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1 Biztonság

1.1 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 hőszivattyúrendszert kizáró-
lag háztartási használatra szán-
tuk.
A hőszivattyúrendszer zárt fű-
tési rendszerek és a meleg-
vízkészítés hőtermelőjeként
szolgál hűtőfunkcióval. A hő-
szivattyúnak a használhatósági
határokon kívül történő működ-
tetése esetén a belső szabá-
lyozó és biztonsági berendezé-
sek lekapcsolják a hőszivattyút.
A hűtési üzem radiátoros fűtés-
sel nem megengedett, mivel a
radiátoroknál nem áll rendelke-
zésre elegendő hőátadó felület.
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 mentá-
lis képességű, vagy tapaszta-
lattal és ismeretekkel nem ren-
delkező 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
minden közvetlenül kereske-
delmi és ipari célú használata.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő
használat tilos.
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1.2 Általános biztonsági
utasítások

1.2.1 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 fi-
gyelmeztető információkat.

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

1.2.2 A robbanékony és
lobbanékony anyagok
életveszélyt jelentenek

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

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

▶ Semmiképpen ne 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. Csak feljogosított szak-
emberek és vevőszolgálatok
módosíthatják a plombázott
részegységeket.

▶ Ne végezzen módosításokat:
– a készüléken,
– a termék környezetén,
– a sóoldat, levegő és elektro-

mos tápvezetékeken,
– a hőforráskör lefolyóveze-

tékén és a biztonsági szele-
pen,

– azokon az építészeti adott-
ságokon, amelyek befolyá-
solhatják a termék üzembiz-
tonságát

1.2.4 Sóoldattal való érintkezés
során marási sérülés
veszélye áll fenn

A sólé etilén-glikolt tartalmaz,
egészségkárosító hatású.
▶ Ne kerüljön a bőrére vagy a

szemébe.
▶ Viseljen kesztyűt és védő-

szemüveget.
▶ Ne lélegezze be és ne nyelje

le.
▶ Vegye figyelembe a sóléhez

mellékelt biztonsági adatla-
pot.
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1.2.5 Fagyási sérülés veszélye
a hűtőközeggel való
érintkezés miatt

A terméket R 410 A hűtőközeg-
gel való üzemeléshez feltöltve
szállítjuk. A kifolyó hűtőközeg a
kilépés helyének megérintése-
kor fagyási sérülést okozhat.
▶ Ha hűtőközeg folyik ki, a ter-

mék egyetlen alkatrészét se
érintse meg.

▶ Ne lélegezze be azokat a gő-
zöket vagy gázokat, amelyek
tömítetlenség miatt a hűtőkö-
zeg köréből távoznak

▶ A hűtőközeg ne kerüljön a
bőrére vagy a szemébe.

▶ Ha a bőrére vagy a szemébe
hűtőközeg került, hívjon or-
vost.

1.2.6 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.

1.2.7 Fagyveszély miatti anyagi
kár

▶ Győződjék meg arról, hogy
a fűtési rendszer fagy ese-
tén mindenképpen üzemben
marad, és az összes helyiség
megfelelően temperált.

▶ Amennyiben nem tudja biz-
tosítani az üzemeltetést, ürít-
tesse le szakemberrel a fűtési
rendszert.

1.2.8 Környezeti károk
kockázata a hűtőközeg
miatt

A termék olyan hűtőközeget tar-
talmaz, amelynek nem szabad
a légkörbe jutnia.
▶ Bizonyosodjon meg arról,

hogy a terméket hűtőköze-
gekkel történő munkavég-
zésre képesített szerelő tartja
karban, és az üzemen kívül
helyezés után újrahasznosítja
vagy ártalmatlanítja.

1.2.9 Kerülje a kifolyó
hűtőközeg miatt keletkező
környezeti károkat

A termék tartalmazza az R 410
A hűtőközeget. A hűtőközeg
nem kerülhet a légkörbe. Az R
410 A hűtőközeg a kiotói jegy-
zőkönyvben feltüntetett fluortar-
talmú üvegházhatású gáz, jel-
zése GWP 2088 (GWP = Glo-
bal Warming Potential). Ha a
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légkörbe jut, üvegházhatása
2088-szor erősebb, mint a ter-
mészetes üvegházhatású gáz-
nak, azaz a CO2-nak.
A termékben lévő hűtőközeget
a termék ártalmatlanítása előtt
teljesen ki kell szívatni egy arra
alkalmas edénybe, hogy azután
az előírásoknak megfelelően új-
rahasznosítani vagy ártalmatla-
nítani lehessen.
▶ Gondoskodjék arról, hogy a

hűtőközeg körében csak hi-
vatalos igazolvánnyal rendel-
kező, megfelelő védőfelsze-
reléssel ellátott szakemberek
végezhessenek karbantartást
vagy egyéb beavatkozást.

▶ A termékben levő hűtőköze-
get csak igazolvánnyal ren-
delkező szakemberekkel, az
előírásoknak megfelelően
hasznosíttassa újra vagy ár-
talmatlaníttassa.
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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
VWF 57/4
VWF 58/4
VWF 87/4
VWF 88/4
VWF 117/4
VWF 118/4
VWF 157/4
VWF 197/4

3 A rendszer áttekintése
3.1 A hőszivattyúrendszer felépítése

A

B

A

B

3 1 2

4

1

2

5 1 2

A hőszivattyúrendszer a következő kom-
ponensekből áll:

– Hőszivattyú (1)
– Rendszerszabályozó (2) (VRC 700-tól)
– Külső hőmérséklet érzékelő DCF-vevő-

készülékkel
– Adott esetben rendszerérzékelő
– Talaj hőforrás esetén: földszonda (3)
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– Levegő hőforrás (400 V-os termékek):
levegő-sóoldat kollektor(ok)(4)

– Kútvíz hőforrás esetén: talajvíz modul
(5)

Az aktív hűtés lehetősége a keringés
visszafordításával levegő, talaj és talajvíz
hőforrásoknál.

Tudnivaló
A talajvíz hőforrással működő aktív
hűtéssel való működéshez a vízü-
gyi hatóságok jóváhagyása szük-
séges.

3.2 Energiafelhasználás és
energiahozam kijelzése

A hőszivattyúrendszer időjárásfüggő rend-
szerszabályozóval van felszerelve, amely
a szabályozási módtól függően fűtési, hű-
tési és melegvízkészítési üzemben áll ren-
delkezésre, és önálló üzemben szabályoz.
A rendszerszabályozó megjeleníti a kijel-
zőn és a kiegészítésképpen használható
alkalmazásértékekben az energiafelhasz-
náláshoz, ill. az energiahozamhoz kap-
csolódó adatokat. A rendszerszabályozó a
rendszer értékeinek becslését jeleníti meg.
Az értékeket többek között az alábbiak be-
folyásolják:

– A fűtési rendszer szerelése/kivitelezése
– Felhasználói viselkedés
– Szezonális környezeti feltételek
– Tűrések és komponensek

A külső komponensek, mint pl. külső fűtő-
köri szivattyúk vagy szelepek, és más ház-
tartási fogyasztók és termelők figyelmen
kívül maradnak. A kijelzett és tényleges
energiafelhasználás, ill. energiahozam kö-
zötti eltérés jelentős lehet. Az energiafel-
használáshoz, ill. energiahozamhoz kap-
csolódó adatok nem alkalmasak energia-
számlák készítésére és összehasonlítá-
sára.

4 A termék leírása
4.1 A termék felépítése

1

2

3

4

1 Elülső ajtó
2 Fogantyúmélye-

dés

3 Kezelőelemek
4 Adattábla soro-

zatszámmal

A termék fluortartalmú üvegházhatású
gázokat tartalmaz egy hermetikusan zárt
berendezésben.

4.2 Sorozatszám
A sorozatszám egy adattáblán található az
elülső fedél mögött. A sorozatszám 7. - 16.
karaktere közötti számok képezik a termék
cikkszámát.

4.3 Az elülső ajtó kinyitása
1. Nyúljon az elülső fedél bélelt mélyedé-

sébe a bal vagy a jobb oldalon.
2. Húzza ki a bélelt mélyedésnél.
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4.4 CE-jelölés

 
A CE-jelölés dokumentálja, hogy a termé-
kek a megfelelőségi nyilatkozat alapján
megfelelnek a vonatkozó irányelvek alap-
vető követelményeinek:.
A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál
megtekinthető.

4.5 Biztonsági berendezések
4.5.1 Fagyvédelmi funkció
A rendszer fagyvédelmi funkcióját a rend-
szerszabályozó vezérli. A rendszerszabá-
lyozó kiesése esetén a hőszivattyú korlá-
tozott fagyvédelmet garantál a fűtőkör ré-
szére.

4.5.2 Fűtővízhiány elleni biztosítás
Ez a funkció folyamatosan ellenőrzi a fűtő-
víz nyomását a lehetséges fűtővízhiány el-
kerülése érdekében.

4.5.3 Sóoldat hiány elleni biztosítás
A sóoldat hiány elleni biztosítás folyamato-
san ellenőrzi a folyadéknyomást a környe-
zeti körben, hogy elkerüljön egy lehetsé-
ges folyadékhiányt.

4.5.4 Fagyvédelmi hőmérs.
Ez a funkció megakadályozza a párolog-
tató befagyását, ha a hőforrás hőmérsék-
lete egy bizonyos hőmérséklet alá kerül.
A hőforrás kilépő hőmérsékletét állandóan
méri a rendszer. Ha a hőforrás kilépő hő-
mérséklete egy bizonyos érték alá süllyed,
a kompresszor egy állapotjelzéssel együtt
átmenetileg kikapcsol. Ha ez a hiba ezután
háromszor előfordul, kikapcsolás történik a
hibaüzenet kijelzésével.

4.5.5 Szivattyúk és szelepek
blokkolás elleni védelme

Ez a funkció megakadályozza a fűtővíz
és sóoldat szivattyúk és az összes váltó-
szelep beszorulását. Azokat a szivattyúkat
és szelepeket, amelyek 23 órán keresztül
nem voltak üzemben, a funkció egymásu-
tán bekapcsolja 10 ‑ 20 másodperc időtar-
tamra.

4.5.6 Nagynyomású nyomáskapcsoló
a hűtőközeg-körben

A nagynyomású nyomáskapcsoló kikap-
csolja a hőszivattyút, ha a nyomás túl ma-
gas a hűtőközeg-körben. Bizonyos várako-
zási idő leteltével a rendszer megkísérli a
hőszivattyú újraindítását. Ha az indítási kí-
sérlet sikertelen, hibaüzenet jelenik meg.

– Hűtőközeg-kör maximális nyomás:
4,60 MPa (g) (46,00 bar (g))

– Várakozási idő: 5 min (az első fellépés
után)

– Várakozási idő: 30 min
(a második és minden további fellépés
után)

A hibaszámláló visszaállítása a két feltétel
bekövetkezése esetén:

– Hőszükséglet idő előtti kikapcsolás nél-
kül

– 60 min zavartalan üzemeltetés

4.5.7 Forrógáz termosztát a
hűtőközeg-körben

A forrógáz termosztát kikapcsolja a hőszi-
vattyút, ha a hőmérséklet túl magas a hű-
tőközeg-körben. Bizonyos várakozási idő
leteltével a rendszer megkísérli a hőszi-
vattyú újraindítását. Ha az indítási kísérlet
sikertelen, hibaüzenet jelenik meg.

– Hűtőközeg-kör max. hőmérséklet:
135 ℃

– Várakozási idő: 5 min (az első fellépés
után)

– Várakozási idő: 30 min
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(a második és minden további fellépés
után)

A hibaszámláló visszaállítása a két feltétel
bekövetkezése esetén:

– Hőszükséglet idő előtti kikapcsolás nél-
kül

– 60 min zavartalan üzemeltetés

4.5.8 Biztonsági hőmérséklethatároló
(STB) a fűtőkörben

Ha a belső elektromos kisegítő fűtés fűtő-
körében a hőmérséklet túllépi a maximá-
lis értéket, a biztonsági hőmérséklethatá-
roló reteszelve kikapcsolja az elektromos
kisegítő fűtést. A várakozási idő letelté-
vel megtörténik az elektromos kisegítő fű-
tés újabb indítási kísérlete. Hibaüzenet ke-
rül kibocsátásra, amely csak a reset gomb
megnyomásával vagy a hőszivattyú ki- és
ismételt bekapcsolásával állítható vissza.

– Fűtőkör max. hőmérséklet : 85 ℃

5 Üzemeltetés
5.1 Kezelőmező

50 d
kWh

reset

1

2

3

4
6

7

8

9

5

1 A napi környe-
zeti energiaho-
zam kijelzője

2 A jobb oldali vá-
lasztógomb aktu-
ális funkciójának
kijelzése

3 Bal és jobb oldali
választógombok

4 és gomb
5 Reset gomb

(hőszivattyú és
rendszerszabá-
lyozó újraindítás)

6 Hozzáférés a ki-
egészítő infor-
mációk menühöz
(mindkét válasz-
tógombot egyi-
dejűleg nyomja
meg)

7 A bal oldali vá-
lasztógomb aktu-
ális funkciójának
kijelzése

8 A hőszivattyú ak-
tuális üzemálla-
pota szimbólu-
mának kijelzése

9 Kijelző
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5.2 Kezelési koncepció

Kezelőe-
lem

Funkció

– Fűtési üzem, melegvízkészí-
tés és hűtési üzem környezeti
energiahozam kijelzése

– Egy beállítási érték módosítá-
sának megszakítása

– Magasabb választási szint elé-
rése

– Beállítási érték nyugtázása
– Alacsonyabb választási szint

elérése
+

egyidejű-
leg

– Menü lehívása

vagy – Beállítási érték csökkentése
vagy növelése

– Menübejegyzések görgetése

A és választógombok aktuális funk-
ciója jelenik meg a kijelzőn.
A beállítható értékek mindig villogva jelen-
nek meg.
Egy érték módosítását mindig jóvá kell
hagyni. A rendszer csak ezután tárolja
el a beállítást. A gombbal bármikor
megszakíthat egy folyamatot.

5.3 Alapkijelzés

50 d
kWh

Szim-
bólum

Jelentés Magyarázat

Kompresszor – kitöltött: üze-
mel a komp-
resszor

– nem kitöltött:
nem üzemel a
kompresszor

Szim-
bólum

Jelentés Magyarázat

bar A fűtési rendszer
aktuális nyomása
A szaggatott vo-
nalak jelzik a
megengedett tar-
tományt.

– folyamatosan
látható: rend-
szernyomás a
megengedett
tartományban.

– villog: a rend-
szer nyomása
kívül esik a
megengedett
tartományon.

Szivattyúk – bal oldalon fo-
lyamatosan
látható: üze-
mel a primer
köri szivattyú

– jobb oldalon
folyamatosan
látható: üze-
mel a fűtőköri
szivattyú

Elektromos kie-
gészítő fűtés

– villog: üzemel
az elektromos
rásegítő fűtés

– + : elekt-
romos rásegítő
fűtés aktív fű-
tési üzemhez

– + :
elektromos
rásegítő fűtés
aktív meleg-
vízkészítéshez

Green IQ mód – Energiatakaré-
kos technoló-
giával felsze-
relt termék

Fűtési üzem – folyamatosan
látható: fűtési
üzem aktív

Hűtési üzem – folyamatosan
látható: hűtési
üzem aktív
(aktív vagy
passzív)

Melegvízkészítés – folyamatosan
látható: meleg-
vízkészítés ak-
tív
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Szim-
bólum

Jelentés Magyarázat

F.XXX

Hiba a termékben – Az alapkijelzés
helyett jele-
nik meg, adott
esetben ma-
gyarázó szö-
veg megjelení-
tése

Az alapkijelzésben látja a termék üzemál-
lapotát. Ha megnyom egy választógombot,
a kijelzőn megjelenik az aktivált funkció.
A kijelző visszavált alaphelyzetre, ha Ön:

– megnyomja a gombot, és így hagyja
el a választási szinteket

– vagy 15 másodpercnél hosszabb ideig
nem működtet egy gombot sem.

Amennyiben hibaüzenet áll fenn, az alap-
kijelzés átvált hibaüzenetre.

5.4 Menüábrázolás

Xxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx

xxxxxx Xxxxxxx

1
4

3

2

1 görgetősáv
2 a választógom-

bok aktuális ki-
osztása

3 a választási szint
listaelemei

4 Választási szint

A menüszerkezet áttekintését a függelék-
ben találja.

5.5 Kezelési szintek
A terméknek két kezelési szintje van.
Az üzemeltető kezelési szintje megjeleníti
a legfontosabb információkat, és olyan
beállítási lehetőségeket kínál, amelyek
használatához nincs szükség speciális
ismeretekre.
A szakember kezelési szintjét kód védi.

Üzemeltető kezelési szint áttekintés
(→ Oldal: 17)

5.6 A termék üzembe helyezése
▶ Csak akkor helyezze üzembe a termé-

ket, ha a burkolat teljesen zárva van.

5.7 A termék bekapcsolása
▶ Kapcsolja be a terméket a telepítés

során felszerelt leválasztó készülékkel
(pl. biztosítékok vagy megszakító).

5.8 Tároló előírt hőmérséklet
hozzáillesztése

A nyert környezeti energia által leginkább
energia-hatékony melegvízkészítés eléré-
séhez, a rendszerszabályozóban a gyári
beállítást a melegvíz kívánt hőmérsékleté-
hez kell hozzáilleszteni.
▶ Ehhez állítsa be például a tároló előírt

hőmérsékleteit a (Melegvízkör kívánt
hőmérséklete) alatt 50 és 55 °C közé.
◁ A környezeti energiaforrástól füg-

gően a melegvíz 55 és 62 °C közötti
kimeneti hőmérsékleteket ér el.

Tudnivaló
Biztosítsa a rendszer legionella
elleni védelmét. Ha csökkenti a
tárolóhőmérsékletet, akkor nő a
legionella baktériumok terjedé-
sének veszélye. A rendszersza-
bályozóban kapcsolja be a leg-
ionella-időprogramot, és állítsa
be azt.

5.9 Hozamkijelzés
A környezeti energiahozam kijelzése
összesített értékként napi, havi és teljes
időszakokra a különféle, úgymint fűtési,
melegvízkészítési és hűtési üzemmódok
szerint.
A munkaszám kijelzése havi és teljes idő-
szakokra a különféle, úgymint fűtési és
melegvízkészítési üzemmódok szerint. A
munkaszám az előállított hőenergiának
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a felhasznált üzemi áramhoz való viszo-
nyát mutatja. A havi értékek erősen inga-
dozhatnak, mivel pl. nyáron csak a meleg-
vízkészítés üzemel. Erre az értékelésre
sok tényezőnek van befolyása, pl. a fű-
tési rendszer fajtájának (közvetlen fűtési
üzem = alacsony előremenő hőmérséklet
vagy közvetett fűtési üzem puffertárolón
keresztül = magas előremenő hőmérsék-
let). Ezért az eltérés akár 20% is lehet.
A munkaszámoknál csak a belső kompo-
nensek áramfelvételének regisztrálása tör-
ténik, a külső komponenseké, mint pl. a
külső fűtőköri szivattyúké, szelepeké stb.
nincs regisztrálva.

5.10 Live Monitor kijelzés
Menü → Élő monitoring

A Live Monitor segítségével megjelenít-
hető a termék aktuális állapota.

5.11 Az épületköri nyomás
megjelenítése

Menü → Live Monitor→ Épületköri nyomás

Ezzel a funkcióval leolvashatja a fűtési
rendszer aktuális töltőnyomását.

5.12 Környezetköri nyomás kijelzése
Menü → Live Monitor→ Környezetköri nyo-
más

Ezzel a funkcióval leolvashatja a környe-
zeti kör aktuális töltőnyomását.

5.13 Üzemi statisztika leolvasása
Menü → Információ → Fűtési üzemórák
Menü → Információ → Melegvíz üzemórák
Menü → Információ → Hűtési üzemórák
Menü → Információ → Összes üzemóra

Ezzel a funkcióval bármikor megjeleníthető
a fűtési üzem, a melegvízkészítés, a hű-
tési üzem és az összesített üzem üzemó-
ráinak száma.

5.14 Nyelv beállítása
Menü → Alapbeállítások → Nyelv

Ezzel a funkcióval állítható be a kívánt
nyelv.

6 Zavarelhárítás

Tudnivaló
Ha a hőszivattyú valamilyen meg-
hibásodás következtében automa-
tikusan kikapcsolt, akkor a rend-
szerszabályozón keresztül aktivál-
ható a vészüzemmód az elektro-
mos rásegítő fűtéssel.

Ha egyidejűleg több hiba keletkezik, akkor
a kijelzőn két másodpercenként váltakozva
jelennek meg a vonatkozó hibaüzenetek.
F.714 Környezeti kör: a nyomás túl ala-
csony
Ha a töltőnyomás a minimális nyomás
alá süllyed, a hőszivattyú automatikusan
kikapcsol.

– Sóoldat minimális nyomás: ≥ 0,05 MPa
(≥ 0,50 bar)

– Sóoldat min. üzemi nyomás:
≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)

▶ Értesítse szakemberét, hogy töltsön fel
sóoldatot.

F.723 Épületkör: a nyomás túl alacsony
Ha a töltőnyomás a minimális nyomás
alá süllyed, a hőszivattyú automatikusan
kikapcsol.

– Fűtőkör minimális nyomás: ≥ 0,05 MPa
(≥ 0,50 bar)

– Fűtőkör min. üzemi nyomás:
≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)

▶ Értesítse szakemberét, hogy töltsön fel
fűtővizet.

F.1120 Fűtőrúd: fáziskiesés
A termék belső vezetékvédő kapcsolóval
rendelkezik, amely rövidzárlat, illetve egy
(230 V-os áramellátású termék esetén)
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vagy több (400 V-os áramellátású termék
esetén) vezető fázis kiesése esetén kikap-
csolja a hőszivattyút.
Az elektromos kisegítő fűtés meghibáso-
dása esetén a legionella elleni védelem
nem működik.
▶ Értesítse a készüléket szerelő szak-

embert, aki elháríthatja az okokat, és
visszaállítja a belső megszakítót.

7 Ápolás és karbantartás
7.1 Követelmények betartása a

felállítási helyen
A felállítási hely száraz és általában fagy-
mentes legyen.

Feltétel: Külső levegő hőforrás

A levegő-sóoldat kollektor külső levegővel
való üzemeltetésre tervezett. A külső egy-
ség szívó és kifúvó útja mindenkor szabad
legyen, hogy a levegő akadálytalan, kifo-
gástalan átáramoltatása garantált legyen.
A növényzetet és télen a havat feltétlenül
távolítsa el.

Utólagosan nem végezhetők olyan építé-
szeti változtatások, amelyek csökkentik a
helyiség térfogatát vagy a felállítási helyen
a hőmérséklet megváltozását okozzák.

7.2 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..

7.3 Karbantartási igényjelzések
leolvasása

Ha a kijelzőn megjelenik a szimbólum,
akkor a termék karbantartására van szük-
ség, vagy a termék korlátozott üzemben
van (komfortbiztosítás). A termék nem
hiba módban van, hanem továbbra is mű-
ködik.
A kijelzőn megjelenő karbantartási üzene-
tektől függetlenül szükség van az éves fe-
lülvizsgálatra és a kétévenkénti, szakem-
ber által végzett karbantartásra a zavarta-
lan működés biztosítása érdekében.
▶ Forduljon szakemberhez.

Feltétel: Lhm. 37 jelenik meg

A termék komfort biztonsági üzemben
van. A termék tartós üzemzavart észlelt,
és korlátozott komforttal működik tovább.

7.4 Készüléknyomás ellenőrzés
1. Ellenőrizze a fűtési rendszer töltőnyo-

mását az első üzembe helyezés és
karbantartás után egy hétig naponta,
és azután félévente.
– Fűtőkör min. üzemi nyomás:

≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)
2. Értesítse szakemberét, hogy a töltő-

nyomás növelése érdekében töltse
után a fűtővizet.

7.5 A primer kör töltőnyomásának
ellenőrzése

1. Rendszeresen ellenőrizze a primer kör
töltőnyomását. Olvassa le a primer kör
töltőnyomását a hőszivattyú kijelzőjén.
– Sóoldat üzemi nyomás tartomány:

0,07 … 0,20 MPa (0,70 … 2,00 bar)
2. Értesítse szakemberét, hogy a töltő-

nyomás növelése érdekében töltse
után a sóoldatot.
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8 Üzemen kívül helyezés
8.1 A termék átmeneti üzemen kívül

helyezése
▶ Kapcsolja ki a terméket a telepítés so-

rán felszerelt leválasztó készülékkel (pl.
biztosíték vagy megszakító).

8.2 A termék védelme a fagytól
▶ Vegye figyelembe a termék felállítási

hellyel szemben támasztott követelmé-
nyeit. (→ Oldal: 14)

8.3 A termék végleges üzemen kívül
helyezése

▶ A termék végleges üzemen kívül helye-
zését és ártalmatlanítását bízza szak-
emberre.

9 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.

9.1 A sóoldat ártalmatlaníttatása
A termék etilén-glikol sóoldattal van fel-
töltve, talaj hőforrás használatakor adott
esetben alternatívaként propilén-glikol vi-
zes oldatával. Az etilén-glikol egészségká-
rosító hatású.
▶ A sóoldatot csak minősített szakember-

rel ártalmatlaníttassa.

9.2 A hűtőközeget
ártalmatlaníttassa

A termék R410A hűtőközeggel van fel-
töltve, amelynek nem szabad a légkörbe
jutnia.
▶ A hűtőközeget csak hűtőközeg keze-

lésére feljogosított szakemberrel ártal-
matlaníttassa.

10 Garancia és vevőszolgálat
10.1 Garancia
A készülékre a jótállási jegyben megjelölt
feltételek szerinti gyári garanciát biztosí-
tunk. A készülék üzembehelyezését csak
a magyarországi Vaillant Márkaszerviz vé-
gezheti el. Megszűnik a gyári garancia, ha
a készüléken nem a Vaillant Márkaszerviz
végzett munkát, vagy a készülékbe nem
eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be!
Nem érvényesíthető garanciaigény, ha a
karbantartást nem rendszeresen végeztet-
ték el, illetve ha nem rendeltetésszerűen,
a használati utasításban leírtaknak meg-
felelően volt a készülék használva! A fel-
szerelést, a szerelés átvételét, az üzembe-
helyezést és a beszabályozást a garanci-
ajegyen hitelt érdemlően, cégszerűen do-
kumentálni kell. A szerelési utasítás figyel-
men kívül hagyása miatt bekövetkező ká-
rokért nem vállalunk felelősséget!
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10.2 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 Üzemeltető kezelési szint áttekintés
Beállítási szint Értékek Mérték-

egység
Lépésköz, vá-
lasztás

Gyári beál-
lítás

Beállí-
tásmin. max.

Hozamkijelzés →
Napi energiahozam,
fűtés

összesített ér-
ték

kWh

Napi energiahozam,
melegvíz

összesített ér-
ték

kWh

Napi energiahozam,
hűtés

összesített ér-
ték

kWh

Havi energiahozam,
fűtés

összesített ér-
ték

kWh

Havi munkaszám, fűtés összesített ér-
ték

Teljes energiahozam,
fűtés

összesített ér-
ték

kWh

Összes munkaszám,
fűtés

összesített ér-
ték

Havi energiahozam,
melegvíz

összesített ér-
ték

kWh

Havi munkaszám, me-
legvíz

összesített ér-
ték

Teljes energiahozam,
melegvíz

összesített ér-
ték

kWh

Összes munkaszám,
melegvíz

összesített ér-
ték

Live monitor →
aktuális állapotjelzés
(állapotjelzések)

aktuális érték

Épületköri nyomás aktuális érték bar
Környezetköri nyomás aktuális érték bar
Bekapcsoláskésleltetés aktuális érték min
Kív. fűt. előrem. hőm. aktuális érték ℃
Akt. előrem. hőm. aktuális érték ℃
Energiaintegrál aktuális érték °min
Környezeti kör belépési
hőmérséklet

aktuális érték ℃

Környezeti kör kilépési
hőmérséklet

aktuális érték ℃

Hűtőteljesítmény aktuális érték kW
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Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Lépésköz, vá-
lasztás

Gyári beál-
lítás

Beállí-
tásmin. max.

Elektromos teljesít-
ményfelvétel

aktuális érték kW A hőszivattyú
összes teljesít-
ményfelvétele
csatlakoztatott
külső komponen-
sek nélkül (ki-
szállításkori álla-
pot).

Fűtőpatron teljesítmény aktuális érték kW

Információ →
Kontakt adatok Telefonszám
Sorozatszám állandó érték
Összes üzemóra összesített ér-

ték
h

Fűtés üzemóra összesített ér-
ték

h

Melegvíz üzemóra összesített ér-
ték

h

Hűtési üzemórák összesített ér-
ték

h

Alapbeállítások →
Nyelv aktuális nyelv választható nyel-

vek
02 English

Képernyő kontraszt aktuális érték 1 25
15 40

Visszaállítások →
Megszak. idő reset – Megszak. idő re-

set megszakí-
tás?

igen/nem
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