ebben az esetben használtelem-gyűjtő

helyen ártalmatlanítsa az elemeket.

9 Garancia
A készülékre a jótállási jegyben megjelölt
feltételek szerinti gyári garanciát biztosí-
tunk. A készülék üzembehelyezését csak
a Vaillant Márkaszerviz vagy erre feljo-
gosított Vaillant partnerszervizek, illetve
szakiparosok végezhetik el. Megszűnik a
gyári garancia, ha a készüléken nem fel-
jogosított szerviz végzett munkát, vagy a
termékbe nem eredeti Vaillant alkatrésze-
ket építettek be, illetve ha a karbantartást
nem rendszeresen, vagy nem szaksze-
rűen végezték el! A felszerelést, a szerelés

átvételét, az üzembehelyezést és a be-
szabályozást a garanciajegyen hitelt ér-
demlően, cégszerűen dokumentálni kell. A
szerelési utasítás figyelmen kívül hagyása
miatt bekövetkező károkért nem vállalunk
felelősséget!

10 Vevőszolgálat
Javítási és felszerelési tanácsért fordul-
jon a Vaillant központi képviseletéhez,
amely saját márkaszervizzel és szerző-
dött Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik.
Megszűnik a gyári garancia, ha a készü-
léken nem a Vaillant Márkaszerviz vagy a
javításra feljogosított Vaillant Partnerszer-
viz végzett munkát, illetve ha a készülékbe
nem eredeti Vaillant alkatrészeket építet-
tek be!
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Melléklet
A Zavarelhárítás
Zavar Lehetséges kiváltó ok Intézkedés
A víz nem melegszik
fel.

A gyújtóláng kialudt. ▶ Kapcsolja be a terméket. (→ Oldal: 8)
A hőmérséklet-hatá-
roló aktiválódott, és a
gyújtóláng kialudt.

1. Ellenőrizze az égéstermék elvezető rend-
szert, és szüntesse meg a meglévő dugu-
lásokat vagy károkat.

2. Nyomja meg a hibatörlő gombot a hőmér-
séklet-határolón a hibatörlő gomb berete-
szeléséig.

3. Kapcsolja be a terméket. (→ Oldal: 8)
A termék nem műkö-
dik.

A hőmérséklet-hatá-
roló aktiválódott.

1. Ellenőrizze az égéstermék elvezető rend-
szert, és szüntesse meg a meglévő dugu-
lásokat vagy károkat.

2. Nyomja meg a hibatörlő gombot a hőmér-
séklet-határolón a hibatörlő gomb berete-
szeléséig.

3. Kapcsolja be a terméket. (→ Oldal: 8)
Az égő nem működik. ▶ Forduljon szakemberhez.
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1 Biztonság

1.1 Kezelésre vonatkozó
figyelmeztetések

A műveletekre vonatkozó fi-
gyelmeztetések osztályozása
A műveletekre vonatkozó figyel-
meztetések osztályozása az
alábbiak szerint figyelmeztető
ábrákkal és jelzőszavakkal a le-
hetséges veszély súlyossága
szerint történik:
Figyelmeztető jelzések és jel-
zőszavak

Veszély!
Közvetlen életveszély
vagy súlyos személyi sé-
rülések veszélye
Veszély!
Áramütés miatti életve-
szély
Figyelmeztetés!
Könnyebb személyi sérü-
lés veszélye
Vigyázat!
Anyagi és környezeti ká-
rok kockázata

1.2 Rendeltetésszerű
használat

Szakszerűtlen vagy nem ren-
deltetésszerű használat esetén
a felhasználó vagy harmadik
személy testi épségét és életét
fenyegető veszély állhat fenn,
ill. megsérülhet a termék, vagy

más anyagi károk is keletkez-
hetnek.
A termék hőtermelőként meleg-
vízkészítésre van tervezve.
A termék járművekben, pl. mo-
bilházakban vagy lakókocsik-
ban való használata nem ren-
deltetésszerű használatnak mi-
nősül. Nem minősülnek jármű-
nek azok az egységek, amelye-
ket tartósan és helyhez kötötten
telepítettek (ún. helyhez kötött
telepítés).
A rendeltetésszerű használat a
következőket jelenti:
– a termék , valamint a rendszer

összes további komponense-
ihez mellékelt üzemeltetési,
szerelési és karbantartási út-
mutatóinak figyelembe vétele

– a termék- és rendszerenge-
délynek megfelelő telepítés
és összeszerelés

– az útmutatókban feltüntetett
ellenőrzési és karbantartási
feltételek betartása.

A jelen útmutatóban ismerte-
tett használattól eltérő vagy az
azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak
minősül. Nem rendeltetésszerű
használatnak minősül a termék
minden közvetlenül kereske-
delmi és ipari célú használata.
Figyelem!
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Minden, a megengedettől eltérő
használat tilos.

1.3 Általános biztonsági
utasítások

1.3.1 Nem megfelelő
szakképzettség miatti
veszély

A következő munkálatokat csak
a megfelelő végzettséggel ren-
delkező szakember végezheti:
– Szerelés
– Szétszerelés
– Telepítés
– Üzembe helyezés
– Ellenőrzés és karbantartás
– Javítás
– Üzemen kívül helyezés
▶ A technika jelenlegi állása

szerint járjon el.

1.3.2 Sérülésveszély a termék
nagy súlya miatt

A termék több, mint 50 kg tö-
megű.
▶ A termék szállítását legalább

két személy végezze.
▶ Használjon a kockázatelem-

zésének megfelelően megfe-
lelő szállító- és emelőeszkö-
zöket.

▶ Használjon megfelelő sze-
mélyi védőfelszerelést: védő-
kesztyűt, munkavédelmi cipőt,
védőszemüveget, védősisa-
kot.

1.3.3 A szivárgó gáz
életveszélyt jelent

Ha az épületben gázszag érez-
hető:
▶ Kerülje el, hogy a helyiségben

gázszag keletkezhessen.
▶ Nyissa ki az ajtókat és abla-

kokat és gondoskodjon huzat-
ról.

▶ Kerülje nyílt láng (pl. ön-
gyújtó, gyufa) használatát.

▶ Tilos a dohányzás.
▶ Ne használjon villamos kap-

csolót, hálózati csatlakozó-
dugót, csengőt, telefont és
egyéb hangszórós kaputele-
font az épületben.

▶ Zárja el a gázóra gázcsapját
vagy a központi gázelzáró
csapot.

▶ Ha lehetséges, csatlakoztas-
son gázelzáró csapot a ter-
mékre.

▶ Kopogással vagy hangos
szóval figyelmeztesse a ház
lakóit.

▶ Haladéktalanul hagyja el az
épületet és akadályozza meg,
hogy mások bemenjenek.

▶ Amint kijutott az épületből,
értesítse a tűzoltókat és a
rendőrséget.

▶ Értesítse a gázszolgáltató vál-
lalat ügyeletét egy, az épüle-
ten kívül elhelyezett telefon-
készülékről.
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1.3.4 Ledugult vagy tömörtelen
égéstermék-elvezetés
miatti életveszély.

A telepítés során elkövetett ki-
vitelezési hibák, a bekövetkező
sérülések, illetve a nem meg-
felelő telepítési hely esetén a
készülékből égéstermék juthat
ki, amely mérgezést okozhat.
Ha az épületben égéstermék
szag érezhető:
▶ Nyisson ki minden hozzáfér-

hető ajtót és ablakot, és gon-
doskodjon huzatról.

▶ Kapcsolja ki a terméket.
▶ Ellenőrizze a termék és az

épület égéstermék elvezető
rendszerét.

1.3.5 Mérgezés és égési
sérülések veszélye a
kilépő forró égéstermékek
miatt

▶ A terméket csak a teljesen
felszerelt égéstermék vezető-
vel üzemeltesse.

▶ A terméket - a rövid ideig
tartó ellenőrzések kivételével
- csak felszerelt burkolófedél-
lel üzemeltesse.

1.3.6 A robbanékony és
lobbanékony anyagok
életveszélyt jelentenek

▶ Ne használja a terméket rob-
banékony vagy lobbanékony
anyagokat (pl. benzin, papír,

festékek) tároló helyiségek-
ben.

1.3.7 Mérgezés veszélye az
égési
levegő nem megfelelő
hozzávezetése miatt

Feltételek: A helyiség levegő-
jétől függő üzemeltetés

▶ Biztosítsa a termék felállí-
tási helyiségében a tartósan
akadálytalan és elegendő
mennyiségű levegő beáram-
lását a vonatkozó légellátási
követelményeknek megfele-
lően.

1.3.8 Életveszély a
szekrényszerű beépítés
miatt

Helyiséglevegőtől függő üze-
meltetés esetén a szekrény-
szerű beépítés veszélyes hely-
zetet okozhat.
▶ Bizonyosodjon meg arról,

hogy a termék az égéshez
elegendő égési levegőt kap.

1.3.9 Korrózió okozta
károsodás veszélye a
helyiség nem megfelelő
levegője vagy a rossz
égési levegő miatt

A spray-k, oldószerek, klórtar-
talmú tisztítószerek, festékek,
ragasztók, ammóniavegyületek,
porok és hasonlók a termék, ill.
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az égéstermék vezető korrózió-
ját okozhatják.
▶ Biztosítsa, hogy az égéshez

használt levegő vezetékébe
ne kerülhessen fluor, klór,
kén, porok stb.

▶ Gondoskodjon róla, hogy a
felállítás helyén ne tároljanak
vegyi anyagokat.

▶ Ha a terméket fodrászatok-
ban, festő- vagy asztalosmű-
helyekben, tisztítóüzemek-
ben vagy ezekhez hasonló
körülmények között kívánja
felszerelni, akkor olyan elsze-
parált felállítási helyiséget kell
választani, amelyben a helyi-
séglevegő technikailag men-
tes a vegyi anyagoktól.

▶ Gondoskodjon arról, hogy az
égéstermék elvezetése ne
olyan kéményen keresztül
történjen, amelyet korábban
olajkazánnal, vagy más olyan
fűtőberendezéssel használ-
tak, amely a kémény elvize-
sedését okozhatta.

1.3.10 Mérgezés veszélye az
égéstermék felügyelő
berendezés hiánya miatt

Kedvezőtlen körülmények kö-
zött égéstermék kerülhet a fel-
állítási helyiség levegőjébe. Az
égéstermék felügyelő berende-
zés ebben az esetben kikap-
csolja a hőtermelőt. Ha nincs

égéstermék felügyelő berende-
zés, akkor a hőtermelő tovább
működik.
▶ Semmi esetre se helyezze

üzemen kívül az égéstermék
felügyelő berendezést.

1.3.11 Életveszély hiányzó
biztonsági
berendezések miatt

Az ebben a dokumentumban
található vázlatokon nem sze-
repel minden, a szakszerű tele-
pítéshez szükséges biztonsági
berendezés.
▶ Telepítse a szükséges bizton-

sági berendezéseket a rend-
szerben.

▶ Vegye figyelembe a vonat-
kozó nemzeti és nemzetközi
szabványokat, irányelveket és
törvényeket.

1.3.12 Égési vagy forrázási
sérülések veszélye a
forró alkatrészek miatt

▶ Minden alkatrészen csak ak-
kor végezzen munkát, ha az
már lehűlt.

1.3.13 Fagyveszély miatti
anyagi kár

▶ Ne szerelje be a terméket
fagyveszélyes helyiségbe.
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1.3.14 Anyagi kár kockázata
nem megfelelő szerszám
használata révén

▶ Szakmai szempontból megfe-
lelő szerszámot használjon.

1.4 Előírások (irányelvek,
törvények, szabványok)

▶ Vegye figyelembe a nemzeti
előírásokat, szabványokat,
irányelveket, rendeleteket és
törvényeket.



2 Megjegyzések a dokumentációhoz

18 Szerelési és karbantartási útmutató atmoSTOR 0020277020_00

2 Megjegyzések a
dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen
útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

▶ Feltétlenül tartson be minden, a rend-
szer részegységeihez tartozó üzemelte-
tési és szerelési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése
▶ Jelen útmutatót, valamint az összes,

vele együtt érvényes dokumentumot
adja át a rendszer üzemeltetőjének.

2.3 Az útmutató érvényessége
Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra
érvényes:

Termék – cikkszám
VGH 130/7 XZU 0010024192
VGH 160/7 XZU 0010024193
VGH 190/7 XZU 0010024194
VGH 220/7 XZU 0010024195

3 A termék leírása
A termék egy gázüzemű melegvíztároló.

3.1 A termék felépítése

9

8

1

7

5

6

4

2

3

1 Magnézium vé-
dőanód

2 Ellenőrző nyílás
3 Égő
4 Ürítőszelep
5 Piezogyújtó

6 Hőmérséklet-
határoló

7 Gázarmatúra
8 Hőmérséklet-

érzékelő
9 Áramlásbiztosító
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3.2 Kezelőelemek

1

a b c

2

4

3

5

6

1 Gázbevezetés
forgatógomb
Lehetséges po-
zíciók:
a: KI, b: gyújtás,
c: üzemeltetés

2 Vízhőmérséklet
forgatógomb

3 Hibatörlő gomb
4 Hőmérséklet-

határoló
5 Piezoelektromos

gyújtásgomb
6 A gyújtóláng

kémlelőnyílása

3.3 Adatok az adattáblán
Az adattábla a köpenylemezen elöl talál-
ható.

Adatok az
adattáblán

Jelentés

VGH… Vaillant gázüzemű melegvíz-
tároló

.../7 A tároló űrtartalma literben /
termékgeneráció

atmoSTOR Termék jelölése
Országrövi-
dítés: gázké-
szülék kate-
gória (pl. DE:
II2ELL)

A mindenkori országhoz en-
gedélyezett gázkészülék ka-
tegória

B11BS típus Engedélyezett típusok
2H/2E, G20
- 20 mbar
(2,0 kPa)

Gyári gázcsoport és csatla-
kozási gáznyomás

V [l] Névleges térfogat

Adatok az
adattáblán

Jelentés

P (kW) Névleges fűtési teljesítmény
Q (kW) Hi Névleges hőterhelés a fűtő-

értékre vonatkoztatva
Pw [MPa
(bar)]

Megengedett üzemi nyomás

Vonalkód sorozatszámmal,
7–16. számjegy = a termék
cikkszáma

Tudnivaló
Győződjön meg róla, hogy a felál-
lítási helyen a termék megfelel a
gázcsoportjának.

3.4 CE-jelölés

 
A CE-jelölés azt dokumentálja, hogy az
adattábla szerinti készülékek megfelelnek
a rájuk vonatkozó irányelvek alapvető kö-
vetelményeinek.
A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál
megtekinthető.

4 Szerelés
4.1 A szállítási terjedelem

ellenőrzése
▶ Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljes-

ségét és sértetlenségét.
Darab-
szám Megnevezés

1 Termék
1 Dokumentációk
1 Zacskó kis alkatrészekkel

1 Átállító készlet S földgáz gázcso-
porthoz
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4.2 Méretek

595 > 400

Ø 550
Ø 90

B
52

2

12
6 12

6
C

A
≥ 

50
0

Termék A méret B méret C méret
VGH 130/7

XZU
1195 mm 1071 mm 1057 mm

VGH 160/7
XZU

1368 mm 1244 mm 1230 mm

VGH 190/7
XZU

1533 mm 1409 mm 1395 mm

VGH 220/7
XZU

1760 mm 1636 mm 1622 mm

4.3 A minimális távolságok
figyelembe vétele

▶ Vegye figyelembe a következő minimá-
lis távolságokat:
– legalább 400 mm az ellenőrző nyílás

előtt
– legalább 400 mm a termék előtt

4.4 A termék felállítása
1. Állítsa fel a terméket egy égéstermék

csatlakozó közelében úgy, hogy az
égéstermék csövet legalább 0,5 m
hosszon függőlegesen felfelé lehessen
vezetni.

2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a ter-
mék mindig elegendő égési levegőt
kap.

3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a pa-
dozat sík, és alkalmas a termék teljes
tömegének hordozására.

4. Az állítható lábakkal állítsa be ponto-
san vízszintesre a terméket.

5 Telepítés
5.1 Előkészítés
1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a ren-

delkezésre álló gázóra megfelel a
szükséges gázáteresztő képességnek.

2. Megfelelő szigetelőanyaggal szigetelje
le a szabadon fekvő, környezeti hatá-
soknak kitett csöveket a fagyvédelem-
hez.
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5.2 Gáz- és vízcsatlakoztatások
létesítése

5.2.1 Gázcsatlakozó szerelése

1

1. A gázvezetéket a műszaki előírások
figyelembe vételével szerelje fel.

2. A termék előtt szereljen be egy elzáró-
csapot (1) a gázvezetékbe.

3. Távolítsa el a maradványokat a gázve-
zetékből, ehhez fújja át a gázvezeté-
ket.

4. A terméket a technika elismert szabá-
lyai szerint csatlakoztassa a gázveze-
tékhez.

5. Üzembe helyezés előtt légtelenítse a
gázvezetéket.

5.2.2 A gázvezeték tömítettségének
ellenőrzése

▶ Szakszerűen ellenőrizze a teljes gázve-
zeték tömítettségét.

5.2.3 Vízkőmentesítés
A vízhőmérséklet emelkedésével nő a
vízkövesedés esélye is.
▶ Szükség esetén végezzen vízkőmente-

sítést.

5.2.4 Vízcsatlakozó szerelése

100

90R3/4

R3/4 R3/4

242
550
595

59
5

10
1,
5

15
0

1

2

4

3

1 R3/4 hidegvíz-
csatlakozó (kék
gyűrű)

2 Áramlásbiztosító

3 R3/4 cirkulációs
csatlakozó (fe-
kete gyűrű)

4 R3/4 melegvíz-
csatlakozó (piros
gyűrű)

Figyelmeztetés!
Az egészséget befolyásoló
tényezők veszélye az ivóvíz
szennyezettsége miatt!
A tömítések maradványai,
szennyeződések és más ma-
radék anyagok ronthatják az
ivóvíz minőségét.
▶ A termék felszerelése előtt

gondosan öblítse át a hideg-
és melegvízvezetékeket.

1. Ellenőrizze és öblítse át a csatlakoz-
tatni kívánt teljes vízhálózatot.
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a

b

1 2 3 4 5 6 7

a Nyomáscsök-
kentő nélkül

b Nyomáscsökken-
tővel

1 Hidegvízelzáró
szelep

2 Nyomáscsök-
kentő

3 Vizsgálószelep

4 Visszacsapó
szelep

5 Manométer-csat-
lakozócsonk

6 Hidegvízelzáró
szelep

7 Biztonsági sze-
lep

2. Szereljen a hidegvízvezetékbe lefúvató
vezetékkel ellátott megfelelő biztonsági
szerelvénycsoportot a technika elis-
mert szabályai szerint. Ennek során a
biztonsági szelepet (7) a következő-
képpen szerelje fel:
– egy jól hozzáférhető helyre, lehető-

leg a tároló felett,
– az elzárószelep és a termék közé,
– úgy, hogy lefúvás esetén a forró víz

vagy gőz senkit sem veszélyeztes-
sen.

3. Szerelje fel a hidegvízvezetéket a hi-
degvíz-csatlakozóra (1).

4. Szerelje fel a melegvízvezetéket a me-
legvíz-csatlakozóra (4).

5. Szerelje fel a cirkulációs vezetéket
(ha rendelkezésre áll) a cirkulációs
csatlakozóra (3).

Tudnivaló
Mivel egy cirkulációs vezeték
növeli a készenléti energiafo-
gyasztást, azt csak szerteá-
gazó melegvízhálózat esetén
csatlakoztassa.

5.3 Áramlásbiztosító és égéstermék
szenzor szerelése

5

6

4

3
2

1

1. Helyezze el az áramlásbiztosítót (6)
a terméken úgy, hogy a hőmérséklet-
érzékelő a termék elejéhez igazodjon.

2. Nyomja az áramlásbiztosító lábait a
felfogóhornyokba.

3. Forgatva tolja keresztül a kapilláris
csövet (5) lefelé a kábelcsatornán (4)
anélkül, hogy a kapilláris cső meg-
törne.

4. Csatlakoztassa a kapilláris csövet a
hőmérséklet-határoló oldalsó csatlako-
zásához (2).

5. Tolja rá a hőmérséklet-határolót a bi-
linccsel együtt a bordás gázcső alatti
gázelosztó csőre (3).

6. Dugja a termoáramváltó mindkét csat-
lakozódugóját (1) a hőmérséklet-hatá-
rolón lévő csatlakozókba.
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5.4 Égéstermék-elvezető szerelés

≥ 
0,

5 
m1

2

1. Helyezze be az égéstermék csövet
(1) (Ø 90 mm) az áramlásbiztosító
csőcsonkjába (2).

2. Az üzemzavarok elkerülése érdekében
vezesse az égéstermék csövet lega-
lább 0,5 m hosszon függőlegesen fel-
felé, mielőtt behelyezne egy ívet.

3. Az égéstermék cső vízszintes részét a
kémény felé kissé emelkedve helyezze
el.

4. Az égéstermék cső vízszintes részét
vágja rövidebbre úgy, hogy az egy sík-
ban zárjon a kémény belső oldalával,
és az égéstermékek akadálytalanul tá-
vozhassanak.

6 Kezelés
A termék kezelésével kapcsolatban a ke-
zelési utasításában talál információkat.

Veszély!
Legionella baktériumok miatti
életveszély!
A legionella baktériumok 60 °C
alatti hőmérsékleten fejlődnek
ki.
▶ Gondoskodjon arról, hogy

az üzemeltető megismerje

a legionella elleni védelem
összes intézkedését, hogy
teljesíteni tudja a legionella
baktériumok elszaporodá-
sának megelőzését szolgáló
előírásokat.

▶ Vegye figyelembe a legionella baktéri-
umok elszaporodásának megelőzését
szolgáló előírásokat.

7 Üzembe helyezés
▶ Helyezze üzembe a terméket:

7.1 Termék átállítása más
gázcsoportra

A termék gyárilag G20 földgázzal való
üzemeltetésre van beállítva.
A terméket átállító készlettel másik gáz-
csoportra állíthatja át:

▶ Cserélje ki az égőfúvókákat az átállító
készlet útmutatójában leírtak szerint.

▶ Helyezze el az átállító készletben lévő
matricát az adattábla közelében.

▶ Ellenőrizze a gázbeállítást
(→ Oldal: 25).

Tudnivaló
Amennyiben a terméket a gyári-
lag beállított gázcsoportra állítja
vissza, ismét távolítsa el a ter-
mékről az átállító készletből fel-
helyezett matricát.

7.2 A használati melegvízrendszer
feltöltése és légtelenítése

1. Nyissa ki a hidegvízelzáró szelepet
ütközésig.

2. Nyisson ki egy melegvízcsapot a víz ki-
lépéséig annak biztosítása érdekében,
hogy a termék fel legyen töltve vízzel.
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7.3 A termék bekapcsolása
▶ Kapcsolja be a terméket (→ Kezelési

utasítás).

7.4 Ellenőrizze a csatlakozási
gáznyomást

1

2

1. Zárja el a gázelzáró csapot.
2. Csavarja ki a tömítőcsavart (2) a cső-

csonkból.
3. Csatlakoztasson egy U-csöves nyo-

másmérőt a mérőcsonkra.
4. Nyissa ki a gázelzáró csapot.
5. Kapcsolja be a terméket.
6. Mérje meg a gáz csatlakozási nyomá-

sát.
– 1,7 … 2,5 kPa (17,0 … 25,0 mbar)
▽ Ha a csatlakozási gáznyomás a

megengedett tartományon kívül van,
helyezze üzemen kívül a terméket.

Veszély!
Anyagi károk veszélye nem
megfelelő gáz csatlakozási
nyomás miatt!
Ha a gáz csatlakozási nyomás
a megengedett tartományon
kívül van, az üzemzavarokat
okozhat és a termék károsodá-
sához vezethet.
▶ Ne végezzen beállításokat a

terméken.
▶ Helyezze üzemen kívül a

terméket.

▶ Tájékoztassa a gázellátó
vállalatot.

7. Forgassa a gázbevezetés forgató-
gombját (1) pozícióba.

8. Zárja el a gázelzáró csapot.
9. Távolítsa el a manométert.
10. Csavarja be a tömítőcsavart (tömítés-

sel együtt) a csőcsonkba.
11. Nyissa ki a gázelzáró csapot.
12. Ellenőrizze a csőcsonk gáztömörsé-

gét.

7.5 Gyújtóláng ellenőrzés

2

1

1. Ellenőrizze a gyújtóláng méretét a bur-
kolófedélben lévő kémlelőnyíláson ke-
resztül.
– A gyújtólángnak érintenie kell a ter-

moelem felső felét.

Feltételek: A gyújtóláng túl kicsi

▶ Távolítsa el a védősapkát (1) a gázar-
matúra oldalán.

▶ A gyújtóláng növeléséhez forgassa a
beállítócsavart (2) az óramutató járásá-
val ellentétes irányban.

Feltételek: A gyújtóláng túl nagy

▶ Távolítsa el a védősapkát (1) a gázar-
matúra oldalán.

▶ A gyújtóláng csökkentéséhez forgassa
a beállítócsavart (2) az óramutató járá-
sával megegyező irányban.

▶ Helyezze a védősapkát a gázarmatúra
oldalára.
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7.6 A gázbeállítás ellenőrzése
A gázbeállítást úgy tudja ellenőrizni, hogy
megméri a fúvókanyomást és szükség
esetén beállítja , vagy pedig megméri az
átáramló gázmennyiséget.

7.6.1 Fúvókanyomás mérése és
beállítása

Tudnivaló
Hagyja a nyomásszabályozó blok-
koló csavarját (2) a gyári beállítá-
son (az óramutató járásával ellen-
tétes irányban ütközésig).

54

3

1

2

1. Távolítsa el a csavart a mérőcsonkból
(5).

2. Csatlakoztasson egy U-csöves nyo-
másmérőt a mérőcsonkra.

3. Kapcsolja be a terméket (→ Kezelési
utasítás).

4. Forgassa el a vízhőmérséklet forgató-
gombját (4) az 5-ös pozícióba, és azu-
tán húzza le.

5. Állítsa be a fúvókanyomást a szüksé-
ges értékre. Forgassa ehhez a beál-
lítócsavart (3) az óramutató járásával
ellentétes irányban a fúvókanyomás
csökkentéséhez vagy az óramutató
járásával megegyező irányban a fúvó-
kanyomás növeléséhez.

Termék G20
földgáz

G25.1
földgáz

VGH 130/7
XZU

10,2 mbar 8,6 mbar

VGH 160/7
XZU

10,2 mbar 10,7 mbar

Termék G20
földgáz

G25.1
földgáz

VGH 190/7
XZU

11,3 mbar 12,3 mbar

VGH 220/7
XZU

10,1 mbar 9,8 mbar

Tudnivaló
±15% eltérés megengedett.

Feltételek: Az eltérés nagyobb ±15%-nál

▶ A rányomott azonosítószám alapján
bizonyosodjon meg arról, hogy a gáz-
csoportnak és a terméknek megfelelő
égőfúvókák vannak beszerelve:

Termék G20
földgáz

G25.1
földgáz

VGH 130/7
XZU

165 195

VGH 160/7
XZU

175 190

VGH 190/7
XZU

180 200

VGH 220/7
XZU

185 210

▶ Érdeklődje meg a gázellátó vállalatnál,
hogy pillanatnyilag vannak-e zavarok a
gázellátásban.

▶ Amennyiben a gázbeállítások nem fe-
lelnek meg az előírásoknak (±15%),
vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgá-
lattal.

6. Forgassa a gázbevezetés forgató-
gombját (1) pozícióba.

7. Zárja el a gázelzáró csapot.
8. Távolítsa el a manométert.
9. Szerelje fel a vízhőmérséklet forgató-

gombját.

7.6.2 Átáramló gázmennyiség mérése
1. Kapcsolja ki az összes gázfogyasztó

berendezést, amelyek ugyanazon gá-
zórán keresztül vannak csatlakoztatva.

2. Helyezze üzembe a terméket.
(→ Oldal: 23)
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3. Melegvíz vételezésével bizonyosodjon
meg arról, hogy a termék égője a teljes
mérés alatt bekapcsolva marad.

4. Határozza meg a gázóránál egy 5 per-
ces időszak alatt átáramló gáz mennyi-
ségét (l/perc).

5. Hasonlítsa össze a meghatározott érté-
ket a következő előírt értékekkel:

Termék G20
földgáz

G25.1
földgáz

VGH 130/7
XZU

12,83 l/min
0,770 m³/h

14,72 l/min
0,883 m³/h

VGH 160/7
XZU

14,67 l/min
0,880 m³/h

15,9 l/min
0,954 m³/h

VGH 190/7
XZU

16,33 l/min
0,980 m³/h

18,48 l/min
1,109 m³/h

VGH 220/7
XZU

18,83 l/min
1,130 m³/h

18,83 l/min
1,130 m³/h

Tudnivaló
±10% eltérés megengedett.

Feltételek: Az eltérés nagyobb ±10%-nál

▶ A rányomott azonosítószám alapján
bizonyosodjon meg arról, hogy a gáz-
csoportnak és a terméknek megfelelő
égőfúvókák vannak beszerelve:

Termék G20
földgáz

G25.1
földgáz

VGH 130/7
XZU

165 195

VGH 160/7
XZU

175 190

VGH 190/7
XZU

180 200

VGH 220/7
XZU

185 210

▶ Mérje meg és állítsa be a fúvókanyo-
mást. (→ Oldal: 25)

▶ Érdeklődje meg a gázellátó vállalatnál,
hogy pillanatnyilag vannak-e zavarok a
gázellátásban.

▶ Amennyiben a gázbeállítások nem fe-
lelnek meg az előírásoknak (±10%),
vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgá-
lattal.

7.7 Funkciók ellenőrzése
1. Helyezze üzembe a terméket.

(→ Oldal: 23)
2. Ellenőrizze a begyújtást és az égő

lángképét.
3. Melegvíz vételezésével bizonyosodjon

meg arról, hogy a termék égője a teljes
ellenőrzés alatt bekapcsolva marad.

7.7.1 A tömítettség ellenőrzése
1. Ellenőrizze a gázvezeték és a meleg-

vízkör tömítettségét.
2. Ellenőrizze az égéstermék vezető kifo-

gástalan szerelését.

8 A termék átadása az
üzemeltetőnek

1. Ismertesse az üzemeltetővel a bizton-
sági berendezések elhelyezkedését és
működését.

2. Tanítsa meg az üzemeltetőnek a ter-
mék kezelését. Válaszoljon az üzemel-
tető minden kérdésére.

3. Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét
azokra a biztonsági tudnivalókra, ame-
lyeket be kell tartania.

4. Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy a
terméket az előírt időközönként karban
kell tartani.

5. Adja át megőrzésre az üzemeltetőnek
a termékhez tartozó összes útmutatót
és dokumentumot.

6. Ismertesse az üzemeltetővel az égés-
hez szükséges levegő ellátás és az
égéstermék elvezetés kialakításával
kapcsolatban elvégzett műveleteket és
hívja fel rá a figyelmét, hogy tilos bár-
mit módosítania.
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9 Zavarelhárítás
9.1 Az égő cseréje
1. Helyezze üzemen kívül a terméket.

(→ Oldal: 28)
2. Szerelje szét az égőt. (→ Oldal: 27)
3. Távolítsa el a gyújtóégő 2 rögzítőcsa-

varját.
4. Húzza ki a gyújtóégőt.
5. Szerelje be a gyújtóégőt az új égőbe.
6. Szerelje össze az égőt. (→ Oldal: 28)
7. Helyezze üzembe a terméket.

(→ Oldal: 23)

10 Ellenőrzés és karbantartás
A karbantartási munkák áttekintését a füg-
gelékben találja.

10.1 Karbantartási munkák
előkészítése

▶ Helyezze üzemen kívül a terméket.
(→ Oldal: 28)

10.2 A magnézium védőanód
ellenőrzése

1

1. Zárja el a hidegvízelzáró szelepet.
2. Csavarja ki a magnézium védőanódot

(1).
3. Ellenőrizze a magnézium védőanód

átmérőjét és állapotát.
– Átmérő: ≥ 12 mm
– Felületkopás: ≤ 40%
◁ Cserélje ki a magnézium védőanó-

dot, ha az erősen elhasználódott.

10.3 Égő tisztítás
10.3.1 Az égő szétszerelése

1

2

7

6

3
4

8

9

10

5

1. Helyezze üzemen kívül a terméket.
(→ Oldal: 28)

2. Távolítsa el a burkolófedelet .
3. Húzza le a piezogyújtón (8) a gyújtóe-

lektróda csatlakozódugóját.
4. Húzza ki a termoáramváltó mindkét

csatlakozódugóját (5) a hőmérséklet-
határolóból (10).

5. Csavarja le a termoelem csatlakozását
(6) a gázarmatúráról.

6. Csavarja ki a gyújtógázvezetéket (7) a
gázarmatúrából.

7. Távolítsa el a gázelosztó cső (9) 2
rögzítőcsavarját (4).

8. Óvatosan hajlítsa meg és fordítsa el a
gázelosztó csövet a gázarmatúra alatt
oldalra annyira, hogy az égőt le tudja
szerelni.

9. Távolítsa el az égő (1) 2 rögzítőcsavar-
ját (2).

10. Kissé húzza ki az égőt (1).
11. Kompletten húzza ki az égőt.
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10.3.2 Égő tisztítás
1. Távolítsa el a gyújtóégő 2 rögzítőcsa-

varját (3).
2. Húzza ki a gyújtóégőt az égő fedőle-

mezéből.
3. Gondosan tisztítsa meg egy kefével a

gyújtóelektródát, a gyújtógázvezetéket
és a termoelemet.

4. Gondosan tisztítsa meg egy kefével az
égőt és az égőkamrát.

5. Szerelje fel a gyújtóégőt 2 rögzítőcsa-
varral az égőre.

10.3.3 Az égő összeszerelése
▶ Szerelje össze az égőt fordított sorrend-

ben.

10.4 Égéstermékspirál tisztítás
1. Vegye le az áramlásbiztosítót.
2. Húzza ki az égéstermékspirált az égés-

termék-elvezetőcsőből.
3. Tisztítsa meg az égéstermékspirált egy

kefével.

10.5 Tartálytisztítás

1

2

3

4

5
6

1. Helyezze üzemen kívül a terméket.
(→ Oldal: 28)

2. Ürítse le az terméket. (→ Oldal: 29)
3. Távolítsa el a 2 rögzítőcsavart (6).
4. A hőszigetelést is beleértve távolítsa el

a fedelet (5).
5. Távolítsa el a karima 8 rögzítőcsavarját

(4).
6. Távolítsa el a karimafedelet (3).

7. Óvatosan távolítsa el a burkolólemezt
(2) és a tömítést (1).

8. Tisztítsa ki a belső tartályt vízsugárral.
9. Szükség esetén óvatosan lazítsa fel a

lerakódásokat fa- vagy műanyag hán-
tolóval úgy, hogy a tartály zománco-
zása vagy alkatrészei ne sérüljenek
meg.
– Az ivóvíztartományban végzett mun-

kák során csak higiénikusan bizton-
ságos tisztítóeszközöket használjon.

10. Szerelje fel a tömítést, a burkolóle-
mezt és a karimafedelet.

11. Húzza meg keresztben a csavarokat
(4) az előírt meghúzási nyomatékkal.
– 50 Nm

12. Töltse fel a készüléket, és ellenőrizze
a karima tömörségét.
– Ha a karima tömítetlen, szereljen

be új tömítést.
13. A hőszigetelést is beleértve szerelje

fel a fedelet 2 rögzítőcsavarral.

10.6 A karbantartás befejezése
1. Szerelje fel az összes leszerelt kompo-

nenst.
2. Ellenőrizze a termék funkcióit.

(→ Oldal: 26)
3. Ellenőrizze a termék tömítettségét.

(→ Oldal: 26)
4. Jegyzőkönyvezzen minden elvégzett

karbantartást.

11 Üzemen kívül helyezés
11.1 Üzemen kívül helyezés
1. Nyomja meg a gázbevezetés forgató-

gombját és eközben forgassa pozíci-
óba.

2. Zárja el a hidegvízelzáró-szelepet.
3. Zárja el a gázelzáró csapot.



Pótalkatrészek beszerzése 12

0020277020_00 atmoSTOR Szerelési és karbantartási útmutató 29

11.2 Végleges üzemen kívül helyezés

1

2

1. Nyomja meg a gázbevezetés forgató-
gombját és eközben forgassa pozíci-
óba.

2. Zárja el a hidegvízelzáró-szelepet.
3. Zárja el a gázelzáró csapot.
4. Távolítsa el a burkolófedelet (2).
5. Nyisson ki egy melegvízcsapot egy

csapolási helyen.
6. Csatlakoztasson egy tömlőt az ürítő-

szelephez (1), és vezesse a tömlő sza-
bad végét egy megfelelő lefolyóhelyre.

7. Nyissa ki az ürítőszelepet a termék
teljes leürítéséig.

8. Szerelje le az összes ellátóvezetéket.

12 Pótalkatrészek beszerzése
A termék eredeti alkatrészeit a gyártó a
megfelelőségi vizsgálat keretében tanúsí-
totta a termékkel együtt. Ha karbantartás
vagy javítás során nem tanúsított vagy
nem jóváhagyott alkatrészeket használ,
akkor ennek eredményeképpen a termék
megfelelősége érvényét veszítheti, és így
a termék nem fog megfelelni az érvényes
szabványoknak.
Határozottan ajánljuk a gyártó eredeti pót-
alkatrészeinek használatát, ami garantálja
a termék biztonságos és hibátlan működé-
sét. A rendelkezésre álló eredeti pótalkat-
részekre vonatkozó információkért fordul-
jon a jelen útmutató hátoldalán található
kapcsolatfelvételi címhez.

▶ Ha a karbantartáshoz vagy a javításhoz
pótalkatrészekre van szüksége, akkor
kizárólag a termékhez jóváhagyott ere-
deti pótalkatrészt használjon.

13 Újrahasznosítás és
ártalmatlanítás

A csomagolás ártalmatlanítása
▶ A csomagolást előírásszerűen ártalmat-

lanítsa.
▶ Tartson be minden erre vonatkozó előí-

rást.

14 Vevőszolgálat
Javítási és felszerelési tanácsért fordul-
jon a Vaillant központi képviseletéhez,
amely saját márkaszervizzel és szerző-
dött Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik.
Megszűnik a gyári garancia, ha a készü-
léken nem a Vaillant Márkaszerviz vagy a
javításra feljogosított Vaillant Partnerszer-
viz végzett munkát, illetve ha a készülékbe
nem eredeti Vaillant alkatrészeket építet-
tek be!
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Melléklet
A Felülvizsgálati és karbantartási időintervallumok
Az alábbi táblázat a gyártó követelményeit sorolja fel a minimális ellenőrzési és karban-
tartási időintervallumokkal kapcsolatban. Ha a nemzeti előírások és irányelvek rövidebb
felülvizsgálati és karbantartási intervallumokat követelnek meg, akkor a gyártó előírásai
helyett ezeket kell figyelembe venni. Minden felülvizsgálati és karbantartási munka ese-
tén végezze el a szükséges előkészítő és befejező munkálatokat.

# Karbantartási munka Intervallum
1 Szennyeződések eltávolítása a termékről évente
2 A magnézium védőanód ellenőrzése évente 27
3 Égő tisztítás évente 28
4 Gyújtóláng ellenőrzés évente 24
5 Égéstermékspirál tisztítás évente 28
6 Tartálytisztítás évente 28
7 A tömítettség ellenőrzése évente 26

B Műszaki adatok
VGH 130/7 XZU VGH 160/7 XZU VGH 190/7 XZU VGH 220/7 XZU

Magasság (az áram-
lásbiztosítót is bele-
értve)

1 195 mm 1 368 mm 1 533 mm 1 760 mm

Szélesség 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm
Saját tömeg 72 kg 80 kg 87 kg 95 kg
Össztömeg 202 kg 240 kg 275 kg 315 kg
Űrtartalom 130 l 160 l 188 l 220 l
Gázcsatlakozó Rp 1/2‟ Rp 1/2‟ Rp 1/2‟ Rp 1/2‟
Égéstermék csatla-
kozó ⌀

90 mm 90 mm 90 mm 90 mm

Vízcsatlakozás R 3/4‟ R 3/4‟ R 3/4‟ R 3/4‟
Névleges hőteljesít-
mény Pn

6,3 kW 7,2 kW 8,1 kW 8,1 kW

Névleges hőterhelés
Qn a Hi (Hu) fűtőér-
tékre vonatkoztatva

7,2 kW 8,2 kW 9,2 kW 9,2 kW

Teljesítményindex NL 1,0 1,5 1,8 2,3
Felfűtési idő ΔT=50K
esetén

70 min 74 min 77 min 95 min

Tartós melegvíz-
teljesítmény

155 l/h 178 l/h 202 l/h 210 l/h

Csatlakozási gáznyo-
más érték

0,8 m³/h 0,9 m³/h 1,0 m³/h 1,0 m³/h
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VGH 130/7 XZU VGH 160/7 XZU VGH 190/7 XZU VGH 220/7 XZU
Csatlakozási gáz-
nyomás (gázáramlási
nyomás)

20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar

Megengedett üzemi
nyomás

1 MPa
(10 bar)

1 MPa
(10 bar)

1 MPa
(10 bar)

1 MPa
(10 bar)

Égéstermék-tömegá-
ram

12 m³/h 14 m³/h 16 m³/h 17 m³/h

Égéstermék hőmér-
séklet

130 ℃ 135 ℃ 145 ℃ 145 ℃

Huzatszükséglet 0,05 mbar 0,05 mbar 0,05 mbar 0,05 mbar
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