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1 Biztonság

1.1 Kezelésre vonatkozó
figyelmeztetések

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések
osztályozása
A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések
osztályozása az alábbiak szerint figyelmez-
tető ábrákkal és jelzőszavakkal a lehetséges
veszély súlyossága szerint történik:

Figyelmeztető jelzések és jelzőszavak
Veszély!
Közvetlen életveszély vagy súlyos
személyi sérülések veszélye

Veszély!
Áramütés miatti életveszély

Figyelmeztetés!
Könnyebb személyi sérülés veszélye

Vigyázat!
Anyagi és környezeti károk kocká-
zata

1.2 Célcsoport

Jelen útmutató a szakembereknek szól.

1.2.1 Feljogosított szakember

AVaillanttermékek telepítését, szerelését és
szétszerelését, üzembe helyezését, karban-
tartását, javítását és üzemen kívül helyezését
csak feljogosított szakemberek végezhetik el.

Tudnivaló
Képzettsége alapján minden szakem-
ber csak bizonyos szakmai ágazatra
rendelkezik képesítéssel. Csak akkor
dolgozhat a készülékeken, ha rendel-
kezik a szükséges képesítéssel.

A szakembernek munkája során be kell tar-
tania az összes vonatkozó irányelvet, szab-
ványt, törvényt és más előírásokat.

1.3 Rendeltetésszerű használat

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű
használat esetén a felhasználó vagy harma-
dik személy testi épségét és életét fenyegető
veszély állhat fenn, ill. megsérülhet a termék,
vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.

A terméket kizárólag házi használatra, hőter-
melőként zárt központi fűtési rendszerekhez,
melegvízkészítéshez és opcionális külső,
passzív hűtési üzemhez szántuk. A hőszi-
vattyúnak a használhatósági határokon kívül
történő működtetése esetén a belső szabá-
lyozó és biztonsági berendezések lekapcsol-
ják a hőszivattyút.
A termék az átadási ponton (házi csatlako-
zás) meghatározott Zmin minimális impedan-
ciájú áramellátó hálózatról történő üzemelte-
tésre terveztük.
A hűtési üzem radiátoros fűtéssel nem meg-
engedett.

A rendeltetésszerű használat a következőket
jelenti:

– a termék , valamint a rendszer összes to-
vábbi komponenseihez mellékelt üzemel-
tetési, szerelési és karbantartási útmutatói-
nak figyelembe vétele

– a termék- és rendszerengedélynek megfe-
lelő telepítés és összeszerelés

– az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és
karbantartási feltételek betartása.

A rendeltetésszerű használat a fentieken
kívül az IP osztálynak megfelelő szerelést
is magába foglalja.

A jelen útmutatóban ismertetett használattól
eltérő vagy az azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem
rendeltetésszerű használatnak minősül a
termék minden közvetlenül kereskedelmi és
ipari célú használata.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő használat
tilos.
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1.4 Általános biztonsági utasítások

1.4.1 A személyek szükséges képesítése

A terméken végzett szakszerűtlen munka
közvetlenül okozhat a készülékben és a teljes
fűtési rendszerben anyagi károkat, valamint
ezek a beavatkozások személyi sérüléseket
is eredményezhetnek.
▶ A terméken Ön csak akkor végezhet bár-

milyen beavatkozást, ha erre feljogosított
szakember.

1.4.2 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 "Biztonság" című
fejezetet és a figyelmeztető információkat.

1.4.3 Áramütés miatti életveszély

Ha feszültség alatt álló komponenseket érint
meg, akkor fennáll az áramütés miatti életve-
szély.
Mielőtt dolgozna a termékkel:
▶ Az összes áramellátás kikapcsolásával

kapcsolja feszültségmentesre a terméket
(legalább 3 mm érintkezőnyílású elektro-
mos leválasztókészülék, pl. biztosíték vagy
vezetékvédő kapcsoló segítségével).

▶ Biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
▶ Várjon legalább 3 percet, míg a kondenzá-

torok kisülnek.
▶ Ellenőrizze a feszültségmentességet.

1.4.4 A robbanékony és lobbanékony
anyagok életveszélyt jelentenek

▶ Ne használjon, és ne tároljon a termék fel-
állítási helyén robbanékony vagy lobbané-
kony anyagokat (pl. benzint, papírt, festé-
ket).

1.4.5 Életveszély hiányzó biztonsági
berendezések miatt

Az ebben a dokumentumban található váz-
latokon nem szerepel minden, a szakszerű
telepítéshez szükséges biztonsági berende-
zés.
▶ Telepítse a szükséges biztonsági berende-

zéseket a rendszerben.

▶ Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti és
nemzetközi szabványokat, irányelveket és
törvényeket.

1.4.6 Sérülésveszély a sóoldat okozta
marás miatt

A sólé etilén-glikolt tartalmaz, amely egész-
ségkárosító hatású.
▶ Ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe.
▶ Viseljen kesztyűt és védőszemüveget.
▶ Ne lélegezze be és ne nyelje le.
▶ Vegye figyelembe a sóléhez mellékelt biz-

tonsági adatlapot.

1.4.7 Égési sérülés veszélye forró és hideg
szerkezeti elemek miatt

Minden szigeteletlen csővezetéknél és az
elektromos kisegítő fűtésnél égési sérülés
veszélye áll fenn.
▶ Minden részegységen csak azután végez-

zen munkát, ha az elérte a környezeti hő-
mérsékletet.

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

▶ Semmiképpen ne távolítsa el, ne hidalja át,
vagy ne blokkolja a biztonsági berendezé-
seket.

▶ Ne manipulálja a biztonsági berendezése-
ket.

▶ Ne rongálja meg és ne távolítsa el a ré-
szegységek plombáit. Csak feljogosított
szakemberek és vevőszolgálatok módosít-
hatják a plombázott részegységeket.

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

zetékeken,
– a hőforráskör lefolyóvezetékén és a

biztonsági szelepen,
– azokon az építészeti adottságokon,

amelyek befolyásolhatják a termék
üzembiztonságát

1.4.9 Nehéz tömeg miatti sérülésveszély a
termék szállítása közben

▶ A termék szállítását legalább két személy
végezze.
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1.4.10 Anyagi kár kockázata nem megfelelő
szerszám használata révén

▶ A csavarkötések meghúzásához és oldá-
sához mindig megfelelő szerszámot hasz-
náljon.

1.4.11 Működési hibák miatti veszély

Gondoskodjon róla, hogy a fűtési rendszer
kifogástalan műszaki állapotban legyen.
▶ Gondoskodjon róla, hogy a biztonsági és

felügyeleti berendezéseket senki se tudja
eltávolítani, kiiktatni vagy üzemen kívül
helyezni.

▶ A biztonságot csökkentő zavarokat és ká-
rokat haladéktalanul hárítsa el.

▶ Olyan helyre szerelje fel a szabályozót,
hogy azt ne takarhassák el bútorok, füg-
göny vagy egyéb tárgyak.

▶ Ha a helyiséghőmérséklet-korrekció ak-
tiválva van, tájékoztassa az üzemeltetőt,
hogy abban a helyiségben, ahol a szabá-
lyozót felszerelték, az összes fűtőtestsze-
lepet teljesen ki kell nyitni.

▶ Ne használja a készülék szabad kapcsait
további vezetékek segédkapcsaiként.

▶ A 230 V-os csatlakozóvezetékeket és az
érzékelő, ill. buszvezetékeket 10 m-es
hosszúság felett elkülönítve vezesse.

1.4.12 Kerülje el a fagyásos sérülés
veszélyét, amit a hűtőközeggel való
érintkezés okoz

A terméket R 407 C hűtőközeggel üzemelés-
hez feltöltve szállítjuk. Ez klórmentes hűtőkö-
zeg, az ózonréteget nem károsítja. A kifolyó
hűtőközeg a kilépés helyének megérintése-
kor fagyási sérülést okozhat.
▶ Ha hűtőközeg folyik ki, a termék egyetlen

alkatrészét se érintse meg.
▶ Ne lélegezze be azokat a gőzöket vagy

gázokat, amelyek tömítetlenség miatt a
hűtőközeg köréből távoznak.

▶ A hűtőközeg ne kerüljön a bőrére vagy a
szemébe.

▶ Ha a bőrére vagy a szemébe hűtőközeg
került, hívjon orvost.

1.4.13 Anyagi kár kockázata a házban
kondenzátum miatt

A fűtési üzemben a hőszivattyú és a hőforrás
(környezeti kör) közötti vezetékek hidegek,
így a házban lévő vezetékeken kondenzá-
tum képződhet. A hűtési üzemben az épület-
kör vezetékei hidegek, így harmatpont alatt
ugyancsak kondenzátum keletkezhet. A kon-
denzátum anyagi károkat okozhat, pl. a kor-
rózióval.
▶ Ügyeljen arra, a vezetékek hőszigetelése

ne sérüljön meg.

1.4.14 Anyagi kár veszélye fagy miatt

▶ Ne szerelje be a terméket fagyveszélyes
helyiségbe.

1.4.15 Kerülje a kifolyó hűtőközeg miatt
keletkező környezeti károkat

A termék R 407 C hűtőközeget tartalmaz. A
hűtőközegnek nem szabad a légkörbe jutnia.
Az R 407 C hűtőközeg a kiotói jegyzőkönyv-
ben feltüntetett fluor tartalmú üvegházgáz,
jelzése GWP 1653 (GWP = Global Warming
Potential). Ha a légkörbe jut, üvegházhatása
1653-szor erősebb, mint a természetes üveg-
házgáznak, azaz a CO2-nak.
A termékben lévő hűtőközeget a termék ártal-
matlanítása előtt teljesen ki kell szívatni egy
arra alkalmas edénybe, hogy azután az előí-
rásoknak megfelelően újrahasznosítani vagy
ártalmatlanítani lehessen.
▶ Gondoskodjon arról, hogy a hűtőközeg kö-

rében csak hivatalos igazolvánnyal rendel-
kező, megfelelő védőfelszereléssel ellátott
szakember végezhessen karbantartást
vagy egyéb beavatkozást.

▶ A termékben levő hűtőközeget csak jogo-
sultsággal rendelkező szakemberrel, az
előírásoknak megfelelően hasznosíttassa
újra vagy ártalmatlaníttassa.
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1.5 Előírások (irányelvek, törvények,
szabványok)

▶ Vegye figyelembe a nemzeti előírásokat,
szabványokat, irányelveket és törvényeket.
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2 Megjegyzések a dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

▶ Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységei-
hez tartozó üzemeltetési és szerelési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése

▶ Jelen útmutatót, valamint az összes, vele együtt érvé-
nyes dokumentumot adja át a rendszer üzemeltetőjének.

2.3 Az útmutató érvényessége

Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra érvényes:

Termék – cikkszám
Érvényesség: Magyarország

VWS 220/3 0010018428

VWS 300/3 0010018425

VWS 380/3 0010018426

VWS 460/3 0010018427

3 A termék leírása

3.1 A termék felépítése

3.1.1 Elölnézet (burkolat nélkül)

5

6

4

3

2

1

7

8

11

12

10

9

1 Elektromos csatlakozá-
sok

2 Indítóáram-korlátozó

3 Védőrelék

4 Adattábla

5 Kompresszor

6 Tágulási szelep

7 Kondenzvíz kád

8 Primer kör töltő/ürítő
csap

9 Szűrőszárító patron

10 Kondenzátor

11 Párologtató

12 Szabályozó vezérlőpa-
nel (a burkolat alatt)

3.1.2 Hátulnézet

1

3

2

5

4

1 Elektromos csatlakozta-
tás vezetékátvezetés

2 Csatlakozás: hőszi-
vattyútól a hőforráshoz
(hideg sóoldat)

3 Csatlakozás: hőforrástól
a hőszivattyúhoz (meleg
sóoldat)

4 Csatlakozás: fűtés
visszatérő vezeték

5 Csatlakozás: fűtési
előremenő vezeték

A szerelési csoportok, mint pl. a fűtőköri szivattyú, a primer
köri szivattyú, a sóoldat membrános tágulási tartály, a 3-utas
szelepek vagy az elektromos kiegészítő fűtés nincsenek a
termékbe integrálva, hanem a telepítés során kell elhelyezni
és külsőleg telepíteni.

A termék időjárásfüggő energiamérleg szabályozóval van
felszerelve, amely a szabályozási módtól függően fűtési,
hűtési és melegvízkészítési üzemben áll rendelkezésre, és
önálló üzemben szabályoz.

3.2 Lehetséges fűtési rendszer körök

A hőszivattyú időjárásfüggő energiamérleg szabályozójához
a következő fűtési rendszer körök csatlakoztathatók:

– egy fűtőkör
– egy közvetett fűtésű melegvíztároló
– egy cirkulációs szivattyú
– egy pufferkör

A rendszer pufferkör segítségével történő bővítéséhez max.
hat darab, VR 60 kiegészítő keverőmodul (tartozék) csatla-
koztatható két-két kevert körrel. A kevert körök a szabályo-
zón keresztül programozhatók a termék kezelőkonzolján.

A kényelmes kezelés érdekében VR 90 távvezérlő készülé-
kek csatlakoztathatók az első hat fűtőkörhöz.
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3.3 Adatok az adattáblán

Az adattábla az elülső burkolat mögött, a keret elülső olda-
lán, jobb oldalt felül van elhelyezve.

Adatok az adattáblán Jelentés

Kompresszor méretezési
feszültség

Szivattyúk és szabályozók
méretezési feszültsége

Kiegészítő fűtés méretezési
feszültség

P max Maximális méretezett teljesít-
mény.

Kompresszor, szivattyúk
és szabályozó méretezési
teljesítmény

Kiegészítő fűtés méretezési
teljesítmény

I max Max. indítóáram indítóáram-
korlátozó nélkül

44 A
Indítóáram az indítóáram-
korlátozót is beleértve

Hűtőközeg-típus, töltési
mennyiség, megengedett
méretezési túlnyomás

COP B0/W35 Teljesítménytényező (Coef-
ficient of Performance) 0 °C
sóoldat és 35 °C fűtés előre-
menő hőmérsékletnél

COP B5/W55 Teljesítménytényező (Coef-
ficient of Performance) 5 °C
sóoldat és 55 °C fűtés előre-
menő hőmérsékletnél

B0/W35 Fűtőteljesítmény 0 °C só-
oldat és 35 °C fűtés előre-
menő hőmérsékletnél

B5/W55 Fűtőteljesítmény 5 °C só-
oldat és 55 °C fűtés előre-
menő hőmérsékletnél

V Névleges feszültség

Hz Hálózati frekvencia

W Teljesítményfelvétel

VDE/GS-jelölés

VDE-jelölés az elektromág-
neses összeférhetőséghez

IP Érintésvédelmi osztály

CE-jelölés → „CE-jelölés” fejezet

Az ártalmatlanítással kap-
csolatos adat

Vonalkód sorozatszámmal,
7. - 16. karakter = a termék
cikkszáma

Útmutató elolvasása

3.4 Típusjelölés és sorozatszám

A típusjelölés és a sorozatszám az elülső burkolaton, jobb
oldalon alul egy matricán, és az adattáblán található. A so-
rozatszám 7–16. karaktere közötti számok képezik a termék
cikkszámát.

3.5 CE-jelölés

 

A CE-jelölés azt dokumentálja, hogy az adattábla szerinti ké-
szülékek megfelelnek a rájuk vonatkozó irányelvek alapvető
követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál megtekinthető.

3.6 Működés

3.6.1 Hőszivattyú

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Fűtési rendszer

2 Melegvíztároló

3 Fűtőkör

4 Kompresszor

5 Hűtőkör

6 Primer kör

7 Hőforrás

8 Primer köri szivattyú

9 Párologtató

10 Elektronikus tágulási
szelep

11 Kondenzátor

12 Fűtés/tárolótöltés váltó-
szelep

13 Elektromos kisegítő
fűtés

A termék hőforrásként a geotermikus energiát használja.
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A termék a következő külön körökből áll, amelyek a hőcseré-
lők segítségével vannak összekapcsolva egymással. Ezek a
körök:

– A primer kör, amely a hőenergiát elvonja a talajból, és a
hűtőkörnek adja át

– A hűtőközeg-kör, amellyel a hőforrás hőenergiáját hasz-
nálhatóan magasabb hőmérsékletszintre hozza, és a fű-
tőkörnek leadja

– A fűtőkör, amely a lakóhelyiségeket fűti, és adott esetben
a melegvízkészítéshez egy melegvíztárolót fűt

A párologtatón keresztül a hűtőközeg-kör kapcsolatot létesít
a hőforrással, és felveszi annak hőenergiáját. Eközben meg-
változik a hűtőközeg halmazállapota, elpárolog. A konden-
zátoron keresztül a hűtőközeg-kör össze van kötve a fűtési
rendszerrel, amelynek a hőenergiát újból leadja. Eközben a
hűtőközeg ismét folyékony lesz, kondenzálódik.

Mivel a hőenergia csak egy magasabb hőmérsékletű test-
ből képes átmenni egy alacsonyabb hőmérsékletű testbe, a
hűtőközegnek a párologtatóban alacsonyabb hőmérsékletű-
nek kell lenni, mint a hőforrás hőmérséklete. Ezzel szemben
a hűtőközeg hőmérsékletének a kondenzátorban magasabb-
nak kell lenni a fűtővíz hőmérsékleténél, hogy a hőenergiát
ott le tudja adni.

Ezek a különböző hőmérsékletek a hűtőközeg-körben egy
kompresszoron és egy tágulási szelepen keresztül jönnek
létre, amelyek a párologtató és a kondenzátor között találha-
tók. A gőz halmazállapotú hűtőközeg a párologtatóból jövet
a kompresszorba áramlik, és az összesűríti. Eközben erő-
sen megnő a hűtőközeggőz nyomása és hőmérséklete. A
szóban forgó folyamat után ez átáramlik a kondenzátoron,
amelyben hőenergiáját kondenzációval a fűtővíznek adja le.
Folyadékként a tágulási szelepbe áramlik, amelyben erő-
sen kitágul, és közben extrém mértékben veszít nyomásából
és hőmérsékletéből. Ez a hőmérséklet most alacsonyabb a
párologtatón keresztül áramló sóoldat hőmérsékleténél. A
hűtőközeg ezáltal újra képes hőenergiát felvenni a párolog-
tatóban, miközben ismét elpárolog, és a kompresszorhoz
áramlik. A körfolyamat elölről kezdődik.

A párologtató, a primer kör csővezetékei, valamint a hűtőkö-
zeg-kör alkatrészei a hőszivattyú belsejében hideggel szem-
ben szigeteltek, hogy ne keletkezhessen kondenzátum. Ha
egyszer kis mértékben mégis kondenzátum keletkezne, azt
a kondenzátumgyűjtő tálca felfogja, és a hőszivattyú alá ve-
zeti. A kondenzátumgyűjtő tálca a hűtőkör alatt található a
hőszivattyú belső részén. A hőszivattyú alatt tehát lehetsé-
ges cseppképződés.

Opcionálisan külső passzív hűtés modul is kapható, amely
kompresszorüzem nélkül, és így a hűtőközeg-kör üzemel-
tetése nélkül hőenergiát szállít, pl. padlófűtésen keresztül a
helyiségekből a talajba.

A fűtővíz, amely az előremenő ágban hidegebb a helyiség-
hőmérsékletnél, felveszi a hőenergiát a helyiségekből, és a
fűtőköri szivattyún keresztül a hűtési hőcserélőhöz vezeti. A
primer köri szivattyú a hidegebb sóoldatot a talajból ugyan-
csak a primer kör hőcserélőjébe szállítja, amely az ellená-
ramlás elvén üzemel. Eközben a melegebb fűtés visszatérő
vezeték hőenergiát ad le a hidegebb primer körnek, úgyhogy
a sóoldatot néhány fokkal felmelegedve vezeti ismét a ta-
lajba. A lehűlt előremenő fűtővíz ismét a padlófűtés körén
keresztül kering, ahol a víz újból hőenergiát vehet fel a kör-
nyezetből. A körfolyamat elölről kezdődik.

A szereléskor hasznos lehet néhány helyiséget (pl. fürdő-
szoba) kizárni a hűtőfunkcióból, és ezeket külön elzárószele-

pekkel vezérelni. A hőszivattyú elektronika olyan jelet bocsát
ki, amely használható ilyen vezérléshez.

Szükség esetén az integrált szabályozó külső elektromos
kiegészítő fűtést engedélyezhet.

3.7 Időjárásfüggő energiamérleg-szabályozó

A szabályozó nagyobb fűtési teljesítményről gondoskodik, ha
a külső hőmérsékletek alacsonyabbak. Nagyobb külső hő-
mérsékleteknél a szabályozó csökkenti a fűtési teljesítményt.
A külső hőmérsékletet egy elkülönített, a szabadban felsze-
relt érzékelő méri és továbbítja a szabályozónak. A meleg-
vízkészítést az időjárás alakulása nem befolyásolja.

Attól függően, hogy melyik hidraulikus kapcsolás van beál-
lítva, a szabályozó energiamérleg szabályozást vagy előre-
menő kívánt hőmérséklet szabályozást hajt végre. Fűtővíz-
puffertároló nélküli rendszernél a szabályozó energiamér-
leg szabályozást végez. Fűtővíz-puffertárolóval rendelkező
rendszernél a szabályozó az előremenő kívánt hőmérséklet
szabályozást végez.

3.7.1 Energiamérleg-szabályozás

Érvényesség: Fűtési rendszerek puffertároló nélkül

Egy hőszivattyú gazdaságos és zavarmentes üzemeltetése
érdekében fontos a kompresszor indításának szabályozása.
A kompresszor indítása az az időpont, amelyben a maximá-
lis terhelések lépnek fel. Az energiamérleg-szabályozással
lehetőség van a hőszivattyú indulásainak minimalizálására
anélkül, hogy a kellemes helyiségklíma kényelméről le kéne
mondani.

Csakúgy, mint más időjárásfüggő fűtésszabályozóknál, a
szabályozó a külső hőmérséklet regisztrálásán keresztül fű-
tési görbe segítségével határozza meg a fűtővíz előremenő
kívánt hőmérsékletét. Az energiamérleg számítása ezen kí-
vánt előremenő hőmérséklet és az előremenő tényleges hő-
mérséklet alapján történik, amelyek különbsége percenként
mérésre és összegzésre kerül.

Meghatározott hőhiány esetén a hőszivattyú elindul, és csak
akkor kapcsol ismét ki, ha a bemenő hőmennyiség egyenlő a
hőhiánnyal.

Minél nagyobbra állítja be a szakember a kompresszor-start
negatív számértékét, annál hosszabb az az időintervallum,
amely közben a kompresszor működik, ill. áll.

3.7.2 Előremenő kívánt hőmérséklet szabályozás

Érvényesség: Fűtési rendszerek puffertárolóval

Csakúgy, mint más időjárásfüggő fűtésszabályozóknál, a
szabályozó a külső hőmérséklet regisztrálásán keresztül fű-
tési görbe segítségével határozza meg az előremenő kívánt
hőmérsékletet. Ettől az előremenő kívánt hőmérséklettől füg-
gően történik a fűtővíz-puffertároló szabályozása.

A hőszivattyú akkor fűt, ha a puffertároló VF1 fejhőmérsék-
let érzékelőjének hőmérséklete alacsonyabb, mint az előre-
menő kívánt hőmérséklet. Mindaddig fűt, amíg puffertároló
RF1 alsó hőmérséklet érzékelője el nem éri az előremenő kí-
vánt hőmérséklet plusz 2 K értéket.

Pl. 2 K (Kelvin = hőmérsékletegység) hőmérséklet-különbség
megfelel 2 °C hőmérséklet-különbségnek.

Melegvíztároló fűtéséhez csatlakoztatva a puffertárolót
ugyancsak felfűti, ha a VF1 fejhőmérséklet érzékelőjének
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hőmérséklete kevesebb, mint 2 K értékkel alacsonyabb az
előremenő kívánt hőmérsékletnél (idő előtti utántöltés).

Az ilyen típusú fűtési rendszerek esetén a fűtővíz-puffertá-
roló gondoskodik először a hőhiány kiegyenlítéséről. A rang-
sorban következően a hőszivattyú egyenlíti ki a fűtővíz hő-
hiányát a puffertárolóban. Ezzel a kompresszor gyakori indí-
tása elkerülhető a maximális terhelések fellépése közben. A
kiegyenlítés közvetlenül a fellépés után történik, a hőhiány
növekedésétől függetlenül egy meghatározott időintervallu-
mon keresztül.

3.7.3 Állandóérték-szabályozás

A szabályozó megengedi fix előremenő kívánt hőmérséklet
beállítását. Ez a szabályozás csak ideiglenesen állítható
be, és pl. a kézzel beállítható „Padlószárítás” funkcióhoz
használható.

A szabályozó a külső hőmérséklettől függetlenül a beállí-
tott értékre szabályozza a központi fűtés előremenő kívánt
hőmérsékletét. Ennek a szabályozásnak a kompresszor gya-
kori indítása a következménye, és energiaigényes is.

3.8 Biztonsági berendezések

3.8.1 Fagyvédelem

A normál üzemben a termék garantálja a fagyvédelmet a
rendszer számára .

3.8.1.1 Fűtés rendes fagyvédelem

Ez a funkció biztosítja az összes üzemmódban a fűtési rend-
szer fagyvédelmét. Ha a külső hőmérséklet 3 °C alá esik, és
éppen egy időprogram egyetlen időablaka sem aktív, akkor a
feltétel bekövetkezése után egy óra késleltetéssel előremenő
vízhőmérséklet követelményt generál a rendszer a helyiség-
hőmérséklethez kívánt csökkentési értékkel. A fagyvédelmi
követelmény visszavonásra kerül, ha a külső hőmérséklet is-
mét 4 °C fölé emelkedik.

3.8.1.2 Melegvíztároló rendes fagyvédelem

Ez a funkció megakadályozza a csatlakoztatott melegvíz-
tároló (melegvíztárolók) befagyását. A funkció automatiku-
san aktiválódik, ha a melegvíztároló tényleges hőmérséklete
10 °C alá csökken. A HMV tároló/tárolók fűtése ekkor 15 °C-
ra történik. Ez a funkció a KI és Auto üzemmódokban is ak-
tív, függetlenül az időprogramoktól.

3.8.2 Vészfagyvédelem

Érvényesség: Fűtési rendszerek külső kiegészítő fűtéssel

Ez a funkció a termék tartós lekapcsolása esetén automa-
tikusan aktiválja a külső kiegészítő fűtést a központi fűtés
beállításától függően, és/vagy a melegvízkészítésnél adott
esetben lehetővé teszi a vészüzemmódot.

Ha a termék hiba következtében tartósan kikapcsol, és a
külső hőmérséklet 3 °C alatt van, a kiegészítő fűtésnek idő-
késedelem nélkül engedélyezi a rendszer a vészfagyvéde-
lem üzemet, amennyiben a HK2 üzemmódja Auto vagy Fű-
tés értékre van beállítva. Az előremenő hőmérséklet kívánt
értéke 10 °C-ra korlátozott, hogy a kiegészítő fűtéssel tör-
ténő vészüzemmód ne pazaroljon szükségtelenül sok ener-
giát. Az engedélyezés visszavonásra kerül, ha a külső hő-
mérséklet 4 °C fölé emelkedik. Ha puffertároló van csatla-
koztatva, ennek fűtése történik, amikor a VF1 hőmérséklet-

érzékelő < 10 °C értéket mér. A tárolótöltés kikapcsol, ha az
RF1 hőmérséklet-érzékelő > 12 °C értéket mér. Ha meleg-
víztároló van csatlakoztatva, ennek fűtése történik, amikor az
SP hőmérséklet-érzékelő < 10 °C értéket mér. A tárolótöltés
kikapcsol, ha az SP hőmérséklet-érzékelő > 15 °C értéket
mér.

3.8.3 Fűtővízhiány elleni biztosítás

Ez a funkció folyamatosan ellenőrzi a fűtővíz nyomását a le-
hetséges fűtővízhiány elkerülése érdekében. Ha van, egy
analóg nyomásérzékelő lekapcsolja a terméket és további
modulokat készenléti üzembe, amikor a víznyomás a mini-
mális nyomás alá esik. Ez ismét bekapcsolja a terméket, és
befejezi a telepített modulok készenléti üzemét, ha a víznyo-
más eléri az üzemi nyomást.

– Fűtőkör minimális nyomás: ≥ 0,05 MPa ( ≥ 0,50 bar)
– Fűtőkör min. üzemi nyomás: ≥ 0,07 MPa ( ≥ 0,70 bar)

3.8.4 Sóoldat hiány elleni biztosítás

A sóoldat hiány elleni biztosítás folyamatosan ellenőrzi a fo-
lyadéknyomást a környezeti körben, hogy elkerüljön egy le-
hetséges folyadékhiányt. Ha van, egy analóg nyomásérzé-
kelő lekapcsolja a terméket és további modulokat készenléti
üzembe, amikor a folyadéknyomás a minimális nyomás alá
esik. Ez ismét bekapcsolja a terméket, és befejezi a telepí-
tett modulok készenléti üzemét, ha a folyadéknyomás eléri
az üzemi nyomást.

Ha a sóoldat nyomása egyszer a minimális nyomás alá esik,
a hibatárolóban F.91 hibakód jelenik meg. A termék automa-
tikusan ismét bekapcsol, ha a sóoldat nyomása 0,04 MPa
(0,4 bar) fölé emelkedik. Ha a sóoldat nyomása egy percnél
hosszabb időtartamra 0,06 MPa (0,6 bar) alá csökken, az 1
menüben (→ kezelési utasítás) figyelmeztető üzenet jelenik
meg.

– Sóoldat minimális nyomás: ≥ 0,02 MPa ( ≥ 0,20 bar)
– Sóoldat üzemi nyomás: 0,1 … 0,2 MPa (1,0 … 2,0 bar)

3.8.5 Padlóvédő kapcsolás minden puffertároló
nélküli fűtési rendszernél

Érvényesség: Fűtési rendszerek puffertároló nélkül

Ha a padlófűtés körében a VF2 érzékelő által mért fűtés elő-
remenő hőmérséklet több mint 15 percig folyamatosan túllép
egy értéket (max. FK hőmérséklet + kompresszor hiszterézis
+ 2 K, gyári beállítás: 52 °C), akkor a hőszivattyú F.72 hiba-
üzenettel lekapcsol. Ha a fűtés előremenő hőmérséklet újra
lecsökken ezen érték alá, és a hiba visszaállítása megtör-
tént, a hőszivattyú újra bekapcsol.

A maximális fűtés előremenő hőmérséklet a (fűtőkör) Maxi-
mális hőmérséklet paraméterével a vrDIALOG révén állít-
ható be. A csatlakoztatott maximális hőmérsékletet korlátozó
termosztát kiegészítő biztosításként szolgál. Ez a beállított
lekapcsolási hőmérséklet elérésekor lekapcsolja a külső Fű-
tőkörszivattyút. Közvetlen fűtésüzem esetén a hőszivattyút
tartósan lekapcsolja.

3.8.6 A feszültségellátás fázisfelügyelete

Ez a funkció folyamatosan ellenőrzi a 400 V-os feszültsé-
gellátás fázissorrendjét és a fázisok meglétét (jobbos forgó-
mező). Ha a sorrend nem megfelelő vagy egy fázis kiesik, a
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kompresszor károsodásának elkerülése érdekében a termék
lekapcsolása következik be.

Az ellátóhálózat üzemeltetője általi lekapcsoláskor (megsza-
kítási idő) ennek a hibajelzésnek az elkerülésére a körve-
zérlő jel vevőkészüléke érintkezőjének a 13-as kapocshoz
kell csatlakoztatva lenni (Elektr. huzalozási terv 2 és 3).

3.8.7 A külső érzékelők ellenőrzése

Ez a funkció az első üzembe helyezéskor megadott hidra-
ulikus kapcsolás alapján folyamatosan ellenőrzi, hogy az
abban elhelyezett érzékelők be vannak-e szerelve és műkö-
dőképesek-e.

3.8.8 Hőforrás befagyás elleni védelem

Ez a funkció megakadályozza a párologtató befagyását, ha a
hőforrás hőmérséklete egy bizonyos hőmérséklet alá kerül.

A hőforrás kilépő hőmérsékletét állandóan méri a rendszer.
Amennyiben a hőforrás kilépő hőmérséklete egy bizonyos
érték (beállítható) alá csökken, átmenetileg kikapcsol a
kompresszor az F.20, ill. F.21 hibakóddal. Ha ez a hiba
egymásután háromszor fellép, tartós lekapcsolás történik
vagy a termék vészüzemmódba kapcsol, ha az opcionális
külső kiegészítő fűtést ehhez engedélyezte.

3.8.9 Szivattyúk és szelepek blokkolás elleni
védelme

Ez a funkció megakadályozza egy cirkulációs szivattyú és
az összes váltószelep blokkolását. Azt a szivattyút és azokat
a szelepeket, amelyek 24 órán keresztül nem voltak üzem-
ben, a funkció egymásután bekapcsolja 20 másodperc idő-
tartamra.

4 Szerelés

4.1 A szállítási terjedelem ellenőrzése

1. Óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot és a pár-
názást anélkül, hogy ennek során a termék alkatrészei
megsérülnének.

2. Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.

Darab-
szám

Megnevezés

1 Hőszivattyú

1 Dokumentációk

2 Bal és jobb oldalsó rész

Együtt egy kartondobozban

1 Kezelőkonzol, fedőoszlop

Ebben együtt egy nagy zacskóban:

1 Biztonsági szelep a primer körhöz, 1/2″,
300 kPa (3 bar)

1 VRC DCF rádiós jelfogó külső hőmérséklet
érzékelővel

4 VR 10 érzékelők

2 M6 méretű lapos fejű csavarok a kezelőkonzol
szerelőlemezre történő felszereléséhez

2 Lemezcsavarok a kezelőkonzol szerelőlemezé-
hez

Darab-
szám

Megnevezés

4 Lapos fejű csavarok az oldalsó részek kerethez
történő rögzítéséhez

Együtt egy kartondobozban

4 Flexibilis csatlakozótömlők (600 mm hosszú,
fűtés- és hőforrásoldali 1–1 1/2″ méretű belső
menettel)

8 Tasak a csatlakozótömlőkhöz való tömíté-
sekkel, fűtőkörhöz (szürke) és primer körhöz
(sárga/zöld)

4 Alsó és felső elülső burkolat, első és hátsó
fedél

4.2 Felállítási hely kiválasztása

▶ Válasszon ki egy száraz helyiséget, amely folyamatosan
fagymentes, a maximális felállítási magasságot ne lépje
túl, és a megengedett környezeti hőmérsékletet ne lépje
túl, vagy ne kerüljön az alá.
– Maximális felállítási magasság: 2000 m a szabványos

magassági nullapont felett
– Megengedett környezeti hőmérséklet: 7 … 25 ℃

▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a felállítási helyiség ren-
delkezik a minimálisan szükséges térfogattal.

Hőszivattyú R 407 C hűtőkö-
zeg töltési mennyi-
ség

Minimális felállítási
helyiség

VWS 220/3 4,1 kg 13,2 m³

VWS 300/3 5,99 kg 19,3 m³

VWS 380/3 6,7 kg 21,6 m³

VWS 460/3 8,6 kg 27,7 m³

▶ Ügyeljen arra, hogy a szükséges minimális távolságok
betarthatók legyenek.

▶ A felállítási hely kiválasztásánál vegye figyelembe, hogy
a hőszivattyú üzemeltetés közben rezgéseket vihet át a
padozatra vagy a közelben lévő falakra.

▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a padozat sík és meg-
felelő teherbírású a hőszivattyú tömegének a hordozá-
sához, a melegvíztárolót és adott esetben egy feltöltött
puffertárolót is beleértve.

▶ Gondoskodjon arról, hogy célszerű vezetékelrendezés
(mind a sóoldat és melegvíz, mind pedig a fűtésoldalon)
valósulhasson meg.
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4.3 Méretek

304110 110

141

1099

760

1200

1100
915

4.4 Minimális távolságok

300 mm

300 mm

300 mm

600 mm

100 mm

▶ Tartsa be a fent megadott minimális távolságokat a kar-
bantartási munkák megkönnyítése céljából.

160

470

▶ Tervezze meg a csövek szerelését úgy, hogy a rezgés-
csillapítás érdekében a termékkel együtt szállított flexibi-
lis csatlakozótömlőket be tudja szerelni.
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4.5 Hőszivattyú szállítása

Vigyázat!
Sérülésveszély szakszerűtlen szállítás mi-
att!

A szállítás jellegétől függetlenül, a hőszi-
vattyút soha nem szabad 45°-nál jobban
megdönteni. Különben a későbbi üzemelte-
tés során a hűtőközeg körében zavarok kelet-
kezhetnek. A legrosszabb esetben ez a teljes
berendezés meghibásodását okozhatja.

▶ Szállítás közben legfeljebb 45°-ig döntse
meg a hőszivattyút.

Vigyázat!
Sérülésveszély nem megfelelő szállítóesz-
köz miatt!

A termék tömegét a műszaki adatokból vegye
ki.

▶ Ügyeljen arra, hogy a választott szállító-
eszköz a tömeghez legyen méretezve.

▶ Szállítsa a készüléket a felállítási helyre. Eközben kizáró-
lag az ábrákon látható szállítási módokat alkalmazza.

4.6 Szállításbiztosítók eltávolítása

1. Óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot és a párná-
zást.

2. Távolítsa el a szállításbiztosítókat, amelyekkel a termék
a raklaphoz van rögzítve.

3. Szakszerűen ártalmatlanítsa a szállításbiztosítókat.

4.7 A termék felállítása

0-10 mm

▶ Állítsa be a terméket az állítható lábakkal vízszintesen.
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5 Hidraulika szerelése

Előkészítő munka
▶ A hőszivattyú csatlakoztatása előtt gondosan öblítse át a

fűtési rendszert, hogy eltávolítsa a lehetséges maradvá-
nyokat, amelyek a hőszivattyúban rakódnak le, és káro-
kat okozhatnak!

r

1. Minden esetben szerelje fel a termékkel együtt szállított
flexibilis csatlakozótömlőket a rezgéscsillapítás érdeké-
ben a hőszivattyún.

2. Szerelje fel feszülés-mentesen a csatlakozóvezetékeket
a méret- és csatlakozási rajzok szerint.

3. A fűtőkör és a primer kör csövezéséhez a fali bilincse-
ket ne túl közel pozicionálja a hőszivattyúhoz, hogy el-
kerülje a hangátvitelt.

4. Adott esetben a fali bilincsek helyett használjon hideg
bilincseket kiegészítő gumiszigeteléssel és adott eset-
ben páncélozott tömlőket (gumitömlők páncélozással).

5. Ne használjon nemesacél bordás tömlőket, hogy elke-
rülje a túl nagy nyomásveszteségeket.

6. Helyezzen el a fűtési rendszerben automatikus légtele-
nítő szelepeket.

5.1 Követelmények a fűtőkörrel szemben

Olyan fűtési rendszereknél, amelyek túlnyomóan termosz-
tatikus vagy elektromos szabályozású szelepekkel vannak
felszerelve, biztosítani kell a hőszivattyú állandó, elegendő
átfolyását. A fűtési rendszer megválasztásától függetlenül
biztosítani kell a fűtővíz minimális keringtetett mennyiségét
(a névleges térfogatáram 35%-a, lásd műszaki adatok táblá-
zat).

5.2 Közvetlen központi fűtés

5.2.1 Közvetlen fűtési üzem működési leírás

A padlófűtési körök közvetlenül a hőszivattyúhoz csatlakoz-
nak. A szabályozás alapesetben energiamérleg szabályo-
zással történik.

5.2.2 Közvetlen központi fűtés szerelése

1. Szerelje össze a hidraulikus komponenseket a helyi kö-
vetelményeknek megfelelően, a függelékben található
azonos nevű rendszerséma-példával analóg módon.

2. Ha a hőszivattyú-sóoldatfeltöltő állomás opcionális tar-
tozékot nem használja a hőszivattyúhoz, megfelelően
szerelje össze az egyes hidraulikus komponenseket.

3. Csatlakoztasson egy maximális hőmérsékletet korlá-
tozó termosztátot a hőszivattyú padlófűtésvédő funkció-
jának garantálásához.

4. Csatlakoztasson egy VF2 előremenő hőmérséklet érzé-
kelőt az energiaintegrál funkció garantálásához.

5. Ha a hőszivattyú és a fűtési rendszer közé hidraulikus
váltót szerelt be, a VF2 hőmérséklet-érzékelőt a hidra-
ulikus váltó előremenő ágába szerelje be a fűtési rend-
szerhez.

6. Üzembe helyezéskor állítsa be a szabályzón az 1. hid-
raulikus kapcsolást.

7. Bizonyosodjon meg arról, hogy biztosítva van egy mi-
nimális keringtetett vízmennyiség (a szabványos névle-
ges térfogatáram kb. 30%-a).

5.3 Kevert kör puffertárolóval

5.3.1 Keverőszelepes kör működési leírása
puffertárolóval

A fűtőkörök puffertárolón, mint elválasztó tárolón keresztül
csatlakoznak a hőszivattyúhoz, és külső fűtőköri szivattyúval
fűtőköri keverőn keresztül üzemelnek.

A szabályozás alapesetben az előremenő kívánt hőmérsék-
let szabályozásával történik.

A VF2 előremenő hőmérséklet érzékelő a külső fűtőköri szi-
vattyú mögött helyezkedik el (padlóvédő kapcsolás).

A hőszivattyú reagál a puffertároló hőigényére.

5.3.2 Kevert kör szerelése puffertárolóval

Érvényesség: Fűtési rendszerek puffertárolóval

1. Szerelje össze a hidraulikus komponenseket a helyi kö-
vetelményeknek megfelelően, a függelékben található
azonos nevű rendszerséma-példával analóg módon.

2. Ha a hőszivattyú-sóoldatfeltöltő állomás opcionális tar-
tozékot nem használja a hőszivattyúhoz, megfelelően
szerelje össze az egyes hidraulikus komponenseket.

3. Csatlakoztasson egy maximális hőmérsékletet korlá-
tozó termosztátot a hőszivattyú padlófűtésvédő funkció-
jának garantálásához.

4. Csatlakoztasson egy VF2 előremenő hőmérséklet érzé-
kelőt az energiaintegrál funkció garantálásához.

5. Üzembe helyezéskor állítsa be a szabályzón az 2. hid-
raulikus kapcsolást.

5.4 Közvetlen központi fűtés és melegvíztároló

5.4.1 Közvetlen fűtési üzem és melegvíztároló
működési leírás

A padlófűtési körök közvetlenül a hőszivattyúhoz csatlakoz-
nak. A szabályozás alapesetben energiamérleg szabályo-
zással történik.

A hőszivattyú ezenkívül egy melegvíztárolót üzemeltet.
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5.4.2 Közvetlen központi fűtés és melegvíztároló
szerelése

Érvényesség: Fűtési rendszerek melegvíztárolóval

1. Szerelje össze a hidraulikus komponenseket a helyi kö-
vetelményeknek megfelelően, a függelékben található
azonos nevű rendszerséma-példával analóg módon.

2. Ha a hőszivattyú-sóoldatfeltöltő állomás opcionális tar-
tozékot nem használja a hőszivattyúhoz, megfelelően
szerelje össze az egyes hidraulikus komponenseket.

3. Csatlakoztasson egy maximális hőmérsékletet korlá-
tozó termosztátot a hőszivattyú padlófűtésvédő funkció-
jának garantálásához.

4. Csatlakoztasson egy VF2 előremenő hőmérséklet érzé-
kelőt az energiaintegrál funkció garantálásához.

5. Ha a hőszivattyú és a fűtési rendszer közé hidraulikus
váltót szerelt be, a VF2 hőmérséklet-érzékelőt a hidra-
ulikus váltó előremenő ágába szerelje be a fűtési rend-
szerhez.

6. Üzembe helyezéskor állítsa be a szabályzón az 3. hid-
raulikus kapcsolást.

7. Bizonyosodjon meg arról, hogy biztosítva van egy mi-
nimális keringtetett vízmennyiség (a szabványos névle-
ges térfogatáram kb. 30%-a).

5.5 Kevert kör puffertárolóval és
melegvíztárolóval

5.5.1 Keverőszelepes kör működési leírása
puffertárolóval és melegvíztárolóval

A fűtőkörök puffertárolón, mint elválasztó tárolón keresztül
csatlakoznak a hőszivattyúhoz, és külső fűtőköri szivattyúval
fűtőköri keverőn keresztül üzemelnek.

A szabályozás alapesetben az előremenő kívánt hőmérsék-
let szabályozásával történik.

A VF2 előremenő hőmérséklet érzékelő a külső fűtőköri szi-
vattyú mögött helyezkedik el (padlóvédő kapcsolás).

A hőszivattyú reagál a puffertároló hőigényére.

A hőszivattyú ezenkívül egy melegvíztárolót üzemeltet.

5.5.2 Kevert kör szerelése puffertárolóval és
melegvíztárolóval

Érvényesség: Fűtési rendszerek puffertárolóval, Fűtési rendszerek meleg-
víztárolóval

1. Szerelje össze a hidraulikus komponenseket a helyi kö-
vetelményeknek megfelelően, a függelékben található
azonos nevű rendszerséma-példával analóg módon.

2. Ha a hőszivattyú-sóoldatfeltöltő állomás opcionális tar-
tozékot nem használja a hőszivattyúhoz, szerelje össze
az egyes hidraulikus komponenseket.

3. Csatlakoztasson egy maximális hőmérsékletet korlá-
tozó termosztátot a hőszivattyú padlófűtésvédő funkció-
jának garantálásához.

4. Csatlakoztasson egy VF2 előremenő hőmérséklet érzé-
kelőt az energiaintegrál funkció garantálásához.

5. Üzembe helyezéskor állítsa be a szabályzón az 4. hid-
raulikus kapcsolást.

5.6 Kevert kör puffertárolóval, melegvíztárolóval
és külső, passzív hűtéssel

5.6.1 Keverőszelepes kör működési leírása
puffertárolóval, melegvíztárolóval és külső,
passzív hűtéssel

A fűtőkörök puffertárolón, mint elválasztó tárolón keresztül
csatlakoznak a hőszivattyúhoz, és külső fűtőköri szivattyúval
fűtőköri keverőn keresztül üzemelnek.

A szabályozás alapesetben az előremenő kívánt hőmérsék-
let szabályozásával történik.

A VF2 előremenő hőmérséklet érzékelő a váltószelep mögött
helyezkedik el a fűtési előremenő vezetékben (hűtőfunkció
miatt).

A hőszivattyú reagál a puffertároló hőigényére.

A hőszivattyú ezenkívül egy melegvíztárolót üzemeltet.

5.6.2 Kevert kör szerelése puffertárolóval,
melegvíztárolóval és külső, passzív hűtéssel

Érvényesség: Fűtési rendszerek puffertárolóval, Fűtési rendszerek meleg-
víztárolóval, Fűtési rendszerek külső, passzív hűtéssel

1. Szerelje össze a hidraulikus komponenseket a helyi kö-
vetelményeknek megfelelően, a függelékben található
azonos nevű rendszerséma-példával analóg módon.

2. Ha a hőszivattyú-sóoldatfeltöltő állomás opcionális tar-
tozékot nem használja a hőszivattyúhoz, megfelelően
szerelje össze az egyes hidraulikus komponenseket.

3. Méretezzen és szereljen be egy külső hűtési hőcseré-
lőt.

4. Szereljen be az előremenő és visszatérő ágba egy-
egy motoros üzemű 3-utas váltószelepet a puffertároló
megkerüléséhez a hűtési üzemben.

5. Csatlakoztasson egy maximális hőmérsékletet korlá-
tozó termosztátot a hőszivattyú padlófűtésvédő funkció-
jának garantálásához.

6. Csatlakoztasson egy VF2 előremenő hőmérséklet érzé-
kelőt az energiaintegrál funkció garantálásához.

7. Üzembe helyezéskor állítsa be a szabályzón az 10.
hidraulikus kapcsolást.
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5.7 Flexibilis csatlakozótömlők szerelése

1

1. Távolítsa el a vaksapkákat (1) a csatlakozókról, és ár-
talmatlanítsa őket szakszerűen.

1 2 3 4

1 Csatlakozás: fűtési
előremenő vezeték

2 Csatlakozás: fűtés
visszatérő vezeték

3 Csatlakozás a hőfor-
rástól a hőszivattyúhoz
(meleg sóoldat)

4 Csatlakozás a hőszi-
vattyútól a hőforráshoz
(hideg sóoldat)

2. Szerelje fel a termékkel együtt szállított két flexibilis
csatlakozótömlőt a hozzácsomagolt sárga/zöld lapos
tömítésekkel a fűtőkör (1) és (2) csatlakozóira.

3. Szerelje fel a termékkel együtt szállított két flexibilis
csatlakozótömlőt a hozzácsomagolt fém támasztógyű-
rűs tömítésekkel a primer kör (3) és (4) csatlakozóira.

5.8 Hőszivattyú csatlakoztatása a fűtőkörhöz

1. Szereljen be egy membrános tágulási tartályt a fűtőkör
visszatérő ágába.

2. Szereljen fel egy biztonsági szelepet (legalább DN 20,
nyitónyomás 3 bar) manométerrel.

3. Szereljen fel a biztonsági szelep tömlőjét fagymentes
környezetbe, és hagyja beláthatóan végződni egy nyi-
tott lefolyóba.

4. Szereljen fel egy levegő-/szennyleválasztót a fűtőkör
visszatérő ágába.

5. Méretezzen és szereljen be egy a telepítés során elhe-
lyezendő külső fűtőköri szivattyút.

6. Adott esetben szereljen be egy a telepítés során elhe-
lyezendő külső fűtés/tárolótöltés váltószelepet.

7. Csatlakoztassa a fűtési előremenő vezetéket a hőszi-
vattyú fűtési előremenő csatlakozóhoz.

8. Csatlakoztassa a fűtési visszatérő vezetéket a hőszi-
vattyú fűtési visszatérő csatlakozóhoz.

9. Szigetelje le a fűtőkör összes csövét, valamint a hőszi-
vattyú csatlakozásait páradiffúzió ellen tömítetten, hogy
elkerülje a harmatpont alatt maradást a hűtési üzem-
ben.

5.9 Hőszivattyú csatlakoztatása a primer körhöz

1. Távolítsa el a vaksapkákat a sóoldat csatlakozókról, és
ártalmatlanítsa őket szakszerűen.

2. Ne szereljen tartósan szennyszűrőt a primer körbe!
3. Méretezzen és szereljen be egy a telepítés során elhe-

lyezendő primer köri szivattyút.
4. Szereljen be a sóoldathoz membrános tágulási tartályt

300 kPa (3 bar) értékű biztonsági szeleppel (helyszínen
biztosított) a primer kör visszatérő ágába.

5. Csatlakoztassa a sóoldat vezetékeket a hőszivattyúhoz.
6. Használjon hideg-cső bilincseket a sóoldat vezetékek

hőszivattyúra történő csatlakoztatásaihoz a jegesedés
elkerülése érdekében.

7. Páradiffúzió ellen tömítetten szigetelje le az összes
sóoldat vezetéket, valamint a hőszivattyú csatlakozóit.

Tudnivaló
A Vaillant cég javasolja Vaillant hőszivattyú-
sóoldatfeltöltő állomás beszerelését. Ezzel
lehetőség van a primer kör előkészítő rész-
leges szellőztetésére, pl. a primer kör előre-
menő és visszatérő vezetékeiben egészen a
termékig.
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6 A berendezés feltöltése és
légtelenítése

6.1 A fűtőkör feltöltése és légtelenítése

6.1.1 Fűtővíz/feltöltéshez és utántöltéshez használt
víz ellenőrzése és előkészítése

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata a csekélyebb értékű
fűtővíz miatt

▶ Gondoskodjon megfelelő minőségű fűtő-
vízről.

▶ Mielőtt a rendszert feltölti vagy utánatölti, ellenőrizze a
fűtővíz minőségét.

A fűtővíz minőségének ellenőrzése
▶ Vegyen ki egy kevés vizet a fűtőkörből.
▶ Ellenőrizze a fűtővíz kinézetét.
▶ Ha leülepedő anyagokat állapít meg, a rendszert iszapta-

lanítani kell.
▶ Ellenőrizze mágnesrúddal, hogy van-e jelen magnetit

(vasoxid).
▶ Amennyiben magnetitet állapít meg, tisztítsa ki a rend-

szert, és tegyen megfelelő intézkedéseket a korrózióvé-
delem érdekében. Vagy építsen be egy mágneses szű-
rőt.

▶ Ellenőrizze a kivett víz pH-értékét 25 °C-on.
▶ Ha az értékek 8,2 alatt vagy 10,0 felett vannak, tisztítsa

ki a rendszert, és készítse elő a fűtővizet.

A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz ellenőr-
zése
▶ Mielőtt a rendszerbe töltené, mérje meg a feltöltéshez és

utántöltéshez használt víz keménységét.

A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz előkészí-
tése
▶ A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz előkészítése-

kor vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti előírásokat és
műszaki szabályokat.

Ha a nemzeti előírások és műszaki szabályok nem támasz-
tanak szigorúbb követelményeket, az alábbiak érvényesek:

A fűtővizet elő kell készíteni,

– ha a feltöltéshez és utántöltéshez használt teljes víz-
mennyiség a rendszer használatának időtartama alatt
túllépi a fűtési rendszer névleges térfogatának háromszo-
rosát, vagy

– ha az alábbi táblázatban megadott irányértékeket nem
tartja be, vagy

– ha a fűtővíz pH-értéke 8,2 alatt vagy 10,0 felett van.

Érvényesség: Magyarország

Teljes
fűtési tel-
jesítmény

Vízkeménység a következő fajlagos
rendszertérfogat esetén

1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

< 50 < 16,8 < 3 11,2 2 0,11 0,02

Teljes
fűtési tel-
jesítmény

Vízkeménység a következő fajlagos
rendszertérfogat esetén

1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

> 50 és ≤
200-ig

11,2 2 8,4 1,5 0,11 0,02

> 200 és
≤ 600-ig

8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02

> 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02

1) névleges űrtartalom literben/fűtési teljesítmény; többkazános
rendszereknél a legkisebb egyedi teljesítményt kell figyelembe
venni.

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata nem megfelelő adalé-
kanyagokkal dúsított fűtővíz miatt!

A nem megfelelő adalékanyagok változá-
sokat okozhatnak a szerkezeti elemeken, a
fűtési üzemben zajokat kelthetnek, és adott
esetben további károkhoz vezethetnek.

▶ Ne használjon nem megfelelő fagyálló és
korrózióvédő anyagokat, biocidokat és
tömítőanyagokat.

Az alábbi anyagok rendeltetésszerű használata esetén ter-
mékeinkben eddig nem állapítottunk meg összeférhetetlen-
ségeket.

▶ A használat során mindenképpen kövesse az adaléka-
nyag gyártójának útmutatóit.

A fűtési rendszer egyéb részeiben használt adalékok össze-
férhetősége és hatékonysága kapcsán a semmilyen felelős-
séget nem vállalunk.

Adalékanyagok tisztításhoz (a folyamat végén átöblí-
tés szükséges)
– Fernox F3
– Sentinel X 300
– Sentinel X 400

Adalékanyagok tartós használatra a rendszerben
– Fernox F1
– Fernox F2
– Sentinel X 100
– Sentinel X 200

Fagyálló adalékanyagok tartós használatra a rend-
szerben
– Fernox Antifreeze Alphi 11
– Sentinel X 500

▶ Amennyiben a fent megadott adalékanyagokat használja,
tájékoztassa az üzemeltetőt a szükséges intézkedések-
ről.

▶ Tájékoztassa az üzemeltetőt a fagyvédelem érdekében
szükséges tevékenységekkel kapcsolatban.
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6.1.2 A fűtési rendszer feltöltése és légtelenítése

1. Nyissa ki a fűtési rendszer összes termosztátszelepét,
és adott esetben az összes további elzárószelepet.

2. Ellenőrizze az összes csatlakozó tömítetlenségét a
fűtési rendszerben.

1

3. Ha egy melegvíztároló van csatlakoztatva, nyomja meg
a fehér átkapcsolókart a váltószelep motorfején, amíg
bereteszel középállásába, hogy a fűtés/tárolótöltés vál-
tószelepét középállásba hozza.

◁ Mindkét út nyitva van, és a feltöltési folyamat javul,
mivel a rendszerben lévő levegő el tud távozni.

4. Adott esetben hozza középállásba a többi külsőleg fel-
szerelt váltószelepet.

5. Csatlakoztasson töltőtömlőt a fűtővízellátáshoz.

6. Csavarja le a csavaros kupakot a fűtőkör töltő- és ürí-
tőszelepéről, és rögzítse ehhez a töltőtömlő szabad vé-
gét.

7. Nyissa ki a fűtőkör töltő- és ürítőszelepét.
8. Lassan csavarja ki a fűtővízellátást.
9. Lassan töltsön utána vizet, amíg a manométeren (tele-

pítés során felszerelt) a fűtési rendszer nyomása eléri a
kb. 1,5 bar értéket.

10. Zárja el a fűtőkör töltő- és ürítőszelepét.
11. Légtelenítse a fűtőkört az erre tervezett helyeken.
12. Végül még egyszer ellenőrizze a fűtési rendszer nyo-

mását (adott esetben ismételje meg a feltöltési folya-
matot).

13. Vegye le a töltőtömlőt a töltő- és ürítőszelepről, és is-
mét csavarja fel a csavaros kupakot.

A fűtés/tárolótöltés váltószelepének kiindulási hely-
zetbe hozása

45°

A

B

C

D

14. Húzza le az áramellátó kábelt a váltószelep motorfején.
15. Nyomja meg a biztosítókart.
16. Fordítsa el a motorfejet 45°-kal.
17. Vegye le a motorfejet.

Tudnivaló
Ezzel a rugó a szeleptestben ismét kiindulási
állapotba vált.

18. Csavarja fel a motorfejet ismét a szeleptestre, és csat-
lakoztassa újból az áramellátó kábelt.

Tudnivaló
A váltószelep motorfején a fehér átkapcsoló-
karnak most kiindulási helyzetben kell állni.

6.2 Primer kör feltöltése és légtelenítése

6.2.1 Sóoldat keverése

A sóoldat vízből és fagyálló folyadék koncentrátumból áll.
Az, hogy milyen sóoldatok használhatók, regionálisan erő-
sen különböző. Erre vonatkozóan tájékozódjék az illetékes
hatóságoknál.

A Vaillant csak a megnevezett sóoldatokkal engedélyezi a
hőszivattyú üzemeltetését.

Alternatívaként a Vaillant cégnél megfelelő kész keverék is
megrendelhető a hőszivattyúkhoz.

▶ Megfelelően nagy keverőtartályt használjon.
▶ Gondosan keverje össze az etilén-glikolt a vízzel.

Fagyálló folyadék
koncentrátum

Etilén-glikol

Sóoldat részarány 30 térfogat-%

Víz részarány 70 térfogat-%

A keverék fagyás-
pontja*

-16 °C

* Fagyáspont

** Fagyvédelem

Ettől a hőmérséklettől kezdve kelet-
keznek a sóoldatban az első jégkris-
tályok.
Ezen a hőmérsékleten a folyadéktér-
fogat fele megdermedt; jégkása áll
rendelkezésre.
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Fagyálló folyadék
koncentrátum

Etilén-glikol

A keverék fagyvé-
delme**

-18 °C

* Fagyáspont

** Fagyvédelem

Ettől a hőmérséklettől kezdve kelet-
keznek a sóoldatban az első jégkris-
tályok.
Ezen a hőmérsékleten a folyadéktér-
fogat fele megdermedt; jégkása áll
rendelkezésre.

▶ Ellenőrizze a sóoldat keverési arányát.
– Munkaanyag: Refraktométer

Különleges követelmények esetén talaj és talajvíz hőforrá-
sokhoz a Vaillant a következő hőhordozó közegeket is enge-
délyezi:

– 33 ± 1 térfogat-%-os propilén-glikol vizes oldat

6.2.2 A primer kör külső részének feltöltése és
légtelenítése

66

6448

56 70 72

626361 A

B

C

D

6733

KP

71

42a

65

33 Szennyfogó szűrő

42a Biztonsági szelep

48 Manométer

56 Hőszivattyú sólé töltőál-
lomás

61 Elzárószelep

62 Elzárószelep

63 Elzárószelep

64 Elzárószelep

65 Sóoldat felfogótartály

66 Sóoldat tartály

67 Feltöltőszivattyú

70 Elzárószelep

71 Sóoldat membrános
tágulási tartály

72 Elzárószelep

A Hőforrástól a hőszi-
vattyú felé (meleg sóol-
dat)

B Hőszivattyútól a hőfor-
rás felé (hideg sóoldat)

C Hőforrástól a hőszi-
vattyú felé (meleg sóol-
dat)

D Hőszivattyútól a hőfor-
rás felé (hideg sóoldat)

KP Primer köri szivattyú

1. Szereljen be egy szennyszűrőt (33) a nyomóvezetékbe.
2. Csatlakoztassa a feltöltőszivattyú (67) nyomóvezetékét

az elzárószelephez (70).
3. Zárja el a (63) és (64) elzárószelepeket.
4. Csatlakoztasson egy a sóoldatba torkolló tömlőt az el-

zárószelephez (61).
5. Nyissa ki a (61) és (70) elzárószelepeket.

6. A feltöltőszivattyú segítségével töltsön fel sóoldatot a
sóoldat tartályból (66) a primer körbe.

7. Járassa a feltöltőszivattyút legalább 10 percig a megfe-
lelő feltöltés és átöblítés eléréséhez, és amíg az elzáró-
szelepen (61) lévő tömlőből levegőelegy nélküli sóoldat
nem lép ki.

8. Zárja el az elzárószelepet (70).
9. Kapcsolja ki a feltöltőszivattyút, és zárja el az elzáró-

szelepet (61).
10. Távolítsa el a tömlőket a (61) és (70) elzárószelepek-

ről.
11. Hagyja zárva a (63) és (64) elzárószelepeket.
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6.2.3 A primer kör belső részének feltöltése és légtelenítése

66

6448

56 70 72

626361 A

B

C

D

67

33 KP37

71

42a

65

33 Szennyfogó szűrő

37 Automatikus légleválasztó

42a Biztonsági szelep

48 Manométer

56 Hőszivattyú sólé töltőállomás

61 Elzárószelep

62 Elzárószelep

63 Elzárószelep

64 Elzárószelep

65 Sóoldat felfogótartály

66 Sóoldat tartály

67 Feltöltőszivattyú

70 Elzárószelep

71 Sóoldat membrános tágulási tartály

72 Elzárószelep

A Hőforrástól a hőszivattyú felé (meleg sóoldat)

B Hőszivattyútól a hőforrás felé (hideg sóoldat)

C Hőforrástól a hőszivattyú felé (meleg sóoldat)

D Hőszivattyútól a hőforrás felé (hideg sóoldat)

KP Primer köri szivattyú

1. Szereljen be egy szennyszűrőt (33) a nyomóvezetékbe.
2. Csatlakoztassa a feltöltőszivattyú (67) nyomóvezetékét az elzárószelephez (62).
3. Zárja el a (63) és (64) elzárószelepeket.
4. Csatlakoztasson egy a sóoldatba torkolló tömlőt az elzárószelephez (72).
5. Nyissa ki a (62) és (72) elzárószelepeket.

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata rossz töltési irány miatt!

A primer köri szivattyú áramlási irányával ellentétes feltöltés miatt a szivattyú elektronikájának károso-
dásával együtt turbinaeffektus jöhet létre.

▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a feltöltés a primer köri szivattyú áramlási irányában történik.

6. A feltöltőszivattyú segítségével töltsön fel sóoldatot a sóoldat tartályból (66) a primer körbe.
7. Járassa a feltöltőszivattyút legalább 10 percig a megfelelő feltöltés és átöblítés eléréséhez, és amíg az elzárószelepen

(72) lévő tömlőből levegőelegy nélküli sóoldat nem lép ki.
8. Zárja el az elzárószelepet (62).
9. Kapcsolja ki a feltöltőszivattyút, és zárja el az elzárószelepet (72).
10. Távolítsa el a tömlőket a (62) és (72) elzárószelepekről.
11. Hagyja zárva a (63) és (64) elzárószelepeket.
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6.2.4 A teljes primer kör feltöltése és légtelenítése egy munkamenetben

66

6448

56 70 72

626361
33

67

A

B

C

D

KP37

71

42a

65

33 Szennyfogó szűrő

37 Automatikus légleválasztó

42a Biztonsági szelep

48 Manométer

56 Hőszivattyú sólé töltőállomás

61 Elzárószelep

62 Elzárószelep

63 Elzárószelep

64 Elzárószelep

65 Sóoldat felfogótartály

66 Sóoldat tartály

67 Feltöltőszivattyú

70 Elzárószelep

71 Sóoldat membrános tágulási tartály

72 Elzárószelep

A Hőforrástól a hőszivattyú felé (meleg sóoldat)

B Hőszivattyútól a hőforrás felé (hideg sóoldat)

C Hőforrástól a hőszivattyú felé (meleg sóoldat)

D Hőszivattyútól a hőforrás felé (hideg sóoldat)

KP Primer köri szivattyú

1. Szereljen be egy szennyszűrőt (33) a nyomóvezetékbe.
2. Csatlakoztassa a feltöltőszivattyú (67) nyomóvezetékét az elzárószelephez (62).
3. Zárja el a (63), (70) és (64) elzárószelepeket.
4. Csatlakoztasson egy a sóoldatba torkolló tömlőt az elzárószelephez (62).
5. Nyissa az elzárószelepet (64).
6. Nyissa ki a (62) és (72) elzárószelepeket.

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata rossz töltési irány miatt!

A primer köri szivattyú áramlási irányával ellentétes feltöltés miatt a szivattyú elektronikájának károso-
dásával együtt turbinaeffektus jöhet létre.

▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a feltöltés a primer köri szivattyú áramlási irányában történik.

7. A feltöltőszivattyú segítségével töltsön fel sóoldatot a sóoldat tartályból (66) a primer körbe.
8. Járassa a feltöltőszivattyút legalább 10 percig a megfelelő feltöltés és átöblítés eléréséhez, és amíg az elzárószelepen

(61) lévő tömlőből levegőelegy nélküli sóoldat nem lép ki.
9. Zárja el az elzárószelepet (62).
10. Kapcsolja ki a feltöltőszivattyút, és zárja el az elzárószelepet (61).
11. Távolítsa el a tömlőket a (61) és (62) elzárószelepekről.
12. Hagyja zárva a (63) és (64) elzárószelepeket.
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6.2.5 A nyomás felépítése a primer körben

1. Csatlakoztassa a feltöltőszivattyú (67) nyomóvezetékét
az elzárószelephez (62).

2. Nyissa ki a (63) és adott esetben a (64) elzárószelepet.
3. Helyezze a primer kört a feltöltőszivattyúval nyomás

alá.

Tudnivaló
A primer kör kifogástalan üzemeltetése érde-
kében 0,15 MPa (1,5 bar) töltőnyomás szük-
séges. A biztonsági szelep 0,3 MPa (3 bar)
nyomásnál nyit ki.

4. Olvassa le a nyomást a manométeren.
– Sóoldat üzemi nyomás tartomány: 0,10 … 0,20 MPa

(1,00 … 2,00 bar)
5. Hozza létre a nyomást a primer körben azáltal, hogy

a feltöltőszivattyúval az elzárószelep (62) kinyitásán
keresztül sóoldatot tölt utána.

6. Adott esetben csökkentse a nyomást a primer körben
azáltal, hogy az elzárószelep (61) kinyitásával sóoldatot
ereszt le.

7. Ellenőrizze a primer kör töltőnyomását a hőszivattyú
kijelzőjén.

8. Adott esetben ismételje meg a folyamatot.
9. Távolítsa el a két tömlőt a (61) és (62) szelepekről.
10. Végezzen további légtelenítést a hőszivattyú üzembe

helyezése után.
11. Töltse fel a tartályt a megadott típusú és beállított kon-

centrációjú maradék sóoldattal.
12. Adja át a tartályt a maradék sóoldattal megőrzésre az

üzemeltetőnek. Hívja fel az üzemeltető figyelmét a
sóoldattal való érintkezés során fennálló, maró hatás
okozta veszélyre.

6.3 Adott esetben a melegvíztároló feltöltése

1. Nyissa ki a hidegvízvezetéket a csatlakoztatott meleg-
víztároló felé.

2. Nyisson ki egy melegvíz-vételező helyet.
3. Zárja el a melegvíz-vételező helyet, mihelyt víz lép ki.
4. Ezután nyissa ki az összes többi melegvíz-vételező

helyet, amíg víz lép ki, és zárja el ismét.

7 Elektromos bekötés

Veszély!
Áramütés miatti életveszély szakszerűtlen
elektromos installálás esetén!

▶ Az elektromos installálást csak akkor vé-
gezze el, ha Ön elismert elektromos szak-
ember.

▶ Szakszerűen végezze el az ismertetett
szerelési munkákat.

Veszély!
Áramütés miatti életveszély nem működő FI
védőkapcsoló esetén!

Az FI védőkapcsolók bizonyos esetekben
nem működhetnek.

▶ Ha szabványos személy- és tűzvédelem
biztosításához FI védőkapcsolók szüksé-
gesek, akkor lüktető áramra érzékeny A
típusú FI védőkapcsolókat vagy egyen és
váltóáramra érzékeny B típusú FI védő-
kapcsolókat használjon.

Rossz leválasztó készülék

Megfelelő leválasztó készülék

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata nem megfelelő elekt-
romos leválasztókészülék miatt

Az elektromos csatlakozásnak (a telepí-
tés során felszerelt) hárompólusú, legalább
3 mm érintkezőnyílású leválasztókészüléken
(pl. vezetékvédő kapcsoló) keresztül lekap-
csolhatónak kell lenni.

▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyszí-
nen összekapcsolt biztosítékokkal felsze-
relt leválasztókészülék áll rendelkezésre,
amely egy biztosíték megszakításakor az
összes többi biztosítékot ugyancsak ki-
kapcsolja.
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▶ Tartsa be a műszaki csatlakoztatás feltételeit az ellátóhá-
lózat üzemeltetőjének kisfeszültségű hálózatához csatla-
kozáskor.

▶ Határozza meg a szükséges vezeték-keresztmetszeteket
a műszaki adatok között a maximális méretezési teljesít-
ményhez megadott értékek segítségével.

▶ Minden esetben vegye figyelembe a fennálló szerelési
feltételeket (telepítés során).

▶ A készülék bekötéséhez egy fix csatlakozót és egy leg-
alább 3 mm érintkezőnyílású leválasztó készüléket (pl.
biztosíték vagy teljesítménykapcsoló) kell használni.

▶ Szerelje fel a leválasztó készüléket a hőszivattyú közvet-
len közelébe.

▶ Csatlakoztassa a terméket az áramellátás érdekében
egyfázisú, 230 V-os hálózathoz vagy háromfázisú, 400
V-os váltakozóáramú hálózathoz egy null- és egy földve-
zetékkel fázishelyesen.

▶ Biztosítsa ezt a csatlakozást a műszaki adatok között
megadott pontos értékekkel.

▶ Szereljen be egy külső, a telepítés során elhelyezendő
fűtőköri szivattyút (nagy hatásfokú szivattyú). Csatlakoz-
tassa a vezérlővezetéket a hőszivattyúhoz.

▶ Szereljen be egy külső, a telepítés során elhelyezendő
primer köri szivattyút (nagy hatásfokú szivattyú). Csatla-
koztassa a vezérlővezetéket a hőszivattyúhoz.

▶ Ha a helyi ellátóhálózat üzemeltetője előírja, hogy a hő-
szivattyút reteszelőjellel kell vezérelni, szereljen fel egy
megfelelő, az ellátóhálózat üzemeltetője által előírt érint-
kezőkapcsolót.

▶ Ügyeljen arra, hogy az érzékelő vezetékeinek maximális
vezetékhosszát ne lépje túl, pl. a VRC DCF-vevőkészü-
lék vezetékhossza ne lépje túl az 50 m-t.

▶ A hálózati feszültség csatlakozóvezetékeit, és az érzé-
kelő, ill. buszvezetékeket 10 m-es hosszúság felett elkü-
lönítve vezesse. A kisfeszültségű és hálózati feszültségű
vezeték minimális távolsága vezetékhossz > 10 m ese-
tén: 25 cm. Ha ez nem lehetséges, árnyékolt vezetéket
használjon. Helyezze fel az árnyékolást egyoldalasan a
termék kapcsolódobozának lemezére.

▶ Ne használja a hőszivattyú szabad kapcsait további ve-
zetékek segédkapcsaiként.

30 mm max.

1 2

1 Csatlakozóhuzalok 2 Szigetelés

▶ A hajlékony vezetékek külső burkolatát legfeljebb 3 cm-
en távolítsa el.

▶ Az ereket rögzítse a csatlakozókapcsokra.

7.1 Kapcsolódoboz

7.1.1 Kapcsolódoboz VWS 220/3 - 300/3

PE

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A1 A2

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A1 A2

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A1 A2

A1

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A2

1 2

34

109

5678

1 Húzásmentesítők

2 Fűtőkör és primer kör
nagy hatásfokú szi-
vattyúinak áramellátó
és vezérlőjel csatla-
kozókapcsai, és külső
riasztáskimenet

3 Indítóáram-korlátozó

4 Feszültségellátás zöld
LED

5 Külső elektromos kiegé-
szítő fűtés védőrelé

6 Kompresszor protektor
védőrelé

7 Kompresszor szabá-
lyozó védőrelé

8 Indítóáram-korlátozó
védőrelé

9 Szabályozó vezérlőpa-
nel

10 Érzékelők és külső
komponensek kapocs-
léce
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7.1.2 Kapcsolódoboz VWS 380/3 - 460/3

PE
A1

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A2
L1 L2 L3

T1 T2 T3

A1 A2

1 2

34

98

567

1 Húzásmentesítők

2 Fűtőkör és primer kör
nagy hatásfokú szi-
vattyúinak áramellátó
és vezérlőjel csatla-
kozókapcsai, és külső
riasztáskimenet

3 Indítóáram-korlátozó

4 LED-ek: zöld = feszült-
ségellátás, sárga =
kompresszormotor, pi-
ros = hibakijelző

5 Indítóáram-korlátozó
tartalék biztosíték

6 Kompresszor protektor
védőrelé

7 Külső elektromos kiegé-
szítő fűtés védőrelé

8 Szabályozó vezérlőpa-
nel

9 Érzékelők és külső
komponensek kapocs-
léce

7.2 Az áramellátás bekötése

1. Vezesse keresztül az áramellátó vezetéket (vezetéke-
ket) a vezetékátvezetőkön a csőcsatlakozók felett.

2. Vezesse a vezetékeket a megfelelő húzásmentesítőkön
keresztül, és a kapocsléc kapcsaihoz.

3. Végezze el a csatlakozások bekötését a következő
bekötési rajzokon ábrázoltak szerint.

4. Erősen csavarozza fel a húzásmentesítőket.

7.2.1 Nyitott áramellátás, 3 N PE 400 V (Elektr.
huzalozási terv 1)

L3 L2 L1NPE L3N
PE L2 L1L3N

+ +

400 V
50 Hz

L3 L2 L1NPE

1 2 3

4

1 Szivattyú (primer köri
szivattyú)

2 Kompresszor

3 Szabályozó

4 Főhálózati csatlakozó

Ez a kábelezés megfelel a szállítási állapotnak. A termék
egyetlen áramtarifával (egy fogyasztásmérő) csatlakozik az
ellátóhálózathoz.

▶ Csatlakoztassa a folyamatos, nyitott áramellátást a főhá-
lózati csatlakozóhoz (4).

7.2.2 Hőszivattyús díjszabású 3 N PE 400 V
kétkörös áramellátás (Elektr. huzalozási terv
2)

L3 L2 L1NPE LNPEL3N
PE L2 L1L3N

400 V
50 Hz

1

+

2

230 V
50 Hz

6

3

4 5

S S

1 Kompresszor

2 szabályozó

3 Primer köri szivattyú

4 Főhálózati csatlakozó

5 Mellékfogyasztók (sza-
bályozók, szivattyúk
stb.) hálózati csatlako-
zás

6 Áthidaló vezetékek

Ebben az esetben a hőszivattyú két áramtarifával (két fo-
gyasztásmérő) üzemel.

Folyamatos, nyitott áramellátás biztosítja a hőszivattyú mel-
lékfogyasztóinak (szabályozó (2), szivattyúk (3) stb.) üze-
meltetését egy saját fogyasztásmérőn keresztül.
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A kiegészítő, megszakítható áramellátás a kompresszorhoz
(1) egy második fogyasztásmérőn keresztül történik, és az
ellátóhálózat üzemeltetője ezt csúcsidőkben megszakíthatja.
A kikapcsolás időtartamát és gyakoriságát az ellátóhálózat
üzemeltetője határozza meg, ill. vele kell ezt tisztázni.

▶ Távolítsa el a gyárilag beszerelt áthidaló vezetékeket (6).
▶ Csatlakoztassa a folyamatos, nyitott áramellátást a mel-

lékfogyasztók hálózati csatlakozásához (5).
▶ Csatlakoztassa a megszakítható áramellátást a főháló-

zati csatlakozóhoz (4).
▶ Csatlakoztassa a körvezérlő jel vevőkészülékének érint-

kezőjét az EVU (energiaszolgáltató) 13-as kapcsához.

7.2.3 Külső fűtőköri szivattyú csatlakoztatása

1

GND
0…10 V

SELV

765 8321 4

2

L3 L2 L1NPEE E

1 Külső fűtőköri szivattyú
vezérlővezeték

2 Külső fűtőköri szivattyú
vezérlővezeték csatla-
koztatása

▶ Szereljen be egy külső, a telepítés során elhelyezendő
fűtőköri szivattyút (nagy hatásfokú szivattyú).

▶ A telepítés során gondoskodjon 230 V-os feszültségellá-
tásról és a megfelelő biztosításról.

▶ Csatlakoztasson 0 - 10 V vezérlővezetéket (1) a kap-
csokhoz (2).

▶ Ha a nagy hatásfokú szivattyúban egy üzemelésjelző
érintkező áll rendelkezésre a SELV szinten, akkor távo-
lítsa el a 3-4 kapcsok közötti hidat, és csatlakoztassa ott
az üzemelésjelző érintkezőt.

7.2.4 Külső primer köri szivattyú csatlakoztatása

L3 L2 L1NPE

GND
0…10 V

SELV

E E321 4 765 8

1

2

1 Külső primer köri szi-
vattyú vezérlővezeték

2 Külső primer köri szi-
vattyú vezérlővezeték
csatlakoztatása

▶ Szereljen be egy külső, a telepítés során elhelyezendő
primer köri szivattyút (nagy hatásfokú szivattyú).

▶ A telepítés során gondoskodjon 230 V-os feszültségellá-
tásról és a megfelelő biztosításról.

▶ Csatlakoztasson 0 - 10 V vezérlővezetéket (1) a kap-
csokhoz (2).

▶ Ha a nagy hatásfokú szivattyúban egy üzemelésjelző
érintkező áll rendelkezésre a SELV szinten, akkor távo-
lítsa el a 7-8 kapcsok közötti hidat, és csatlakoztassa ott
az üzemelésjelző érintkezőt.

7.2.5 Külső elektromos kiegészítő fűtés
csatlakoztatása (opcionális)

E E
PE L2 L1L3N

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE

400 V
3 x 13 A

2

400 V
50 Hz

1

4 3

1 Elektromos kiegészítő
fűtés feszültségellátás

2 Elektromos kiegészítő
fűtés feszültségvezeték

3 Elektromos kiegészítő
fűtés csatlakoztatása

4 Elektromos kiegészítő
fűtés feszültségellátás
csatlakoztatása

▶ Csatlakoztassa a feszültségellátást az elektromos kiegé-
szítő fűtéshez (1) a kapcsokon (4).

▶ Csatlakoztassa az elektromos kiegészítő fűtés csatlako-
zóvezetékét (max. 3 x 3 kW (3 x 13 A))(2) magukhoz a
kapcsokhoz (3).
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▶ Biztosítsa az elektromos kiegészítő fűtést egy a telepí-
tés során elhelyezendő, nem automatikusan visszaálló,
minden pólust kikapcsoló biztonsági hőmérséklet-határo-
lóval.

7.2.6 Maximális hőmérsékletet korlátozó termosztát
csatlakoztatása (nyitott áramellátás)

S SLNPEN L3
PE L2 L1L3N

T

1

2

1 2 N PE

1 Maximális hőmérsékle-
tet korlátozó termosztát
csatlakozóvezeték

2 Áthidaló vezeték

Közvetlenül ellátott padlófűtés használatakor egy maximális
hőmérsékletet korlátozó termosztát beépítése (a telepítés
során) kötelezően szükséges.

A szabályozó a maximális hőmérsékletet korlátozó termosz-
tátok általi lekapcsoláskor az F.91 hibajelzést mutatja.

▶ Távolítsa el az áthidaló vezetéket (2) az L/L3 kapcsoknál.
▶ Csatlakoztassa a maximális hőmérsékletet korlátozó

termosztátot (1) az N és L kapcsokhoz.

7.2.7 Maximális hőmérsékletet korlátozó termosztát
csatlakoztatása (kétkörös áramellátás)

PE L2 L1L3N
L3 L2 L1NPE LNPEN L3

T

3

+230 V
50 Hz

4

1 2

S S

1 Szabályozó

2 Szivattyú

3 Maximális hőmérsékle-
tet korlátozó termosztát
csatlakozóvezeték

4 Áthidaló vezetékek

Közvetlenül ellátott padlófűtés használatakor egy maximális
hőmérsékletet korlátozó termosztát beépítése (a telepítés
során) kötelezően szükséges.

A szabályozó a maximális hőmérsékletet korlátozó termosz-
tátok általi lekapcsoláskor az F.91 hibajelzést mutatja.

▶ Távolítsa el az áthidaló vezetékeket (4) az L/L3 és N/N
kapcsoknál.

▶ Szereljen be egy maximális hőmérsékletet korlátozó ter-
mosztátot (3) a mellékfogyasztók (szabályozó, szivattyú
stb.) nyitott, normál díjszabású áramellátásához úgy,
hogy az az áram alatt lévő vezetőt megszakítsa.

▶ Csatlakoztassa a maximális hőmérsékletet korlátozó
termosztátot az N és L kapcsokhoz.

7.2.8 Külső sóoldat-nyomáskapcsoló
csatlakoztatása

1 2 N PELNPEL3N
PE L2 L1L3N

S S

1

p

2

1 Sóoldat-nyomáskap-
csoló csatlakozóvezeték

2 Áthidaló vezeték

Néhány esetben, pl. ivóvízvédelmi területeken, a helyi ható-
ságok előírják külső sóoldat-nyomáskapcsoló felszerelését,
amely kikapcsolja a hűtőkört, ha primer körben a nyomás
bizonyos érték alá esik. A szabályozó a sóoldat-nyomáskap-
csoló általi lekapcsoláskor az F.91 hibajelzést mutatja.

▶ Távolítsa el az áthidaló vezetéket (2).
▶ Csatlakoztasson külső sóoldat-nyomáskapcsolót (1) az

SS kapcsokhoz.
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7.2.9 Külső riasztásjelző csatlakoztatása

L3 L2 L1NPEE E321 4 765 8

230 V

1

2

L3 L2 L1NPE

1 Riasztásjelző csatlako-
zóvezeték

2 Riasztáskimenet csatla-
koztatása

Ha a hőszivattyúban hiba lép fel, a riasztáskimenet kapcsán
230 V feszültség van.

A riasztás aktiválódik:

– 5 perc után, ideiglenes lekapcsolású hibák esetén
– azonnal, tartós lekapcsolású hibák esetén

Ha a hőszivattyú elektronikájának feszültségellátása meg-
szakadt, a riasztáskimenet kapcsán sincs feszültség. A ri-
asztásjelző maximális áramerőssége nem lépheti túl a 0,3 A
értéket.

▶ Csatlakoztasson külső riasztásjelzőt (1) az EE kapcsok-
hoz.

7.2.10 Hűtés külső 3-utas sóoldat keverőszelep
csatlakoztatása

Érvényesség: Fűtési rendszerek külső, passzív hűtéssel

S SLNPEL3N
PE L2 L1L3N

1 2 N PE

Umax = 230V
Imax = 2 A

1

2

1 Hűtés külső sóoldat
keverőszelep csatlako-
zóvezeték

2 Hűtés sóoldat keverő-
szelep csatlakoztatása

▶ Ha opcionális külső passzív hűtést telepít, csatlakoztassa
a hűtés külső, telepítés során elhelyezendő 3-utas sóol-
dat keverőszelepét (1) a kapcsokhoz (2).
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7.3 Szabályozó vezérlőpanel

A szabályozó vezérlőpanelhez csatlakoztatott összes működtető/fogyasztó maximális árama nem lépheti túl a 4 A értéket.

Csatlakoztatási határérték csatlakoztatott működtetőnként/fogyasztónként: Imax = 2 A, Umax = 230 V

1
N L

2
N L

3
N L

4
N L

5
N L

SCH
2 1

6
N L

7
2 1

8
N L

ASB
2 1

L N
SK2-P

L N
 ZP

L N
 ZH

L N
HK2-PLP/UV1

ZuAufN
HK2

ZuAufN 1 2
VF2

1 2
RF1

1 2
VF1

1 2
SP

- +
BUS

1 2
EVU

1 2
1xZPDCF/AF

DCF OT AF

F2(F501)

F1
X24

15

16

20

1 2 4 63 5 7 8 9 11 12 13 14

25262728293031323334

22

24

21

17

18

19

23

10

1 [ZH] külső elektromos kiegészítő fűtés

2 [LP/UV 1] fűtés/tárolótöltés külső 3-utas váltószelep
melegvízkészítéshez

3 [ZP] melegvíz cirkulációs szivattyú

4 [SK2-P] külső passzív hűtés esetén: hűtés primer
köri szivattyú és fűtés/hűtés váltószelepek

5 [HK2-P] külső második fűtőköri szivattyú

6 [HK2] külső második 3-utas váltószelepet vagy 3-
utas keverőszelep (a hidraulikus kapcsolástól függő)

7 [VF2] külső előremenő hőmérséklet érzékelő

8 [RF1] puffertároló visszatérő hőmérséklet érzékelő

9 [VF1] puffertároló előremenő hőmérséklet érzékelő

10 [SP] melegvíztároló hőmérséklet-érzékelő

11 [BUS] eBUS

12 [DCF/AF] DCF-jel + külső hőmérséklet érzékelő

13 [EVU] csatlakozó az ellátóhálózat üzemeltető kör-
vezérlő jel vevőkészülékének reléérintkezőjéhez;
nyitva: kompresszorüzem megengedett, zárva:
kompresszorüzem reteszelve

14 [1xZP] érintkező a cirkulációs szivattyú egyszeri
követelményéhez, pl. külső gombon keresztül

15 eBUS/vrDIALOG 810/2

16 Feszültségellátás ellenőrző LED (zölden világít, ha
OK)

17 F2 T4 A/250 V biztosíték a szabályozó vezérlőpanel-
hez

18 Fűtőköri szivattyú vezérlőjel

19 Primer köri szivattyú vezérlőjel

20 F1 T4 A/250 V biztosíték a primer köri szivattyúhoz

21 Kompresszor fázissorrend felügyelet

22 Hőmérséklet-érzékelők gyűjtőcsatlakozó

23 Szabályozó eBUS csatlakozódugó (jel és feszültsé-
gellátás)

24 Nyomásérzékelők gyűjtőcsatlakozó

25 [ASB] indítóáram-korlátozó (csak VWS 220 és
VWS 300)

26 [8] kompresszor védőrelé

27 [7] belső nagy- és alacsony nyomású nyomáskap-
csoló

28 [6] (nincs csatlakoztatva)

29 [SCH] sóoldat-nyomáskapcsoló tartozék sorkapocs-
hoz

30 [5] primer köri szivattyú

31 [4] szabályozó vezérlőpanel feszültségellátás

32 [3] külső fűtőköri szivattyú sorkapocshoz

33 [2] szabad

34 [1] hűtés 3-utas sóoldat keverőszelep vezérlés
(sorkapocsra)
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7.4 A termékkel együtt szállított tartozék
csatlakoztatása az elektronikához

1. Csatlakoztassa a termékkel együtt szállított tartozékot a
mellékelt szerelési útmutatóknak megfelelően a szabá-
lyozó vezérlőpanelhez.

2. Végezze el a kábelezést. (→ Oldal: 30)

7.4.1 A termékkel együtt szállított tartozék
csatlakoztatása a 1. hidraulikus kapcsoláshoz

1. Csatlakoztasson egy VRC DCF-vevőkészüléket külső
hőmérséklet érzékelővel.

2. Csatlakoztasson egy VF2 előremenő hőmérséklet érzé-
kelőt.

7.4.2 A termékkel együtt szállított tartozék
csatlakoztatása a 2. hidraulikus kapcsoláshoz

1. Csatlakoztasson egy VRC DCF-vevőkészüléket külső
hőmérséklet érzékelővel.

2. Csatlakoztasson egy VF2 előremenő hőmérséklet érzé-
kelőt.

3. Csatlakoztasson egy puffertároló VF1 előremenő hő-
mérséklet érzékelőt.

4. Csatlakoztasson egy puffertároló RF1 visszatérő hő-
mérséklet érzékelőt.

7.4.3 A termékkel együtt szállított tartozék
csatlakoztatása a 3. hidraulikus kapcsoláshoz

1. Csatlakoztasson egy VRC DCF-vevőkészüléket külső
hőmérséklet érzékelővel.

2. Csatlakoztasson egy VF2 előremenő hőmérséklet érzé-
kelőt.

3. Csatlakoztasson egy melegvíztároló SP tárolóhőmér-
séklet-érzékelőt.

7.4.4 A termékkel együtt szállított tartozék
csatlakoztatása a 4. hidraulikus kapcsoláshoz

1. Csatlakoztasson egy VRC DCF-vevőkészüléket külső
hőmérséklet érzékelővel.

2. Csatlakoztasson egy VF2 előremenő hőmérséklet érzé-
kelőt.

3. Csatlakoztasson egy melegvíztároló SP tárolóhőmér-
séklet-érzékelőt.

4. Csatlakoztasson egy puffertároló VF1 előremenő hő-
mérséklet érzékelőt.

5. Csatlakoztasson egy puffertároló RF1 visszatérő hő-
mérséklet érzékelőt.

7.4.5 A termékkel együtt szállított tartozék
csatlakoztatása a 10. hidraulikus
kapcsoláshoz

1. Csatlakoztasson egy VRC DCF-vevőkészüléket külső
hőmérséklet érzékelővel.

2. Csatlakoztasson egy VF2 előremenő hőmérséklet érzé-
kelőt.

3. Csatlakoztasson egy melegvíztároló SP tárolóhőmér-
séklet-érzékelőt.

4. Csatlakoztasson egy puffertároló VF1 előremenő hő-
mérséklet érzékelőt.

5. Csatlakoztasson egy puffertároló RF1 visszatérő hő-
mérséklet érzékelőt.

7.5 A kábelezés

Vigyázat!
Anyagi károk veszélye szakszerűtlen telepí-
tés esetén!

A nem megfelelő szorító- és csatlakozókap-
csokra kötött hálózati feszültség tönkreteheti
az elektronikát.

▶ Az eBUS (+/−) kapcsokra semmiképen se
kössön hálózati feszültséget.

▶ A hálózati csatlakozó kábelt kizárólag az
annak megfelelően megjelölt kapcsokra
szabad bekötni!

1. Vezesse át a bekötni kívánt komponensek vezetékeit a
kábelátvezetőn a termék hátoldalán bal oldalon.

2. Használja a kábelcsatornát a termék felső oldalán.
3. Alkalmazzon húzásmentesítőket.
4. Szükség szerint rövidítse meg a vezetékeket.

30 mm max.

5. Hogy ne keletkezzenek rövidzárlatok, ha egy ér véletle-
nül kiszabadul, a rugalmas vezetékek külső szigetelését
max. 30 mm hosszan blankolja le.

6. Ügyeljen rá, hogy a külső szigetelés eltávolításakor a
belső erek szigetelése ne sérüljön meg.

7. A belső erek szigetelését csak annyira távolítsa el, hogy
jól be tudja kötni őket.

8. Hogy az egyes erek meglazulása esetén ne keletkez-
hessenek rövidzárlatok, az erek lecsupaszított végeire
helyezzen érvéghüvelyeket.

9. Csavarozza fel a mindenkori csatlakozódugót a csatla-
kozóvezetékre.

10. Ellenőrizze, hogy minden ér megfelelően stabilan van-
e rögzítve a csatlakozódugó kapcsaiban. Adott esetben
javítsa ki.

11. Dugja a csatlakozódugót a nyomtatott áramköri lap
hozzátartozó csatlakozóhelyére.

7.6 VR 10 felszerelés

A standard VR 10 érzékelő kivitele olyan, hogy tetszés sze-
rint különböző pozíciókba szerelhető fel:

– merülő-érzékelőként, pl. tárolóhőmérséklet-érzékelőként
egy merülőhüvelybe

– előremenő hőmérséklet érzékelőként hidraulikus váltó-
ban

– felerősített érzékelőként előremenő vagy visszafolyó
csőre.
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A mellékelt szorítóbilinccsel az érzékelő felerősített érzékelő-
ként is rögzíthető az előremenő vagy visszafolyó csövön.

▶ Szerelje fel a standard VR 10 érzékelőt a hidraulikus kap-
csolási példa követelményeinek megfelelően, és csatla-
koztassa a szabályozó vezérlőpanel mindenkori kapcsai-
hoz.

▶ Ha a VR 10 érzékelőt felerősített érzékelőként szereli fel,
szigetelje a csövet az érzékelővel együtt.

7.7 VRC DCF szerelése

A termékkel együtt szállított VRC DCF-vevőkészüléket min-
dig fel kell szerelni, még akkor is, ha már egy másik DCF-ve-
vőkészülék rendelkezésre állna. Ez nem használható hőszi-
vattyúhoz. Ez érvényes rögzített konfigurációjú rendszerekre
és VRC 620/630 buszmodulokból álló szabályozórendsze-
rekre is.

Ha a termékkel együtt szállított VRC DCF-vevőkészülék
nincs felszerelve külső hőmérséklet érzékelővel, a kezelő-
konzol kijelzője -60 °C hőmérsékletet mutat. Az előremenő
vízhőmérséklet és a külső elektromos kiegészítő fűtés kifo-
gástalan szabályozása nem lehetséges. Nem tárol figyel-
meztető üzenetet a hibatárolóban.

Ha pl. csak rádióvétel adott egy napos szerelési helyen, ak-
kor speciális megoldásra van szükség VRC 693 külső hő-
mérséklet érzékelővel.

▶ Szerelje fel a VRC DCF-vevőkészüléket a hozzá mellé-
kelt szerelési útmutató szerint.

▶ Csatlakoztassa a mellékelt VRC DCF-vevőkészüléket
integrált külső hőmérséklet érzékelővel a szabályozó
vezérlőpanelhez, miként a bal oldali ábrán látható.

▶ Csatlakoztassa alternatívaként a speciális megoldást
VRC 693 külső hőmérséklet érzékelővel a szabályozó
vezérlőpanelhez, miként a bal oldali ábrán látható.

7.8 Kötelezően szükséges tartozékok szerelése

7.8.1 Szükséges tartozék csatlakoztatása az 1. és
3. hidraulikus kapcsoláshoz

1. Szereljen fel egy maximális hőmérsékletet korlátozó
termosztátot.

2. Csatlakoztassa a maximális hőmérsékletet korlá-
tozó termosztátot vagy a nyitott áramellátáshoz
(→ Oldal: 27)vagy a kétkörös áramellátáshoz
(→ Oldal: 27).

3. Szereljen be külső fűtőköri szivattyút az előremenő
ágba.

4. Csatlakoztassa a külső fűtőköri szivattyút. (→ Oldal: 26)
5. Szereljen be külső primer köri szivattyút a primer körbe

a hőforrástól a hőszivattyú felé (meleg sóoldat).
6. Csatlakoztassa a külső primer köri szivattyút.

(→ Oldal: 26)
7. Kiegészítésképpen a 3. hidraulikus kapcsoláshoz: sze-

reljen be külső fűtés/tárolótöltés váltószelepet.
8. Csatlakoztassa a külső fűtés/tárolótöltés váltószelepet

az LP/UV1 kapocshoz.

7.8.2 Szükséges tartozék csatlakoztatása a 2. és 4.
hidraulikus kapcsoláshoz

1. Szereljen fel egy maximális hőmérsékletet korlátozó
termosztátot.

2. Csatlakoztassa a maximális hőmérsékletet korlá-
tozó termosztátot vagy a nyitott áramellátáshoz
(→ Oldal: 27)vagy a kétkörös áramellátáshoz
(→ Oldal: 27).

3. Szereljen be külső fűtőköri szivattyút a pufferkörbe.
4. Csatlakoztassa a külső fűtőköri szivattyút. (→ Oldal: 26)
5. Szereljen be külső primer köri szivattyút a primer körbe

a hőforrástól a hőszivattyú felé (meleg sóoldat).
6. Csatlakoztassa a külső primer köri szivattyút.

(→ Oldal: 26)
7. Szereljen be második külső fűtőköri szivattyút a fűtő-

körbe.
8. Csatlakoztassa a második külső fűtőköri szivattyút a

HK2-P kapocshoz.
9. Szereljen be külső, motoros vezérlésű 3-utas keverő-

szelepet.
10. Csatlakoztassa a külső, motoros vezérlésű 3-utas ke-

verőszelepet a HK2 kapocshoz.
11. Kiegészítésképpen a 4. hidraulikus kapcsoláshoz: sze-

reljen be külső fűtés/tárolótöltés váltószelepet.
12. Csatlakoztassa a külső fűtés/tárolótöltés váltószelepet

az LP/UV1 kapocshoz.

7.8.3 Szükséges tartozék csatlakoztatása a 10.
hidraulikus kapcsoláshoz

1. Szereljen fel egy maximális hőmérsékletet korlátozó
termosztátot.

2. Csatlakoztassa a maximális hőmérsékletet korlá-
tozó termosztátot vagy a nyitott áramellátáshoz
(→ Oldal: 27)vagy a kétkörös áramellátáshoz
(→ Oldal: 27).

3. Szereljen be külső fűtőköri szivattyút a pufferkörbe.
4. Csatlakoztassa a külső fűtőköri szivattyút. (→ Oldal: 26)
5. Szereljen be külső primer köri szivattyút a primer körbe

a hőforrástól a hőszivattyú felé (meleg sóoldat).
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6. Csatlakoztassa a külső primer köri szivattyút.
(→ Oldal: 26)

7. Szereljen be második külső fűtőköri szivattyút a fűtő-
körbe.

8. Csatlakoztassa a második külső fűtőköri szivattyút a
HK2-P kapocshoz.

9. Szereljen be külső, motoros vezérlésű 3-utas keverő-
szelepet.

10. Csatlakoztassa a külső, motoros vezérlésű 3-utas ke-
verőszelepet a HK2 kapocshoz.

11. Szereljen be külső fűtés/tárolótöltés váltószelepet.
12. Csatlakoztassa a külső fűtés/tárolótöltés váltószelepet

az LP/UV1 kapocshoz.
13. Szereljen be második külső fűtés/hűtés váltószelepet,

és külső második hűtés primer köri szivattyút a primer
körbe.

14. Csatlakoztassa mindkét külső fűtés/hűtés váltószele-
pet, és a külső második hűtés primer köri szivattyút az
SK2-P kapocshoz.

15. Szereljen be hűtés külső 3-utas sóoldat keverőszelepet
a primer körbe.

16. Csatlakoztassa a hűtés külső 3-utas sóoldat keverősze-
lepet. (→ Oldal: 28)

7.9 Külső hőtermelő csatlakoztatása (opcionális)

Kiegészítő fűtésként használhat egy rendelkezésre álló,
külső hőtermelőt.

Tudnivaló
Külső hőtermelő csatlakoztatásakor nem lehetsé-
ges a melegvíztároló legionella védelme.

7.9.1 Külső hőtermelő csatlakoztatása eBUS-
csatlakozóponttal

1. Szerelje be a külső hőtermelőbe a VR 32 buszcsatolót.
2. Csatlakoztassa a VR 32 buszcsatoló eBUS-kábelét

a hőszivattyú szabályozó vezérlőpaneljén az eBUS-
csatlakozóponthoz.

3. Az üzembe helyezés után állítsa be a külső hőtermelő
hidraulikus bekötését kiegészítő fűtésként (A3 menü).

7.9.2 Külső hőtermelő csatlakoztatása eBUS-
csatlakozópont nélkül

1

1. Szereljen fel egy bontó relét (1) (tartozék) a hőtermelő-
höz.

2. Távolítsa el a szabályozó vezérlőpanel ZH kapcsáról a
csatlakozókábelt.

3. Csatlakoztassa ehhez a kapocshoz a bontó relétől jövő
kábelt.

4. Az üzembe helyezés után állítsa be a külső hőtermelő
hidraulikus bekötését kiegészítő fűtésként (A3 menü).

7.10 vrnetDIALOG vagy VR 900 szerelése

A vrnetDIALOG és VR 900 tartozékok a szerelőlemezre
szerelhetők fel a kezelőkonzol fedőoszlopa alatt.

A 230 V-os feszültségellátó kábel a kezelőkonzol fedőosz-
lopa alatt vezethető ki.

A kezelőkonzol csatlakozókábeléhez az eBUS-csatlakozó Y-
kábele része a hőszivattyú szállítási terjedelmének.
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▶ Szerelje fel a tartozékot, és szerelje fel ennek csatlakozó-
vezetékeit a mellékelt szerelési útmutató alapján, mielőtt
a kezelőkonzol fedőoszlopát beszereli. (→ Oldal: 33)

7.11 Az elektromos szerelések ellenőrzése

1. A szerelés befejezése után ellenőrizze az elektromos
installálást azáltal, hogy a létesített csatlakozások fix
illeszkedését és megfelelő elektromos szigetelését el-
lenőrzi.

2. Szerelje fel a kapcsolódoboz fedelét.

7.12 Burkolat és kezelőkonzol szerelése

1

2

1. Helyezze a burkolat mindkét, (1) és (2) oldalsó részét
alul hőszivattyú keretén lévő vezetőhoronyba, és azu-
tán tolja a burkolatot hátrafelé.

2. A burkolat részeit mindig két lapos fejű csavarral rög-
zítse.

3.

3.

2.

1.

1

3. Vezesse a kezelőkonzol eBUS-vezetékét elülső burko-
lat felső részén (1) található nyíláson keresztül.

4. Akassza be az elülső burkolat felső részét a keretbe, és
nyomja a csíptetőtartókba.

5. Rögzítse az elülső burkolat felső részét két csavarral.

6. Nyomja a kezelőkonzolt a szerelőlemez csíptetőtartó-
iba, azután csavarozza rá a kezelőkonzolt hátulról.

1.

2.

2.

7. Helyezze az elülső burkolat alsó részét a hőszivattyú
keretére.
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8. Vezesse a kezelőkonzol eBUS-vezetékét a kezelőkon-
zol szerelőlemezében lévő nyíláson keresztül.

9. Ezután nyomja a burkolatot az oldalsó burkolatok csíp-
tetőtartóiba.

10. Csavarozza fel erősen a kezelőkonzol szerelőlemezét
két csavarral az elülső burkolat felső részéhez.

11. Csatlakoztassa a csatlakozóvezetéket a kezelőkonzol-
hoz.

12. Nyomja a kezelőkonzol fedőoszlopát a kezelőkonzol
szerelőlemezének csíptetőtartóiba.

3.
2.

2.

1.

13. Helyezze az elülső felső burkolatot a hőszivattyúra, és
rögzítse két csavarral.

14. Nyomja a bevezetőcsövek hátsó felső burkolatát a
csíptetőtartókba.

7.13 A telepítés befejezése

7.13.1 A készüléknyomás és -tömítettség
ellenőrzése

1. A szerelés befejezése után ellenőrizze a rendszert.
2. Helyezze üzembe a terméket a hozzátartozó kezelési

utasítás segítségével.
3. Ellenőrizze a fűtési rendszer töltőnyomását és tömített-

ségét a víznyomással szemben.

8 Üzembe helyezés

8.1 Kezelési koncepció

→ kezelési utasítás

8.2 Hőszivattyú üzembe helyezés

1. Kapcsolja le az áramellátást.

◁ A hőszivattyú szabályozója automatikusan ellenőrzi
a helyes fázissorrendet.

2. Ha hibajelzés jelenik meg a kijelzőn, akkor cseréljen fel
két fázist egymással.

◁ Ha elhárította a hibát, elindul a hőszivattyú, és a
rendszer inicializálja a szabályozóban lévő szoftvert.

◁ Az első üzembevételkor és a gyári beállításokra
történő visszaállítás után a szabályozó mindig az
installációs asszisztenssel indul - A1 menü.
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8.3 Installációs asszisztens futtatása

Az első üzembevételkor és a gyári beállításokra történő
visszaállítás után a szabályozó mindig az installációs
asszisztenssel indul - A1 menü.

▶ Állítsa be a kívánt nyelvet.
▶ Forgassa a gombot a következő menüig.
▶ Futtassa végig az installációs asszisztens összes menü-

jét, és végezze el az összes szükséges beállítást.

8.3.1 Hidraulikus kapcsolás kiválasztása

1. Forgassa a gombot, amíg a fűtési rendszerhez meg-
felelő Hidraulikus kapcsolás ki nem választotta.

2. Nyugtázza a gomb megnyomásával.

Rend-
szere-
lemek /
vázlat-
szám

1 2 3 4 10

Fűtőkör x x x x x

Puffertá-
roló

x x x

Meleg-
víztároló

x x x

Érzéke-
lők

AF,
VF2

AF,
VF1,
VF2,
RF1

AF, SP,
VF2

AF, SP,
VF1,
VF2,
RF1

AF, SP,
VF1,
VF2,
RF1

VR 60 nem
megen-
gedett

lehet-
séges

nem
megen-
gedett

lehet-
séges

szüksé-
ges

Szabá-
lyozási
elv

Ener-
gia-
mérleg
szabá-
lyozás

Előre-
menő
kívánt
hőmér-
séklet
szabá-
lyozás

Ener-
gia-
mérleg
szabá-
lyozás

Előre-
menő
kívánt
hőmér-
séklet
szabá-
lyozás

Előre-
menő
kívánt
hőmér-
séklet
szabá-
lyozás

8.3.2 Elektr. huzalozási terv kiválasztása

1. Forgassa a gombot, amíg az áramellátáshoz meg-
felelő, 1 vagy 2 Elektr. huzalozási terv valamelyikét ki
nem választotta.
– 1 = nyitott hálózati betáplálás
– 2 = hőszivattyús díjszabású kétkörös betáplálás

2. Nyugtázza a gomb megnyomásával.

8.3.3 Installációs asszisztens befejezése

1. Forgassa a gombot, amíg a kurzor > A menübejegy-
zés jobb oldala Elfogad pont NEM értékére mutat.

2. Nyomja meg a gombot.

◁ A paraméter sötét hátterű és aktiválva van.

3. Forgassa a gombot, amíg az IGEN érték megjelenik.
4. Nyugtázza a gomb megnyomásával.
5. Ha sikeresen futtatta az installációs asszisztenst, állítsa

az Inst.befejezve? pontot IGEN értékre, és nyugtázza a
gomb megnyomásával.

◁ Az installációs asszisztens le van zárva, és a termék
következő bekapcsolásakor már nem indul el.

◁ A kijelzőn megjelenik az alapkijelzés.

8.3.4 Primer kör légtelenítés

1. Navigáljon az Inst. segítség A7 → Eszközök menübe.
2. Állítsa a Sole légtelenítő bejegyzést BE értékre.

– A primer kör légtelenítését az előirányzott 24 órán
keresztül kell folytatni.

◁ Mialatt a légtelenítő funkció aktív, a primer köri szi-
vattyú 50 perc üzemelési idő és 10 perc álló helyzet
között váltakozik.

3. Ellenőrizze a primer kör töltőnyomását a hőszivattyú
kijelzőjén.
– Sóoldat üzemi nyomás tartomány: 0,10 … 0,20 MPa

(1,00 … 2,00 bar)

Tudnivaló
A primer kör kifogástalan üzemeltetése érde-
kében 0,15 MPa (1,5 bar) töltőnyomás szük-
séges. A biztonsági szelep 0,3 MPa (3 bar)
nyomásnál nyit ki.

4. Adott esetben töltsön utána sóoldatot.

8.3.5 Fűtőkör légtelenítése

1. Navigáljon az Inst. segítség A5 → Eszközök 1. kompo-
nens teszt menübe.

2. Ha a fűtőkör légtelenítéséhez a fűtőköri szivattyú és az
összes váltószelep kézi kapcsolása szükséges, állítsa a
megfelelő bejegyzést a menüben BE értékre.

8.3.6 Melegvíztároló légtelenítése

1. Ha külső melegvíztároló van csatlakoztatva, nyissa ki a
házban az összes melegvíz-vételező helyet.

2. Zárja el az összes vételező helyet, mihelyt melegvíz lép
ki.

8.4 A termék működésének ellenőrzése

1. Helyezze üzembe a terméket a hozzátartozó kezelési
utasítás segítségével.

2. Navigáljon a D1 → Ell. menübe.
3. Ellenőrizze a fűtési üzemet.
4. Ellenőrizze a melegvízkészítést.
5. Ellenőrizze a hűtési üzemet.
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9 Beállítás a fűtési rendszerhez

9.1 Üzemmódok és kézzel aktiválható funkciók

→ kezelési utasítás

9.2 Kódszám beadás (szakember kezelési szint)
lehívása

1. Navigáljon a 9, üzemeltető kezelési szint menübe
(→ kezelési utasítás).

2. Állítsa be az 1000 értéket (kód), és nyugtázza a
gomb megnyomásával.
Szakember kezelési szint áttekintés (→ Oldal: 47)

Tudnivaló
Ha 15 percen keresztül nem történik adatbe-
vitel, a Kódszám beadás ismét reteszel.

9.3 A kódszám beadás menüi (szakember
kezelési szint)

A telepítővarázsló a termék első bekapcsolásakor indul el.
Az installációs asszisztens befejezése után a szakember ke-
zelési szint menüi és a vrDIALOG információk megjeleníttet-
hetők, diagnosztikák végezhetők, és a paraméterek továbbra
is hozzáilleszthetők.

Menü Magyarázat

C A hőszivattyú-funkciók paramétereinek beál-
lítása fűtőkörökhöz

D Hőszivattyú üzemeltetése és tesztelése a
diagnosztika üzemmódban

I Információk lehívása a hőszivattyú beállítá-
saival kapcsolatban

A Installációs asszisztens lehívása

Szakember kezelési szint áttekintés (→ Oldal: 47)

vrDIALOG szoftverrel beállítható paraméterek (→ Oldal: 56)

9.4 Padlószárítás különleges funkció

Ez a funkció lehetővé teszi frissen lerakott padló szárazra
fűtését. Az előremenő hőmérséklet megfelel egy a szabá-
lyozóban rögzített gyakorlati értéknek, és független a külső
hőmérséklettől. Aktivált funkció esetén az összes választott
üzemmód megszakad.

Nap a funkció indítása
után

Előremenő kívánt hőmérséklet erre
a napra

Induló hőmérséklet 25 °C

1 25 °C

2 30 °C

3 35 °C

4 40 °C

5 – 12 45 °C

13 40 °C

14 35 °C

15 30 °C

16 25 °C

Nap a funkció indítása
után

Előremenő kívánt hőmérséklet erre
a napra

17 – 23 10 °C (fagyvédelmi funkció, szivattyú
üzemben)

24 30 °C

25 35 °C

26 40 °C

27 45 °C

28 35 °C

29 25 °C

A kijelzőn az üzemmód az aktuális nappal és az előremenő
kívánt hőmérséklettel együtt jelenik meg. Az aktuális nap
kézzel beállítható.

Padlószárítás közben (pl. a téli hónapokban) a hőforrás túl-
terhelődhet, és ennek következtében romolhat a regeneráci-
ója. Alacsony külső hőmérsékletek esetén a padlószárítás-
hoz kiegészítésképpen aktiváljon külső kiegészítő fűtést.

Ha a primer kör még nem készült el, a padlószárítás a kiegé-
szítő fűtéssel történhet.

A funkció indításakor a szabályozó elmenti az indítás aktu-
ális időpontját. A napváltás pontosan ebben az időpontban
történik. Az áramellátás kikapcsolása/visszatérése után a
padlószárítás a következők szerint indul:

Utolsó nap az
áramellátás lekap-
csolása/visszatérése
előtt

Indítás az áramellátás visszatérése
után

1 – 15 1

16 16

17 – 23 17

24 – 28 24

29 29

Ha a padlószárítást nem az előírt hőmérséklettel és/vagy
időkkel kívánja folytatni, az állandóérték-szabályozás segít-
ségével változó előremenő kívánt hőmérsékleteket adhat
meg. Eközben vegye figyelembe az érvényes kompresszor
hiszterézist (vrDIALOG szoftverrel állítható be).

9.5 Időprogramozás törlése és gyári beállítások
helyreállítása

→ kezelési utasítás

9.6 A termék átadása az üzemeltetőnek

▶ A telepítés befejezése után ragassza fel a mellékelt, az
útmutató elolvasására felszólító matricát az üzemeltető
nyelvén a termék elejére.

▶ Ismertesse az üzemeltetővel a biztonsági berendezések
elhelyezkedését és működését.

▶ Tanítsa meg az üzemeltetőnek a termék kezelését.
▶ Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét azokra a bizton-

sági tudnivalókra, amelyeket be kell tartania.
▶ Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy a terméket az előírt

időközönként karban kell tartani.
▶ Adja át megőrzésre az üzemeltetőnek a termékhez tar-

tozó összes útmutatót és dokumentumot.
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▶ Tájékoztassa az üzemeltetőt a vészüzemmód és az auto-
matikus vészfagyvédelmi funkció előfeltételeiről.

Tudnivaló
Néhány üzemeltető általánosan igényli az op-
cionális elektromos kiegészítő fűtés komplett
kikapcsolását. Ezért gyárilag a Nincs beállí-
tás révén az A3 Kiegészítőfűtés hidraul. be-
kötése menüben nincs külső kiegészítő fűtés
bekötve. Ennél a beállításnál sem vészüzem-
mód, sem pedig vészfagyvédelem nem lehet-
séges a termék kiesése esetén!
Az A3 menüben eszközölt beállítástól függően
a vészfagyvédelem központi fűtéshez és me-
legvízkészítéshez vagy csak melegvízkészí-
téshez garantált. Ha a C7 Kiegészítő fűtés
menüben a Fűtés üzem és Melegvíz-üzem
beállítása KF nélk., akkor a vészüzem nem tá-
mogatott. A vészfagyvédelem azonban ennek
ellenére lehetséges (automatikusan aktiváló-
dik).

10 Zavarelhárítás

10.1 Hibatároló kijelzése

Kezelés → kezelési utasítás

A terméknek van egy hibatárolója. Ebből időrendi sorrend-
ben kérdezhető le az utoljára fellépet 20 hiba.

Kijelzésre kerül a hibaszám hibakóddal, a fellépés dá-
tuma/óra szerinti ideje (ha DCF érzékelő van csatlakoztatva),
valamint a hiba rövid ismertetése.

Az érzékelők jellemzőinek felsorolását a függelékben találja.

A VR 10 külső hőmérséklet-érzékelő jellemzői (→ Oldal: 66)

Belső hőmérséklet-érzékelők jellemzői (→ Oldal: 67)

A VRC DCF külső hőmérséklet érzékelő jellemzői
(→ Oldal: 68)

10.2 A hibatároló nullázása

1. Navigáljon az I4 → Visszaállítás ? menübe.
2. Állítsa a Kódot elfogad? pontot IGEN értékre, és nyug-

tázza.

◁ A termék kompresszorüzemben indul újra.

10.3 Üzemzavarfajták

Különböző fontosságú zavarok léphetnek fel:

– Hiba ideiglenes figyelmeztető üzenettel következmény-
ként
A termék üzemben marad, és nem kapcsol ki.

– Hiba ideiglenes lekapcsolással következményként
A termék ideiglenesen kikapcsol, és önállóan ismét el-
indul. A hiba megjelenik és automatikusan eltűnik, ha a
hiba oka már nem áll fenn vagy megszüntette azt.

– Hiba tartós lekapcsolással következményként
A hőszivattyú tartósan kikapcsol. A hiba okának elhárítá-
sával és a hiba hibatárolóban történő visszaállítása után
a hőszivattyú újraindítható.

Hibakódok áttekintése (→ Oldal: 58)

Kiegészítésképpen hibajelzés nélkül egyéb zavarok léphet-
nek fel a terméknél, ill. a fűtési rendszerben.

Zavarok hibajelzés nélkül (→ Oldal: 65)

10.4 A termék újraindítása

▶ Ha megszüntette a hiba okát, törölje ki a hibatárolót.
(→ Oldal: 37)

◁ A termék kompresszorüzemben indul újra.

10.5 Vészüzemmód

Be tudja állítani, hogy a termék bizonyos hibajelzések miatti
lekapcsolásakor a hiba okának elhárításáig vészüzemmód-
ban tovább üzemeljen külső elektromos kiegészítő fűtésen
vagy külső fűtőkészüléken keresztül. A hibakódok áttekinté-
séből vegye ki, hogy milyen hibajelzések esetén lehetséges
vészüzemmód.

A vészüzemmód előfeltétele, hogy a kiegészítő fűtés hidra-
ulikus bekötése biztosítva legyen, és a bekötött kiegészítő
fűtés aktiválva is legyen.

▶ Ellenőrizze, hogy az A3 menüben nincs blokkolva egy
kiegészítő fűtés. A Nincs beállítás (gyári beállítás) blok-
kolja a vészfagyvédelmi funkciót, és a kiegészítő fűtéssel
történő vészüzemmódot. Ha van csatlakoztatva külső ki-
egészítő fűtés, itt HMV+FK értéket állíthat be.

▶ Állítsa be a vészüzemhez a C7 menüben a Kiegészítő fű-
tés paramétereit a Fűtés üzemmód és Melegvíz-üzem-
mód esetében csak KF értékre.

Tartós lekapcsolással járó hiba következményként megjele-
nik a kijelzőn a Lekapcsolás hibajelzés a következő opciók-
kal:

– Visszaállítás (IGEN / NEM
Az IGEN megszünteti a hibajelzést, és engedélyezi a
kompresszorüzemet.

– Melegvíz előnyben (IGEN / NEM)
Az IGEN engedélyezi a kiegészítő fűtést melegvízkészí-
téshez.

– Fűtésüzem előnyben (IGEN / NEM)
Az IGEN engedélyezi a kiegészítő fűtést fűtésüzemhez.

A vészüzemmód vagy központi fűtéshez, vagy melegvízké-
szítéshez, vagy mindkettőhöz aktiválható.

Vegye figyelembe, hogy a kézi aktiválású vészüzemmódot
kézzel is kell deaktiválni, különben ez a funkció aktív marad.

A vészüzemmód funkció különben csak az alábbiakkal sza-
kad meg:

– A szabályozó vezérlőpanel áramellátásának megszaka-
dása (áramszünet az ellátóhálózatban vagy megszakítás
a házi biztosítékokon keresztül)

– A szoftver RESET kapcsolása
– A hibajelzés visszaállítása

▶ A hiba elhárítása után kapcsolja ki a vészüzemmódot
azáltal, hogy a kijelzőn a Lekapcsolás hibajelzésnél a
Visszaállítás opciót IGEN értékre állítja.

◁ A termék kompresszorüzemben indul újra.
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11 Ellenőrzés és karbantartás

11.1 Ellenőrzési és karbantartási időközök
betartása

▶ Tartsa be a minimális felülvizsgálatai és karbantartási
időintervallumokat. A felülvizsgálat eredményeitől füg-
gően korábbi karbantartás válhat szükségessé.
Felülvizsgálati és karbantartási munkálatok (→ Oldal: 38)

11.2 Pótalkatrészek beszerzése

A termék eredeti alkatrészeit a megfelelőségi vizsgálat ke-
retében a termékkel együtt tanúsították. Ha a karbantartás
vagy a javítás során nem a termékkel együtt tanúsított ere-
deti Vaillant pótalkatrészeket használja, akkor a termék meg-
felelősége érvényét veszíti. Ezért nyomatékosan ajánljuk
az eredeti Vaillant pótalkatrészek beszerelését. A rendel-
kezésre álló, eredeti Vaillant pótalkatrészekkel kapcsolatos
információkat a hátoldalon feltüntetett elérhetőségeken sze-
rezheti be.

▶ Ha a karbantartáshoz vagy a javításhoz pótalkatrészekre
van szüksége, akkor kizárólag eredeti Vaillant pótalkat-
részt használjon.

11.3 Felülvizsgálati és karbantartási ellenőrzési
jegyzék

Az alábbi táblázat azokat a felülvizsgálati és karbantartási
munkákat tartalmazza, melyeket meghatározott időközön-
ként el kell végeznie.

szám.Munkák Felül-
vizsgálat
(éven-
kénti)

Karban-
tartás
(éven-
ként vagy
a felül-
vizsgálat
eredmé-
nyeként)

1 Ellenőrizze a termék általános
állapotát és tömítettségét.

x x

2 Ellenőrizze a nyomást a fűtőkör-
ben, és adott esetben töltsön fel
fűtővizet.

x x

3 Ellenőrizze és tisztítsa meg a
szennyszűrőket a fűtőkörben.

x x

4 Ellenőrizze a sóoldat mennyiségét
és koncentrációját, valamint a pri-
mer kör nyomását. Adott esetben
töltsön fel sóoldatot.

x x

5 Ellenőrizze a hőszivattyú kondenz-
víz-elvezetőjének átjárhatóságát,
és adott esetben távolítsa el a
szennyeződéseket és eltömődése-
ket.

x x

6 Ellenőrizze a sóoldat membrános
tágulási tartályát és a biztonsági
szelepet a primer körben kifogás-
talan funkció szempontjából.

x x

7 Ellenőrizze a tágulási tartályt és a
biztonsági szelepet a fűtőkörben
kifogástalan funkció szempontjá-
ból.

x x

szám.Munkák Felül-
vizsgálat
(éven-
kénti)

Karban-
tartás
(éven-
ként vagy
a felül-
vizsgálat
eredmé-
nyeként)

8 Ellenőrizze a tömítetlenségeket a
primer és fűtőkörben, ha szüksé-
ges, szüntesse meg.

x x

11.4 A fűtési rendszer töltőnyomásának
ellenőrzése és korrigálása

Ha a töltőnyomás a minimális nyomás alá esik, karbantartási
üzenet jelenik meg a kijelzőn.

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

▶ Töltsön utána fűtővizet, hogy a hőszivattyút ismét
üzembe helyezhesse, Fűtési rendszer feltöltése és
légtelenítése (→ Oldal: 19).

▶ Ha gyakori nyomásvesztést tapasztal, határozza meg és
hárítsa el az okát.

11.5 A primer kör töltőnyomásának ellenőrzése és
korrigálása

Ha a töltőnyomás a minimális nyomás alá esik, a hőszivattyú
automatikusan kikapcsol, és hibajelzés jelenik meg a kijel-
zőn.

– Sóoldat minimális nyomás: ≥ 0,02 MPa ( ≥ 0,20 bar)

▶ Töltsön utána a sóoldatot, hogy a hőszivattyút ismét
üzembe helyezhesse, Primer kör feltöltés (→ Oldal: 22).
– Sóoldat üzemi nyomás: 0,1 … 0,2 MPa (1,0

… 2,0 bar)
▶ Ha gyakori nyomásvesztést tapasztal, határozza meg és

hárítsa el az okát.

11.6 Ismételt üzembe helyezés és próbaüzem
elvégzése

Figyelmeztetés!
Égési sérülés veszélye forró és hideg szer-
kezeti elemek miatt!

Az összes szigeteletlen csővezetéknél égési
sérülés veszélye áll fenn.

▶ Szerelje fel az üzembe helyezés előtt
adott esetben leszerelt burkolatrészeket.

1. Helyezze üzembe a terméket.
2. Ellenőrizze a termék kifogástalan működését.
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12 Üzemen kívül helyezés

12.1 A termék átmeneti üzemen kívül helyezése

1. Kapcsolja ki a terméket a telepítés során felszerelt levá-
lasztó készülékkel (pl. biztosíték vagy megszakító).

2. Vegye figyelembe a felszerelési hellyel szemben tá-
masztott követelményeket a fagyvédelem tekintetében.
(→ Oldal: 12)

12.2 A termék üzemen kívül helyezése

1. Kapcsolja ki a terméket a telepítés során felszerelt levá-
lasztó készülékkel (pl. biztosíték vagy megszakító).

2. Ürítse le a terméket.
3. Ártalmatlanítsa a terméket és az üzemanyagokat a

nemzeti előírásoknak megfelelően.

13 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

A csomagolás ártalmatlanítása
▶ A csomagolást előírásszerűen ártalmatlanítsa.

Termék és tartozékok ártalmatlanítása
▶ Mind a terméket, mind a tartozékokat tilos a háztartási

hulladékok közé dobni.
▶ A terméket és a tartozékokat előírásszerűen ártalmatla-

nítsa.
▶ Tartson be minden erre vonatkozó előírást.

13.1 Sóoldat ártalmatlanítása

Veszély!
Sérülésveszély maró hatások miatt!

A sólé etilén-glikolt tartalmaz, egészségkáro-
sító hatású.

▶ Ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe.
▶ Ne lélegezze be és ne nyelje le.
▶ Viseljen kesztyűt és védőszemüveget.
▶ Vegye figyelembe a sóléhez mellékelt

biztonsági adatlapot.

▶ Gondoskodjon arról, hogy a sóoldat megfelelő depóniába
vagy égetőműbe kerüljön, a helyi előírások betartása
mellett.

▶ Kis mennyiségek esetén lépjen kapcsolatba a helyi hulla-
dékártalmatlanító vállalkozással.

13.2 A hűtőközeget ártalmatlaníttassa

A termék R 410 A hűtőközeggel van feltöltve.

▶ A hűtőközeget csak minősített szakemberrel ártalmatla-
níttassa.

14 Vevőszolgálat

Érvényesség: Magyarország

Javítási és felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant központi
képviseletéhez, amely saját márkaszervizzel és szerződött

Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik. Megszűnik a gyári ga-
rancia, ha a készüléken nem a Vaillant Márkaszerviz vagy a
javításra feljogosított Vaillant Partnerszerviz végzett munkát,
illetve ha a készülékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket
építettek be!
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Melléklet

A Közvetlen központi fűtés rendszerséma példa
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3 Hőszivattyú

13 Időjárásfüggő energiamérleg szabályozó

16 VRC DCF-vevőkészülék külső hőmérséklet érzéke-
lővel

19 Maximum termosztát

32 Elzáró szelep

42a Biztonsági szelep

42b Fűtőkör membrános tágulási tartály

50 Túláram-szelep

56 Hőszivattyú sólé töltőállomás

58 Töltő- és ürítőcsap

65 Sóoldat felfogótartály

71 Sóoldat membrános tágulási tartály

HKP Fűtőköri keringető szivattyú

KP Primer köri szivattyú

VF2 Előremenő hőmérséklet érzékelő
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B Kevert kör puffertárolóval, rendszerséma példa
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3 Hőszivattyú

4 Puffertároló

13 Időjárásfüggő energiamérleg szabályozó

13a Távvezérlő készülék

13b Keverőmodul

16 VRC DCF-vevőkészülék külső hőmérséklet érzéke-
lővel

19 Maximum termosztát

32 Elzáró szelep

42a Biztonsági szelep

42b Fűtőkör membrános tágulási tartály

56 Hőszivattyú sólé töltőállomás

58 Töltő- és ürítőcsap

65 Sóoldat felfogótartály

71 Sóoldat membrános tágulási tartály
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HKa Fűtőköri keverő

HKb Fűtőköri keverő

HK2 Fűtőköri keverő

HKa-P Fűtőköri keringető szivattyú

HKb-P Fűtőköri keringető szivattyú

HK2-P Fűtőköri keringető szivattyú

HKP Fűtőköri keringető szivattyú

KP Primer köri szivattyú

RF1 Visszatérő hőmérséklet-érzékelő

VFa Előremenő hőmérséklet érzékelő

VFb Előremenő hőmérséklet érzékelő

VF1 Előremenő hőmérséklet érzékelő

VF2 Előremenő hőmérséklet érzékelő
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C Közvetlen központi fűtés és melegvíztároló rendszerséma példa
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3 Hőszivattyú

5 Melegvíztároló

13 Időjárásfüggő energiamérleg szabályozó

16 VRC DCF-vevőkészülék külső hőmérséklet érzéke-
lővel

19 Maximum termosztát

32 Elzáró szelep

42a Biztonsági szelep

42b Fűtőkör membrános tágulási tartály

42c Melegvíz membrános tágulási tartály

43 Vízcsatlakozás biztonsági szerelvénycsoport

50 Túláram-szelep

56 Hőszivattyú sólé töltőállomás

58 Töltő- és ürítőcsap

65 Sóoldat felfogótartály
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71 Sóoldat membrános tágulási tartály

HKP Fűtőköri keringető szivattyú

KP Primer köri szivattyú

LP/UV1 Fűtés/tárolótöltés váltószelep

SP Tárolóhőmérséklet-érzékelő

VF2 Előremenő hőmérséklet érzékelő

ZH Elektromos kiegészítő fűtés

ZP Cirkulációs szivattyú

D Kevert kör puffertárolóval és melegvíztárolóval, rendszerséma példa
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5 Melegvíztároló

13 Időjárásfüggő energiamérleg szabályozó

13a Távvezérlő készülék

13b Keverőmodul

16 VRC DCF-vevőkészülék külső hőmérséklet érzéke-
lővel

19 Maximum termosztát

32 Elzáró szelep

42a Biztonsági szelep

42b Fűtőkör membrános tágulási tartály

42c Melegvíz membrános tágulási tartály

43 Vízcsatlakozás biztonsági szerelvénycsoport

56 Hőszivattyú sólé töltőállomás

58 Töltő- és ürítőcsap

65 Sóoldat felfogótartály

71 Sóoldat membrános tágulási tartály

HKa Fűtőköri keverő

HKb Fűtőköri keverő

HK2 Fűtőköri keverő

HKP Fűtőköri keringető szivattyú

HKa-P Fűtőköri keringető szivattyú

HKb-P Fűtőköri keringető szivattyú

HK2-P Fűtőköri keringető szivattyú

KP Primer köri szivattyú

LP/UV1 Fűtés/tárolótöltés váltószelep

RF1 Visszatérő hőmérséklet-érzékelő

SP Tárolóhőmérséklet-érzékelő

VFa Előremenő hőmérséklet érzékelő

VFb Előremenő hőmérséklet érzékelő

VF1 Előremenő hőmérséklet érzékelő

VF2 Előremenő hőmérséklet érzékelő

ZH Elektromos kiegészítő fűtés

ZP Cirkulációs szivattyú
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E Kevert kör puffertárolóval, melegvíztárolóval és külső, passzív hűtés-
sel, rendszerséma példa
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3 Hőszivattyú

4 Puffertároló

5 Melegvíztároló

13 Időjárásfüggő energiamérleg szabályozó

13a Távvezérlő készülék

13b Keverőmodul

16 VRC DCF-vevőkészülék külső hőmérséklet érzéke-
lővel

19 Maximum termosztát

32 Elzáró szelep
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40 Passzív hűtés hőcserélő

42a Biztonsági szelep

42b Fűtőkör membrános tágulási tartály

42c Melegvíz membrános tágulási tartály

43 Vízcsatlakozás biztonsági szerelvénycsoport

56 Hőszivattyú sólé töltőállomás

58 Töltő- és ürítőcsap

65 Sóoldat felfogótartály

66 Hűtőköri keringető szivattyú

67 Hűtőköri keverőszelep

71 Sóoldat membrános tágulási tartály

HKa Fűtőköri keverő

HKb Fűtőköri keverő

HK2 Fűtőköri keverő

HKa-P Fűtőköri keringető szivattyú

HKb-P Fűtőköri keringető szivattyú

HKP Fűtőköri keringető szivattyú

KP Primer köri szivattyú

LP/UV1 Fűtés/tárolótöltés váltószelep

RF1 Visszatérő hőmérséklet-érzékelő

SK2-P Hűtési váltószelep

SP Tárolóhőmérséklet-érzékelő

VFa Előremenő hőmérséklet érzékelő

VFb Előremenő hőmérséklet érzékelő

VF1 Előremenő hőmérséklet érzékelő

VF2 Előremenő hőmérséklet érzékelő

ZH Elektromos kiegészítő fűtés

ZP Cirkulációs szivattyú

F Szakember kezelési szint áttekintés

Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Magyarázat Gyári beállítás Beállítás

min. max.

Szakember szint → Menü C → Menü C1 Kódszám beadás változtatás →

Kódszám aktuális érték A kódszám változtatása
Tetszés szerint négy-számjegyű kódra kicse-
rélhető
Tudnivaló
Feltétlenül jegyezze fel az új kódszámot!

1000

Szakember szint → Menü C → Menü C2 FK2 paraméter → (külön minden fűtőkörhöz)

Típus aktuális érték Égő kör (közvetlen hidraulikáknál), kevert kör
(pufferelt hidraulikáknál), állandó érték

Fűtési görbe aktuális érték 0,1 - 4,0
Beállítható fűtési görbe (nem állandó értéknél)
A külső hőmérséklet és az előírt előremenő
hőmérséklet közötti viszony; beállítás minden
fűtőkörhöz külön

0,3

K. hőm. kikapcs. hat. aktuális érték ℃ Hőmérsékleti határérték a fűtési üzem kikap-
csolásához (nyári funkció)

20

Kompresszor indulás
innen

aktuális érték °C/min Fokperc beállítása a kompresszor indításáig
(csak közvetlen hidraulikánál)

Min. hőmérséklet /
Max. hőmérséklet

aktuális érték ℃ A határhőmérsékletek (min. és max.) beállí-
tása, amelyeket a fűtőkör igényelhet.
A fűtőkör max. hőmérsékletével kerül kiszámí-
tásra a padlóvédő kapcsolás értéke is (maxi-
mális FK hőmérséklet + kompresszor hiszteré-
zis + 2K).
Beállított Kevert kör fűtőkörtípus esetén a
padlóvédő kapcsolás nincs aktiválva, és a
gyári beállítás 50 °C.

15
43

Szakember szint → Menü C → Menü C3 Puffertároló Információ → (csak puffertárolós fűtési rendszereknél, 2., 4. vagy 10. hidraulikus
kapcsolás)

Előrem. víz par. hőm aktuális érték ℃ Kívánt előremenő hőmérséklet

Előrem. érzékelő VF1 aktuális érték ℃ A puffertároló VF1 előremenő hőmérséklet
érzékelőjének hőmérséklete

Visszat.érzékelő RF1 aktuális érték ℃ A puffertároló RF1 visszatérő hőmérséklet
érzékelőjének hőmérséklete
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Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Magyarázat Gyári beállítás Beállítás

min. max.

Szakember szint → Menü C → Menü C4 HK2 paraméter → (külön minden fűtőkörhöz)

Előrem. víz par. hőm aktuális érték ℃ A fűtőkör előírt előremenő hőmérsékletének
leolvasása

VF2 előrem. ág hőm. aktuális érték ℃ VF2 aktuális előremenő hőmérséklet

Szivattyú állapot aktuális érték BE / KI
Szivattyú be- vagy kikapcsolva

Energiaintegrál aktuális érték °C/min Csak közvetlen fűtési üzemnél (1. vagy 3.
hidraulikus kapcsolás)
Az energiaintegrál a tényleges és kívánt előre-
menő hőmérséklet közötti összegezett különb-
ség percenként. A hőszivattyú meghatározott
hőhiány esetén indul (lásd energiamérleg sza-
bályozás).

Keverő állapot aktuális érték Csak puffertárolós fűtési rendszereknél (2., 4.
vagy 10. hidraulikus kapcsolás)
NYIT./ ZÁR / KI
Vázolja az irányt, amelybe a szabályozó a ke-
verőszelepet vezeti. Ha a keverőszelep nincs
vezérelve, megjelenik KI.

Szakember szint → Menü C → Menü C5 HK2 Paraméterek → (csak VR 90 használatakor, külön minden fűtőkörhöz)

Helyiséghőm. szab. aktuális érték – Nincs = a távkapcsolótól származó helyi-
ség-hőmérsékletet fűtési és hűtési üzem-
nél nem veszi figyelembe

– Felkapcsolás = a beállított fűtési görbe ki-
egészítéseként a helyiség kívánt és tény-
leges hőmérséklet-különbsége függvényé-
ben befolyásolja a fűtés előremenő hőmér-
sékletét

– Termosztát = a VR 90 távkapcsolótól szár-
mazó helyiség-hőmérsékletet közvetlenül
felhasználja a szabályozáshoz, egy helyi-
ségtermosztát funkció
A beállított fűtési görbe eltolódik. A fűtési
üzem leáll, mihelyt a kívánt helyiség-hő-
mérséklet 1 K feletti értékkel túllépésre
kerül. A fűtési üzem ismét engedélyezett,
ha a hőmérséklet a kívánt helyiség-hőmér-
séklet alá esik.

Tudnivaló
Ne válassza ezt a beállítást, ha beállította az
energiamérleg szabályozást.

Nincs

Hűtésüzem aktuális érték K Csak telepített külső, passzív hűtés esetén
Ha túllépi a helyiség-hőmérséklet (>) az
RT_soll (kívánt helyiség-hőmérséklet) (nap-
pal) + 3 K értéket, igényli a hűtési üzemet.
A hűtési igény alapfeltétele a helyiség-
hőmérséklet alapján: elég nagy 24 órás külső
hőmérsékleti középérték (kevesebb mint 5 K
a külső hőmérséklettől függő hűtési igény
hűtésindítási határértéke alatt).

3

Távkapcsolás aktuális érték ℃ IGEN/NEM
VR 90 távkapcsoló rendelkezésre áll
Ott mért helyiség-hőmérséklet

Szakember szint → Menü C → Menü C6 Különleges funkciók Padlószárítás → (külön minden fűtőkörhöz)

Nappal aktuális érték A padlószárítás kezdőnapja
Tudnivaló
A funkció deaktiválása: nappal 0

0
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Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Magyarázat Gyári beállítás Beállítás

min. max.

Hőm. aktuális érték ℃ Hőmérséklet az előírt előremenő hőmérséklet-
hez
Automatikusan lehívott nappali értékek
25/30/35 °C
Tudnivaló
Tényleges érték kijelzése kb. 20 másodperc
után!

Szakember szint → Menü C → Menü C7 Kiegészítő fűtés →

Vill. sz. zárásidő aktuális érték Kiegészítő menüpont Elektr. huzalozási terv 2
esetén
IGEN: a kiegészítő fűtés üzemének engedé-
lyezése az áramszolgáltató megszakítási ideje
alatt
Tudnivaló
A beállításnak elsőbbsége van a Fűtés
üzem(mód) és Melegvízkészítés beállítások
előtt. A beállított kiegészítő fűtés tartósan
gondoskodik a beállított kívánt értékre történő
felfűtésről.

NEM

Fűtés üzem(mód) aktuális érték – KF nélk. = kiegészítő fűtés reteszelve
– KF-el = kiegészítő fűtés engedélyezve, a

határhőmérséklettől és energiaintegráltól,
ill. puffertároló hőmérséklettől függően

– csak KF = központi fűtés csak kiegészítő
fűtéssel, pl. vészüzemmód esetén

KF nélk.

Melegvíz-üzemmód aktuális érték – KF nélk. = kiegészítő fűtés reteszelve
– KF-el = a kiegészítő fűtés a kompresszor

által nem teljesíthető hőmérsékletszintet
szolgáltat (kb. > 55 °C tároló-hőmérséklet)

– csak KF = melegvíz felmelegítés csak
kiegészítő fűtéssel, pl. vészüzemmódnál
Előzőleg a KF nélk. volt aktiválva, érvé-
nyes max. melegvíz kb. 55 °C; KF-el volt
aktiválva, érvényes a max. melegvíz beál-
lított értéke a 4 menüben

KF nélk.

Energiain. Kezdés aktuális érték °C/min Fokpercek a kiegészítő fűtés indításáig, hoz-
záadja a kompresszorindítás fokpercekhez
Példa: -600 °C/min plusz -120 °C/min
→ Start -720 °C/min értéknél

Határhőmérséklet aktuális érték ℃ Kiegészítő fűtés a központi fűtésben után-me-
legítéshez csak a szóban forgó külső hőmér-
séklet alatt engedélyezett (beállítható az A3
menüben).

Kieg.fűt.hiszterézis aktuális érték K A kiegészítő fűtés kényszerű bekapcsolása a
következő esetekben:
Tényleges előremenő hőmérséklet < kívánt
előremenő hőmérséklet mínusz hiszterézis
A kiegészítő fűtés kényszerű kikapcsolása a
következő esetekben:
Tényleges előremenő hőmérséklet > kívánt
előremenő hőmérséklet plusz hiszterézis
15 perc kompresszorüzemtől kezdve az
összes rendszerhidraulikára érvényes. A
kiegészítő fűtés indíthatóságáig tartó idő a D3
menüben olvasható le

5

Szakember szint → Menü C → Menü C8 Hűtésüzem (csak telepített külső, passzív hűtés esetén) →
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Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Magyarázat Gyári beállítás Beállítás

min. max.

Előremenő hőmérsék-
let

aktuális érték ℃ Módosítható kívánt előremenő hőmérséklet
Tudnivaló
Kárveszély a harmatpont alatt maradás és a
kondenzáció miatt!
Megfelelő hűtőfunkciót garantál a hűtési üzem
20 °C-os előremenő vízhőmérséklete esetén is
Ne túl alacsonyra állítsa be a hűtési üzem
előremenő vízhőmérsékletét.

20

Tápsziv. BE aktuális érték h A primer köri szivattyú üzemórái hűtési üzem-
ben

Szakember szint → Menü C → Menü C9 Legionella védelem →

Legionella elleni vé-
delem

aktuális érték KI / Hé / Ke / Se / Cs / Pé / So / Va KI

Legionella indítás aktuális érték Indítási idő funkció
Ha egy kiegészítő fűtés aktiválva van, a legi-
onella elleni védőfunkciót a kiegészítő fűtés a
beállított napon, a beállított óra szerinti időben
végrehajtja
A szabályozó a kívánt előremenő hőmérsék-
letet 76 °C/74 °C (2 K hiszterézis) értékre ál-
lítja be. A legionella elleni védőfunkció akkor
fejeződik be, ha a tényleges előremenő hő-
mérséklet a HMV tárolónál a 73 °C értéket
legalább 30 perc időtartamra elérte, illetve 90
perc után, ha a 73 °C hőmérsékletet nem érte
el (pl. a szóban forgó idő alatt melegvíz-véte-
lezés történt).
A legionella elleni védőfunkció folyamatai egy
csatlakoztatott VPM W ivóvízállomáson indul-
nak.

04:00

Szakember szint → Menü C → Menü C10 Szivattyú vezérlés →

Forrásszivattyú 30 100 % Nagy hatásfokú szivattyú beállítása
Az itt beállított értéktől függetlenül a szabá-
lyozó 100%-ig növeli a szivattyú szállítási telje-
sítményét, ha a sóoldat kilépő hőmérséklete a
fagyvédelmi hőmérséklet + 3 K (A3 menü) ér-
ték alá kerül.
Ha a sóoldat kilépő hőmérséklete ismét emel-
kedik, a szabályozó újra a beállított értékre
állítja a szivattyú szállítási teljesítményét.
Ha a sóoldat belépő hőmérséklete túllépi a
22 °C értéket, a szabályozó akár 30%-ra csök-
kenti a szivattyú szállítási teljesítményét.

100

Fűtőkörszivattyú 30 100 % Nagy hatásfokú szivattyú beállítása
A fűtőköri szivattyú beállítása csak közvetlen
központi fűtésre vonatkozik (fűtővíz puffertá-
roló vagy kombinált tároló nélkül). Ha fűtővíz
puffertároló van csatlakoztatva, a szállítási tel-
jesítmény automatikusan 50%-ra csökken.

100
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Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Magyarázat Gyári beállítás Beállítás

min. max.

Cirkulációs szivattyú 0 100 % A 0 - 100% beállítási tartomány nem a szi-
vattyúteljesítmény beállítása, hanem időablak
felosztás, amely 10 perces időintervallumra
vonatkozik, pl. 80% = 8 perc üzemelés, 2 perc
szünet.
Az időablak aktív. Ebben az időablakban a cir-
kulációs szivattyú a beállított százalékértéknek
megfelelően ütemeződik.
A 0% választása kikapcsolja a cirkulációs szi-
vattyút.
A cirkulációs szivattyú nem indul el, amíg a
HMV tároló még túl hideg.

100

Szakember szint → Menü C → Menü C11 Szolár tároló Paraméterek → (csak telepített szolár tároló (pl. VPS /2) esetén jelenik meg)

Max. hőmérséklet aktuális érték ℃ Ha még elegendő szolárenergia áll rendelke-
zésre, a csatlakoztatott VPS /2 puffertároló a
fűtés és melegvízkészítés kívánt hőmérsék-
letén túlmenően az itt beállított maximális hő-
mérsékletre fűti fel a fűtést és a melegvizet.
Tudnivaló
A puffertárolóhoz csatlakoztatott fűtőköröknek
kevert köröknek kell lenniük

Szakember szint → Menü D → Menü D1 Diagnózis Hűtőkör→

Teszt aktuális érték Nem, Ki, Fűtésüzem, Melegvíz, Hűtésüzem.
Üzemmód a termék viselkedési tesztjéhez.
Tudnivaló
Kárveszély a hőszivattyú komponensek szá-
mára!
A diagnosztika üzemmódban a belső bizton-
sági berendezések és beállítások hatályon
kívül helyeződnek. A gyakori be- és kikapcso-
lások a kompresszornál károkhoz vezethetnek.
A diagnosztika menüből nem lehet kilépni. Au-
tomatikus Reset történik 15 perccel az utolsó
gombműködtetés után
A diagnosztika üzemmódban a kompresszor,
a szivattyúk és egyéb részegységek előre,
minimális és utánafutási idői nincsenek figye-
lembe véve!

–

Hűtőkör nagynyomás aktuális érték bar Kompresszor kimenet hűtőfolyadék-nyomás

Kompresszor kimenet aktuális érték ℃ (Kompresszor kimenet, nagynyomás): T1 hő-
mérséklet-érzékelő hőmérséklet.

Hűtőkör kisnyomás aktuális érték bar Kompresszor bemenet hűtőfolyadék-nyomás

Kompresszor beme-
net

aktuális érték ℃ (Kompresszor bemenet, szívóoldal): T1 hő-
mérséklet-érzékelő hőmérséklet

Szakember szint → Menü D → Menü D2 Diagnózis Hűtőkör→

Túlmelegedés aktuális érték K A hűtőközeg túlmelegedését a T2 és az ala-
csony nyomású érzékelő értékéből számítja ki.
Csak akkor kerül kijelzésre, ha a kompresszor
üzemben van.
Tudnivaló
-50 °C = a T2 hőmérséklet-érzékelő a komp-
resszor bemenetnél meghibásodott. A hibatá-
rolóban nem jelenik meg figyelmeztető üzenet!

–
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egység

Magyarázat Gyári beállítás Beállítás

min. max.

Túl erős hűtés aktuális érték K A hűtőközeg túl erős hűtését a T4 és a
nagynyomású érzékelő értékéből számítja ki.
Csak akkor kerül kijelzésre, ha a kompresszor
üzemben van.
Tudnivaló
-- °C = T4 hőmérséklet-érzékelő a TEV-beme-
netnél meghibásodott. A hibatárolóban nem
jelenik meg figyelmeztető üzenet!

TEV-bemenet aktuális érték ℃ Hőmérséklet a termikus szabályzószelep be-
meneténél

Kompresszor aktuális érték BE/KI/x p. / KI / x p. (idő percekben a komp-
resszor indulásáig hőigény fennállása esetén)
Kompresszor állapot

Szakember szint → Menü D → Menü D3 Diagnózis Hőszivattyú kör→

Előrem. víz mért. hő aktuális érték ℃ T6 aktuális előremenő hőmérséklet –

Mért visszat. hőm. aktuális érték ℃ T5 aktuális visszatérő hőmérséklet

Fűtőkörszivattyú aktuális érték Fordulatszám %-ban/KI
A fűtőköri szivattyú állapota

Kiegészítő fűtés aktuális érték BE / KI
Kiegészítő fűtés állapot

Fűtőberen. nyomás aktuális érték bar Nyomás a fűtőkörben (fűtőkör nyomásérzé-
kelő)

Szakember szint → Menü D → Menü D4 Diagnózis Hőforrás→

Forráshőmérséklet aktuális érték ℃ Sóoldat T3 hőmérséklet a hőszivattyú beme-
netnél

–

Kilépő hőmérséklet aktuális érték ℃ Sóoldat T8 hőmérséklet a hőszivattyú kime-
netnél

Forrásszivattyú aktuális érték BE / KI
Primer köri szivattyú állapot

Hőforrás nyomás aktuális érték bar Sóoldat nyomás a hőforrás nyomásérzékelőjé-
nél

Szakember szint → Menü D → Menü D5 Diagnózis Fűtőkör →

Előrem. érzékelő VF1 aktuális érték ℃ A puffertároló VF1 előremenő hőmérséklet
érzékelője

Visszat.érzékelő RF1 aktuális érték ℃ A puffertároló RF1 visszatérő hőmérséklet
érzékelője

VF2 előrem. ág hőm. aktuális érték ℃ Aktuális fűtés előremenő hőmérséklet

Mért tároló hőm. aktuális érték ℃ Hőmérséklet a melegvíztárolóban

UV1 aktuális érték FK = fűtőkör, HMV = melegvíz
A fűtés/tárolótöltés 3-utas váltószelep állapota

Szakember szint → Menü I → Menü I1 Hibatároló →

Hibaszám aktuális érték Az utolsó 20 hiba kijelzése a fellépés sorrend-
jében
Az utoljára fellépett hibának a száma mindig a
Hibaszám 1

–

Hibakód aktuális érték A fellépés dátuma/óra szerinti ideje, a hiba
rövid ismertetése

–

Szakember szint → Menü I → Menü I2 Üzemi adatok →

Kompresszorüzem aktuális érték h A kompresszor üzemórái –
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Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Magyarázat Gyári beállítás Beállítás

min. max.

Kompres. indítások aktuális érték A kompresszorindítások száma

Kieg. fűtés üzem aktuális érték h A kiegészítő fűtés üzemórái

Kieg.fűtés indítás aktuális érték A kiegészítő fűtés indításainak száma

Szakember szint → Menü I → Menü I3 Szoftver verzió →

i/o kártya aktuális érték i/o kártya szoftververzió (szabályozó vezérlő-
panel)

–

Felh.-Csatolás aktuális érték Felh.-Csatolás szoftververzió (kijelző)

VR 60, VR 90 aktuális érték Szoftver verzió, ha VR 60, VR 90 van csatla-
koztatva

Szakember szint → Menü I → Menü I4 →

Visszaállítás aktuális érték Következményként lekapcsolással járó hibajel-
zések visszaállítása. Az összes folyamatban
lévő funkció azonnal megszakad. A termék új-
raindul.
Tudnivaló
A termék károsodásának veszélye!
Semmi esetre se módosítsa a kódszám érté-
keit.

Kódszám 1 aktuális érték Funkció nélkül Az értékeket nem szabad mó-
dosítani!

0000

Kódszám 2 aktuális érték Funkció nélkül Az értékeket nem szabad mó-
dosítani!

FFFF

Kódot elfogad? aktuális érték IGEN / NEM
Funkció nélkül Az értékeket nem szabad mó-
dosítani!

NEM

Szakember szint → Menü A → Menü A1 Inst. segitség →

Nyelv aktuális érték Az országra jellemző nyelv beállítása

Telephely aktuális érték Csak telepített VPM S szolár töltőállomás ese-
tén
A telephelynek az országnév rövidített formá-
ban történő megadásával, pl. DE, és a DCF-
vevőkészülék által megállapított óra szerinti
idővel egy belső szolár kalendárium a szolá-
rállomáson kiszámítja a napfelkeltét és nap-
nyugtát
A kollektor-hőmérséklet ellenőrzése a szolár-
szivattyú 10 perces időtartamra történő kikap-
csolásával éjszakánként megszakad

Szakember szint → Menü A → Menü A2 Inst. segítség →

Hőszivattyú típus aktuális érték Típus (gyárilag beállítva):
A gyári beállítások visszaállítása után az érté-
ket adott esetben újra be kell állítani.

– 11 (VWS 220/3)
– 12 (VWS 300/3)
– 13 (VWS 380/3)
– 14 (VWS 460/3)
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Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Magyarázat Gyári beállítás Beállítás

min. max.

Hidraulikus kapcsolási
rajz

aktuális érték – 1 = puffertároló nélkül, melegvíztároló nél-
kül

– 2 = puffertárolóval, melegvíztároló nélkül
– 3 = puffertároló nélkül, melegvíztárolóval
– 4 = puffertárolóval, melegvíztárolóval vagy

kombinált tároló szolár- és/vagy ivóvízállo-
mással

– 10 = puffertárolóval, melegvíztárolóval
vagy kombinált tároló szolár- és/vagy ivó-
vízállomással, külső passzív hűtéssel

Elektr. huzalozási terv aktuális érték – 1 = az összes normál díjszabás
– 2 = a kompresszorhoz alacsony díjszabás

Elfogad aktuális érték IGEN / NEM
IGEN lementi a beállított értékeket

Szakember szint → Menü A → Menü A3 Kiegészítő fűtés →

hidraulikus bekötése
Kiegészítő fűtés

aktuális érték – Nincs = belső és külső kiegészítő fűtés
nincs aktiválva. Nincs vészfagyvédelem!

– Belső = elektromos kiegészítő fűtés a hő-
szivattyúban (nem része a terméknek!)

– HMV + FK = külső kiegészítő fűtés áll
rendelkezésre a melegvízkészítéshez és
a fűtőkörhöz

– Melegv = külső kiegészítő fűtés csak a
melegvízkészítéshez áll rendelkezésre

A kiegészítő fűtést a C7 menüben kiegészítés-
képpen engedélyezni kell a támogatáshoz és
a vészüzemmódhoz!

Beállítás
VWS ..0/3
esetén

Határhőmérséklet aktuális érték ℃ Csak a szóban forgó külső hőmérséklet alatt
engedélyezett a kiegészítő fűtés után-melegí-
tésre a fűtési üzemben

0

Tároló típus aktuális érték Tároló típus beállítása melegvíztárolóhoz

– Cső = csőkígyós tároló, pl. VIH RW 300
Réteg = rétegtöltésű tároló, pl. VPS /2

Szakember szint → Menü A → Menü A4 Geotermikus forrás →

Fagyvédelmi hőmérs. aktuális érték ℃ Sóoldat minimálisan megengedett kilépő hő-
mérséklet
Az érték alá kerüléskor megjelenik a 21/22, ill.
61/62 hibajelzés, és a kompresszor kikapcsol.

-10

Szakember szint → Menü A → Menü A5 Eszközök 1. komponens teszt→

Tudnivaló
Károsodás veszélye szakszerűtlen kezelés
miatt!
A gyakori indítások károsíthatják a nagy hatás-
fokú szivattyúk és a kompresszor elektroniká-
ját.
A termék működtetőinek tesztje. A futási idő
max. 20 perc. A szabályozó aktuális előírásait
mellőzi.
Tudnivaló
Ha a kompresszor bekapcsol, automatikusan
a fűtőköri szivattyú és a primer köri szivattyú is
bekapcsol.

HK2-P aktuális érték BE / KI
Fűtőköri szivattyú állapot
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Beállítási szint Értékek Mérték-
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Magyarázat Gyári beállítás Beállítás

min. max.

ZP aktuális érték BE / KI
Cirkulációs szivattyú állapota

ZH aktuális érték BE / KI
Kiegészítő fűtés állapot

SK2-P aktuális érték BE / KI
Hűtési váltószelep állapot

Fűtőkörszivattyú aktuális érték BE / KI
Fűtőköri szivattyú állapot

Kompresszor aktuális érték BE / KI
Kompresszor állapot

Forrásszivattyú aktuális érték BE / KI
Primer köri szivattyú állapot

Lágyindító aktuális érték BE / KI
Lágyindító (indítóáram-korlátozó) állapot

UV1 aktuális érték Fűtés/tárolótöltés váltószelep állás

– HMV = „melegvízkészítés”
– FK = „fűtési üzem”

HK2 aktuális érték KI / BE / BE
Keverő állapota

Csak telepített külső,
passzív hűtés esetén:
Sole keverő

aktuális érték Sole keverő = sóoldat keverőszelep állásban
KI, NYIT, ZÁR

Csak telepített külső,
passzív hűtés esetén:
Hűtés szelep

aktuális érték Hűtés szelep = Fűtés/hűtés váltószelep állás

– NYIT = „fűtés”
ZÁR = „hűtés”

Szakember szint → Menü A → Menü A6 Eszközök 2. komponens teszt (csak több fűtőkör, és legalább egy VR 60 esetén) →

A csatlakoztatott tartozékok működtetőinek
tesztje. Időtartam: max. 20 perc
A szabályozó aktuális előírásait eközben mel-
lőzi

Szakember szint → Menü A → Menü A7 Eszközök →

Sole légtelenítő aktuális érték BE / KI
A sole szivattyú felváltva 50 percig üzemel,
majd 10 percre kikapcsol.

–

Egy csatlakoztatott cirkulációs szivattyú, vala-
mint a fűtés/tárolótöltés váltószelep, és a hű-
tés váltószelep (csak telepített külső passzív
hűtés esetén) ugyancsak elindul, ill. bekap-
csol.

Szakember szint → Menü A → Menü A8 Eszközök Kalibrálás →

Külső hőmérséklet -5 +5 K Lépéstáv 1,0
Beállítási tartomány

0

Melegv hőm elto-
lásSP

-3 +3 K Lépéstáv 0,5
Beállítási tartomány

0

VF2 előrem. ág hőm. -3 +3 K Lépéstáv 0,5
Beállítási tartomány

0

Előrem. érzékelő VF1 -3 +3 K Lépéstáv 0,5
Beállítási tartomány

0
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Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Magyarázat Gyári beállítás Beállítás

min. max.

Visszat.érzékelő RF1 -3 +3 K Lépéstáv 0,5
Beállítási tartomány
A belső érzékelők csak vrDIALOG,
vrnetDIALOG vagy VR 900 szoftverrel
módosíthatók, a visszatérő ági érzékelő és
tárolóhőmérséklet-érzékelő csak megfelelő
hidraulika esetén

0

Képernyő kontraszt 0 25 Lépéstáv 1
Beállítási tartomány

0

Szakember szint → Menü A → Menü A9 Inst. segítség VPM W (csak telepített VPM W ivóvízállomás esetén) →

Elektr. patronnal? aktuális érték IGEN / NEM
Kiegészítésképpen telepített külső elektromos
kiegészítő fűtés bekapcsolása a hőmérséklet
realizálása érdekében a cirkulációs vezeték-
ben a legionella elleni védelemhez

Szakember szint → Menü A → Menü A10 Kompresszor →

Kompresszor Hiszte-
rézis

aktuális érték K Csak közvetlen fűtési üzemű hidraulikus kap-
csolás esetén
A kompresszor kényszerű bekapcsolása a
következő esetben:
Tényleges előremenő hőmérséklet < kívánt
előremenő hőmérséklet mínusz hiszterézis
A kompresszor kényszerű kikapcsolása a kö-
vetkező esetben:
Tényleges előremenő hőmérséklet > kívánt
előremenő hőmérséklet plusz hiszterézis

7

F.k.max.visszat.hőm. aktuális érték ℃ A visszatérő hőmérséklet határértéke komp-
resszorüzemhez
A szükségtelen, rövid idejű kompresszorüzem
elkerüléséhez

46

Szakember szint → Menü A → Menü Inst. segitség Vége →

Inst.befejezve? Csak az első üzembevételkor jelenik meg
IGEN / NEM
Az IGEN értékkel való nyugtázás után a sza-
bályozó az alapkijelzésre vált. A termék el-
kezdi az önálló szabályozást.

G vrDIALOG szoftverrel beállítható paraméterek
Optimalizálás számítógéppel támogatott grafikus megjelenítéssel és konfigurációval

Kijelzés Magyarázat Gyári
beállítás

Beállítás

Hőmérséklet-érzékelők kalibrálása A belső érzékelők (T1, T3, T5, T6, és T8) csak a
vrDIALOG 810/2 szoftverrel kalibrálhatók

Névváltoztatás: fűtőkör A fűtőkörök egyéni elnevezése (max. 10–10 betű) HK2:
HK2

Szoftver-állapot Az állapot felvilágosítást ad a hőszivattyú-szoftver
üzemállapotáról

Árammegszakítás Az energiaszolgáltatói kapcsolat vezérlésével, pl.
körvezérlő jellel történő árammegszakítás állapota
(az ellátóhálózat üzemeltetőjének megszakítási
ideje):

– nem = nincs megszakítási idő
– igen = megszakítási idő aktív
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Kijelzés Magyarázat Gyári
beállítás

Beállítás

Fázisállapot Kijelzi, hogy mind a 3 fázis rendelkezésre áll-e
(OK/Hiba)

Forgómező állapot Kijelzi, hogy a forgómező iránya rendben van-e
(OK/Hiba)

Min. hőmérséklet
Max. hőmérséklet

A határhőmérsékletek (min. és max.) beállítása,
amelyeket a fűtőkör igényelhet. A fűtőkör max. hő-
mérsékletével kerül kiszámításra a padlóvédő kap-
csolás értéke is (maximális FK hőmérséklet + komp-
resszor hiszterézis + 2K).
Tudnivaló
Kárveszély a padlóvédő kapcsolás túl magas lekap-
csolási értéke miatt!
Az értéket úgy állítsa be, hogy a fűtött padló ne
károsodhasson.

15 °C
43 °C

Max. előfelfűtés A padlófűtés tehetetlenségének figyelembe vételé-
hez a programozott fűtési idő kezdete előtt kézzel
előfelfűtést állíthat be

0 óra

Max. fűtésidő 20 perc
Melegvíz max. töltési idő 40 perc

Maximális időtartam, amely után a rendszer ismét
visszakapcsol a tároló üzembe, ha továbbra is táro-
lóigény áll fenn párhuzamosan
Időtartam, amely után a rendszer tároló üzemről
fűtési üzembe kapcsol, ha párhuzamosan fűtési
igény áll fenn.

20 perc
40 perc

Kompresszor Hiszterézis A kompresszor kényszerű bekapcsolása a következő
esetben: TÉNYLEGES előremenő hőmérséklet <
kívánt előremenő hőmérséklet - hiszterézis
A kompresszor kényszerű kikapcsolása a következő
esetben: TÉNYLEGES előremenő hőmérséklet >
kívánt előremenő hőmérséklet + hiszterézis

7 K

Kompresszor start Maximálisan lehetséges kompresszorindítás órán-
ként (3 - 5).

3

Max. visszatérő hőmérséklet FK 46 °C A visszatérő hőmérséklet határértékének beállítása
kompresszorüzemhez. Ennek a funkciónak a fel-
adata elkerülni a rövid idejű szükségtelen komp-
resszorüzemet.

46 °C

Megengedett hőmérséklet-különbség Maximálisan megengedett különbség a sóoldat
belépő és kilépő hőmérséklete között. Túllépésekor
hibajelzés jelenik meg, és a kompresszor kikapcsol.
Ha 20 K van beállítva, a funkció nincs aktiválva.

20 K

Forrássziv.előremen. Az az idő, amennyivel a forrásszivattyú a komp-
resszor előtt bekapcsol

1 perc

Hőmérséklet hiba felismerés a következő alapján Ha egy fűtőkör a beállított idő elteltével nem éri el
a kívánt előremenő hőmérsékletet, megjelenik a
megfelelő hibajelzés a kijelzőn, és a hiba felkerül a
hibalistára (az utolsó tíz hiba kijelzése). Ez a funkció
be- vagy kikapcsolható.

Szervizidő BE értékre állított szervizidő esetén az energiamér-
leg-integrál időlépcsői 1 percről 1 másodpercre áll-
nak át, és ezzel 60-szoros tényezővel gyorsul az
energiamérleg készítése. A kompresszor 4 perces
minimális működési ideje és 5 perces minimális
üzemszüneti ideje nem változik.
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Kijelzés Magyarázat Gyári
beállítás

Beállítás

Energiain. Kezdés Ez az érték csak közvetlen fűtési üzem esetén lénye-
ges, és ha a külső kiegészítő fűtés a fűtési üzemhez
engedélyezve lett. Megadja, hogy az energiainteg-
rál mely értékének el nem érése esetén kapcsol a
kiegészítő fűtés a kompresszorhoz. Ez az érték vi-
szonylagos a kompresszor energiaintegrál indítási
értékéhez, tehát normál értékek esetén a bekapcso-
lási határ a kiegészítő fűtéshez: -120°min - 600°min
= -720°min.
A kiegészítő fűtés kikapcsol, ha a VF2 előremenő
kívánt hőmérsékletét 3 K értékkel meghaladja.

H Hibakódok áttekintése

Kód Jelentés

A vészüzem-
mód jelen-
tősége és
lehetősége

A hiba oka Elhárítás

F.01 XXX BUS cím YY BUS elem
nem elérhető

– – Egy, az eBUS-on keresztül csat-
lakoztatott XXX rendszerelem, pl.
YY című VR 60, nincs felismerve

– Ellenőrizze az eBUS-vezetéket
és -csatlakozódugót

– Ellenőrizze, hogy a címkapcsoló
kifogástalanul van-e beállítva

F.04 XXX BUS cím YY Szenzorki-
esés ZZZ

–
– Egy eBUS-on keresztül csatla-

koztatott, YY című XXX rendsze-
relem ZZZ érzékelője meghibá-
sodott

– Ellenőrizze a ProE csatlakozódu-
gót a vezérlőpanelen

– Ellenőrizze az érzékelő kifogás-
talan működését

– Az érzékelő cseréje

F.05 Az XXXX kívánt érték nincs
elérve

– – Az XXXX kívánt érték nincs el-
érve

– Ellenőrizze a hőmérséklet kívánt
értékét

– Ellenőrizze, és adott esetben
állítsa helyre a hőmérséklet-
érzékelő kapcsolatát a mérendő
közeggel

F.20 Hőforrás - fagyvédelem Hő-
mérs. különb. túl magas
A hőforrás hőmérséklet-kü-
lönbsége (T3 - T8) > Megeng.
hőm. kletkül beállított érték.
Ez a hibajelzés alapesetben
nincs aktiválva, és csak a vr-
DIALOG szoftver Megeng.
hőm. kletkül paraméterével
aktiválható (a 20 K különbség
azt jelenti, hogy nincs akti-
válva).

Hiba ideigle-
nes lekapcso-
lással

– A primer köri szivattyú meghibá-
sodott, a T8 vagy T3 hőmérsék-
let érzékelője meghibásodott

– Túl kicsi térfogatáram a primer
körben

– Levegős a primer kör

– Hőforrás átfolyásának ellenőr-
zése

– A dugaszolóérintkező ellenőr-
zése a vezérlőpanelnél és a ká-
belkorbácsnál

– Az érzékelő kifogástalan műkö-
désének ellenőrzése (ellenállás-
mérés VR 11 jellemzők alapján,
lásd függelék)

– Az érzékelő cseréje
– A primer köri szivattyú térfogatá-

ramának ellenőrzése (optimális
különbség kb. 3-5 K)

– Primer kör légtelenítés

F.22 Hőforrás fagyvédelem Hő-
mérs. túl alacsony
A hőforrás T8 kilépő hőmér-
séklete túl alacsony (< fagyvé-
delmi hőmérséklet paraméter
az A4 menüben)

Hiba ideigle-
nes lekapcso-
lással

– A primer köri szivattyú meghibá-
sodott, a T8 hőmérséklet érzéke-
lője meghibásodott

– Túl kicsi térfogatáram a primer
körben

– Levegős a primer kör

– Hőforrás átfolyásának ellenőr-
zése

– A dugaszolóérintkező ellenőr-
zése a vezérlőpanelnél és a ká-
belkorbácsnál.

– Az érzékelő kifogástalan műkö-
désének ellenőrzése (ellenállás-
mérés VR 11 jellemzők alapján,
lásd függelék)

– Az érzékelő cseréje
– A primer köri szivattyú térfogatá-

ramának ellenőrzése (optimális
különbség kb. 3-5 K)

– Primer kör légtelenítés
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Kód Jelentés

A vészüzem-
mód jelen-
tősége és
lehetősége

A hiba oka Elhárítás

F.26 Kompresszor nyomásoldal
Túlhevülés

Hiba ideigle-
nes lekapcso-
lással

– Rendkívül nagy teljesítmény ma-
gas előremenő hőmérséklet ese-
tén

– A VRC DCF-vevőkészülék az in-
tegrált külső hőmérséklet érzéke-
lővel nincs csatlakoztatva (kijelző
-60 °C = túl magas, kiszámított
előremenő hőmérséklet)

– Fűtési görbe csökkentése
– A szükséges fűtési teljesítmény

ellenőrzése (padlószárítás, fél-
kész épület), és adott esetben
csökkentése

– A termékkel együtt szállított VRC
DCF-vevőkészülék csatlakozta-
tása

F.27 Hűtőfolyadék-nyomás túl
nagy
A hőhasznosító oldal túl kevés
hőt ad le
Az integrált nagynyomású
kapcsoló 3 MPa (30 bar) (g)
nyomáson kioldott
A termék legkorábban 60 perc
elteltével indulhat újra

Hiba ideigle-
nes lekapcso-
lással

– Levegős a fűtési rendszer – A fűtés légtelenítése

– A fűtőköri szivattyú teljesítménye
rosszul van beállítva, teljesítmé-
nye lecsökkent, ill. a szivattyú
meghibásodott.

– A szivattyúbeállítás ellenőrzése
– A fűtőköri szivattyú ellenőrzése,

adott esetben cseréje

– Radiátoros fűtés hidraulikus
váltó, ill. puffertároló nélkül

– A fűtési rendszer ellenőrzése

– Puffertároló, VF1 és RF1 érzé-
kelő felcserélve

– Az érzékelők pozíciójának ellen-
őrzése

– Túl kicsi térfogatáram az egyes
helyiségek szabályozóinak lezá-
rása miatt padlófűtésnél

– Rövid fűtési üzem következik
minden melegvíz betöltés
után, ha a külső hőmérséklet a
K.hőm.függő lekapcs. érték alá
süllyed! A szabályozó ellenőrzi,
hogy a fűtési üzem szükséges-e.

– A fűtési rendszer ellenőrzése

– A rendelkezésre álló szenny-
szűrő eltömődött vagy rosszul
méretezett

– A szennyszűrő megtisztítása

– Elzárószelepek zárva – Az összes elzárószelep kinyitása

– A hűtőközeg-átbocsátás túl kicsi
(pl. a TEV termikus szabályzó-
szelep rosszul van beállítva vagy
meghibásodott)

– Ellenőriztesse a hűtőközeg-kört.
A vevőszolgálat értesítése

Csak VWS 380/3 és VWS 460/3:

– A hibarelé működésbe lépett
az indítóáram-korlátozónál. Az
indítóáram-korlátozón villog a
piros LED:

– 2x = rossz fázissorrend
3x = kompresszormotor túlá-
ram
4x = tirisztor modulok túl
magas hőmérséklet
5x = kisebb feszült-
ség/fáziskiesés
6x = min./max. hálózati frek-
vencia
7x = nincs csatlakoztatva
kompresszor

– Ellenőrizze, hogy az indítóáram-
korlátozón világít-e a zöld LED.
Ha nem világít a zöld LED, hi-
ányzik a feszültségellátás vagy
meghibásodott az indítóáram-
korlátozó.

– A feszültségellátás ellenőrzése
és helyreállítása

– Az indítóáram-korlátozó ellenőr-
zése, és adott esetben a vevő-
szolgálat értesítése

Csak VWS 380/3 és VWS 460/3:

– Ha a zöld LED világít, és a piros
LED villog, olvassa ki az okot a
villogó kódból, szüntesse meg,
és adott esetben értesítse a ve-
vőszolgálatot

F.28 Hűtőfolyadék-nyomás túl kicsi
A sóoldat oldal túl kevés hőt
szállít
Az integrált alacsony nyomású
nyomáskapcsoló 125 kPa
(1,25 bar) (g) nyomáson ki-
oldott

Hiba ideigle-
nes lekapcso-
lással

– Levegős a primer kör
– A sóoldat koncentrációja túl

gyenge

– Primer kör légtelenítés
– A sóoldat fagyvédelemének el-

lenőrzése, és adott esetben a
sóoldat koncentrációjának növe-
lése
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Kód Jelentés

A vészüzem-
mód jelen-
tősége és
lehetősége

A hiba oka Elhárítás

F.28 Hűtőfolyadék-nyomás túl kicsi
A sóoldat oldal túl kevés hőt
szállít
Az integrált alacsony nyomású
nyomáskapcsoló 125 kPa
(1,25 bar) (g) nyomáson ki-
oldott

Hiba ideigle-
nes lekapcso-
lással

– A primer köri szivattyújának telje-
sítménye lecsökkent, ill. a primer
köri szivattyú meghibásodott

– A szivattyúbeállítás ellenőrzése
– A primer köri szivattyú ellenőr-

zése, adott esetben cseréje

– Nem minden körnek egyforma
az átáramlása. Felismerhető az
egyes primer körök különböző
mértékű eljegesedése.

– A primer kör beszabályozása

– Nincs nyitva az összes szüksé-
ges elzárószelep

– Az összes elzárószelep kinyitása

– A hűtőközeg-átbocsátás túl kicsi
(pl. a TEV termikus szabályzó-
szelep rosszul van beállítva vagy
meghibásodott).

– Ellenőriztesse a hűtőközeg-kört.
A vevőszolgálat értesítése.

Csak VWS 380/3 és VWS 460/3:

– A hibarelé működésbe lépett
az indítóáram-korlátozónál. Az
indítóáram-korlátozón villog a
piros LED:

– 2x = rossz fázissorrend
3x = kompresszormotor túlá-
ram
4x = tirisztor modulok túl
magas hőmérséklet
5x = kisebb feszült-
ség/fáziskiesés
6x = min./max. hálózati frek-
vencia
7x = nincs csatlakoztatva
kompresszor

– Ellenőrizze, hogy az indítóáram-
korlátozón világít-e a zöld LED.
Ha nem világít a zöld LED, hi-
ányzik a feszültségellátás vagy
meghibásodott az indítóáram-
korlátozó.

– A feszültségellátás ellenőrzése
és helyreállítása.

– Az indítóáram-korlátozó ellenőr-
zése, és adott esetben a vevő-
szolgálat értesítése.

Csak VWS 380/3 és VWS 460/3:

– Ha a zöld LED világít, és a piros
LED villog, olvassa ki az okot a
villogó kódból, szüntesse meg,
és adott esetben értesítse a ve-
vőszolgálatot.

F.29 A hűtőfolyadék-nyomás a
tartomány kívül van
Ha a hiba egymás után két-
szer jelentkezik, a hőszivattyú
legkorábban 60 perc várako-
zási idő elteltével indítható újra

Hiba ideigle-
nes lekapcso-
lással

– A hűtőfolyadék-nyomás túl nagy
vagy túl kicsi, a 27-es és 28-as
hibakódnál megnevezett összes
ok lehetséges

– Lásd 27-es és 28-as hibakód

F.32 Hőforrás hiba T8 érzékelő
Rövidzárlat/szakadás az érzé-
kelőben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– A hőforrás kilépő hőmérsékleté-
nek belső hőmérséklet-érzéke-
lője meghibásodott vagy nincs
helyesen csatlakoztatva a vezér-
lőpanelhez

– A dugaszolóérintkező ellenőr-
zése a vezérlőpanelnél és a ká-
belkorbácsnál

– Az érzékelő kifogástalan műkö-
désének ellenőrzése (ellenállás-
mérés VR 11 jellemzők alapján)

– Az érzékelő cseréje

F.33 Hiba Fűtőkör-nyomásérzékelő
Rövidzárlat/szakadás a nyo-
másérzékelőben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód nem le-
hetséges

– A fűtőkörben a nyomásérzékelő
meghibásodott vagy nincs helye-
sen csatlakoztatva

– A dugaszolóérintkező ellenőr-
zése a vezérlőpanelnél és a ká-
belkorbácsnál

– A nyomásérzékelő kifogástalan
működésének ellenőrzése

– Nyomásérzékelő csereF.34 Hiba Sole-nyomás érzékelő
Rövidzárlat/szakadás a nyo-
másérzékelőben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– A primer körben a nyomásérzé-
kelő meghibásodott vagy nincs
helyesen csatlakoztatva
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F.35 Forráshőmérséklet Túl meleg Hiba ideigle-
nes lekapcso-
lással

– A forráshőmérséklet a megenge-
dett üzemi hőmérsékleten kívül
van (> 20 °C sóoldat hőmérsék-
let). Párologtatási nyomás túl
magas

– A primer köri szivattyú meghibá-
sodott

Az üzem megfelelő forráshőmérsék-
let esetén ismét automatikusan elin-
dul

– Az alacsony nyomású érzékelő
ellenőrzése. A meghibásodott
alacsony nyomású érzékelő cse-
réje

– A primer köri szivattyú működé-
sének (vezérlőfeszültség és tér-
fogatáram) ellenőrzése

F.36 Sole nyomás Túl kicsi Hiba ideigle-
nes lekapcso-
lással

– Nyomásveszteség a primer kör-
ben szivárgás vagy légzsák miatt

– Nyomás < 60 kPa (0,6 bar)

– A primer kör tömítetlenségeinek
ellenőrzése

– Sóoldat utánatöltés
– Primer kör átöblítése és légtele-

nítése

F.40 T1 érzékelő hiba
Rövidzárlat/szakadás az érzé-
kelőben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– A kompresszor nagynyomású
oldalának belső hőmérséklet-
érzékelője meghibásodott vagy
nincs helyesen csatlakoztatva a
vezérlőpanelhez

– A dugaszolóérintkező ellenőr-
zése a vezérlőpanelnél és a ká-
belkorbácsnál

– Az érzékelő kifogástalan műkö-
désének ellenőrzése (ellenállás-
mérés VR 11 jellemzők alapján)

– Az érzékelő cseréje
F.41 Hőforrás hiba T3 érzékelő

Rövidzárlat/szakadás az érzé-
kelőben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– A hőforrás belépő hőmérsékle-
tének belső hőmérséklet-érzé-
kelője meghibásodott vagy nincs
helyesen csatlakoztatva a vezér-
lőpanelhez

F.42 T5 érzékelő hiba
Rövidzárlat/szakadás az érzé-
kelőben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– A fűtés visszatérő vezetékénél a
belső hőmérséklet-érzékelő meg-
hibásodott vagy nincs helyesen
csatlakoztatva a vezérlőpanelhez

F.43 T6 érzékelő hiba
Rövidzárlat/szakadás az érzé-
kelőben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– A fűtés előremenő vezetékénél a
belső hőmérséklet-érzékelő meg-
hibásodott vagy nincs helyesen
csatlakoztatva a vezérlőpanelhez

F.44 Külső érzékelő hiba AF
Rövidzárlat/szakadás az érzé-
kelőben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– A külső hőmérséklet érzékelő
vagy az összekötő vezeték meg-
hibásodott vagy a csatlakozás
nem kifogástalan

– Ellenőrizze a ProE csatlakozódu-
gót a vezérlőpanelen, ellenőrizze
az összekötő vezetéket

– Az érzékelő cseréje

F.45 Tárolóérzékelő hiba SP
Rövidzárlat/szakadás az érzé-
kelőben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– A tárolóhőmérséklet-érzékelő
meghibásodott vagy a csatlako-
zás nem kifogástalan

– Ellenőrizze a ProE csatlakozódu-
gót a vezérlőpanelen

– Az érzékelő kifogástalan műkö-
désének ellenőrzése (ellenállás-
mérés VR 10 jellemzők alapján)

– Az érzékelő cseréjeF.46 Érzékelő hiba VF1
Rövidzárlat/szakadás az érzé-
kelőben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– A puffertároló előremenő hőmér-
séklet érzékelője meghibásodott
vagy a csatlakozás nem kifogás-
talan

F.47 Visszatérő. érz. hiba RF1
Rövidzárlat/szakadás az érzé-
kelőben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– A puffertároló visszatérő hőmér-
séklet érzékelője meghibásodott
vagy a csatlakozás nem kifogás-
talan
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F.48 Előremenő érz. hiba VF2
Rövidzárlat/szakadás az érzé-
kelőben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
melegvízké-
szítés lehet-
séges

– A rendszer VF2 hőmérséklet-ér-
zékelője a fűtőkörben meghibá-
sodott vagy a csatlakozás nem
kifogástalan

– Ellenőrizze a ProE csatlakozódu-
gót a vezérlőpanelen

– Az érzékelő kifogástalan műkö-
désének ellenőrzése (ellenállás-
mérés VR 10 jellemzők alapján)

– Az érzékelő cseréje

F.52 Érzékelők nem megfelelők a
hidraulikatervhez

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód nem le-
hetséges

– A hidraulikus kapcsolás mega-
dása nem megfelelő. Az érzé-
kelő csatlakozása nem kifogásta-
lan.

– A hidraulikus kapcsolás és az
érzékelőpozíciók ellenőrzése a
rendelkezésre álló fűtési rend-
szer alapján.

F.60 Hőforrás - fagyvédelem Hő-
mérs. különb. túl magas
A 20-as hiba egymás után
háromszor jelentkezett

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– Lásd 20-as hiba – Lásd 20-as hiba.

F.62 Hőforrás fagyvédelem Hő-
mérs. túl alacsony
A 22-es hiba egymás után
háromszor jelentkezett

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– Lásd 22-es hiba – Lásd 22-es hiba

F.72 Előrem. vízhőm. túl nagy a
padlófűtéshez
Az előremenő vízhőmérsék-
let 15 percen át nagyobb, mint
a beállított érték (max. FK hő-
mérséklet + kompresszor hisz-
terézis + 2 K), gyári beállítás:
52 °C

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód nem le-
hetséges

– A VF2 előremenő hőmérséklet
érzékelő túl közel van felszerelve
a hőszivattyúhoz

– Az előremenő hőmérséklet ér-
zékelő áthelyezése a hidraulikus
kapcsolásnak megfelelően

– A VF2 előremenő hőmérséklet
érzékelő meghibásodott

– A VF2 előremenő hőmérséklet
érzékelő ellenőrzése, adott eset-
ben cseréje

– A külső fűtőköri szivattyú teljesít-
ménye lecsökkent, ill. a szivattyú
meghibásodott

– A szivattyúbeállítás ellenőrzése
– A külső fűtőköri szivattyú ellenőr-

zése, adott esetben cseréje

– A rendelkezésre álló szenny-
szűrő eltömődött vagy rosszul
méretezett

– A szennyszűrő megtisztítása

– A keverőszelep a puffertároló
mögött meghibásodott

– A keverőszelep ellenőrzése,
adott esetben cseréje

– A max. FK hőmérséklet túl ala-
csonyra van beállítva

– A Max. FK hőm. beállítás ellen-
őrzése.

F.81 Hűtőfolyadék-nyomás túl
nagy
A 27-es hiba egymás után
háromszor jelentkezett

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– Lásd 27-es hiba – Lásd 27-es hiba

F.83 Hűtőfolyadék-nyomás túl kicsi
Hőforrást megvizsgálni
A 28-as hiba egymás után
háromszor jelentkezett

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– Lásd 28-as hiba – Lásd 28-as hiba

F.84 Nyomáskapcsoló nyitva
A hűtőfolyadék-nyomás a tar-
tomány kívül van
A 29-es hiba egymás után
háromszor jelentkezett

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– Lásd 29-es hiba. – Lásd 29-es hiba

– A kompresszor motorvédő kap-
csolója (Kriwan modul) a túl ma-
gas tekercshőmérséklet miatt
kinyitott

A Kriwan modul önálló zárása 30
perc után következik be
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F.84 Nyomáskapcsoló nyitva
A hűtőfolyadék-nyomás a tar-
tomány kívül van
A 29-es hiba egymás után
háromszor jelentkezett

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

Csak VWS 220/3 és VWS 300/3:

– A hőmérséklet-ellenőrzés bizto-
sítéka az indítóáram-korlátozón
meghibásodott.

– Az áthidaló védőrelé (ICL komp-
resszor) és a kábelezés ellenőr-
zése. Ha nem világít a zöld LED
az indítóáram-korlátozón, hő-
mérséklet-ellenőrzés biztosítéka
meghibásodott.

– A vevőszolgálat értesítése

Csak VWS 380/3 és VWS 460/3:

– A hibarelé működésbe lépett
az indítóáram-korlátozónál. Az
indítóáram-korlátozón villog a
piros LED:

– 2x = rossz fázissorrend
3x = kompresszormotor túlá-
ram
4x = tirisztor modulok túl
magas hőmérséklet
5x = kisebb feszült-
ség/fáziskiesés
6x = min./max. hálózati frek-
vencia
7x = nincs csatlakoztatva
kompresszor

– Ellenőrizze, hogy az indítóáram-
korlátozón világít-e a zöld LED.
Ha nem világít a zöld LED, hi-
ányzik a feszültségellátás vagy
meghibásodott az indítóáram-
korlátozó.

– A feszültségellátás ellenőrzése
és helyreállítása

– Az indítóáram-korlátozó ellenőr-
zése, és adott esetben a vevő-
szolgálat értesítése

Csak VWS 380/3 és VWS 460/3:

– Ha a zöld LED világít, és a piros
LED villog, olvassa ki az okot a
villogó kódból, szüntesse meg,
és adott esetben értesítse a ve-
vőszolgálatot

Csak VWS 380/3 és VWS 460/3:

– Fáziskiesés a 94-es hibával
kombinálva

– Lásd 94-es hiba

F.85 FK sziv. hiba
Rövidzárlat vagy szárazon
futás

–Hiba tartós
lekapcsolás-
sal, vészü-
zemmód nem
lehetséges

– A nagy hatásfokú szivattyú elekt-
ronikája hibát (pl. szárazon futás,
blokkolás, túlfeszültség, alacsony
feszültség) állapított meg, és re-
teszelve kikapcsolt

– Kapcsolja ki a hőszivattyú áram-
ellátását legalább 30 másod-
percre

– A dugaszolóérintkező ellenőr-
zése a vezérlőpanelnél

– A szivattyú működésének ellen-
őrzése

F.86 Sole sziv. hiba
Rövidzárlat vagy szárazon
futás

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód nem le-
hetséges

– A nagy hatásfokú szivattyú elekt-
ronikája hibát (pl. szárazon futás,
blokkolás, túlfeszültség, alacsony
feszültség) állapított meg, és re-
teszelve kikapcsolt

– Kapcsolja ki a hőszivattyú áram-
ellátását legalább 30 másod-
percre

– A dugaszolóérintkező ellenőr-
zése a vezérlőpanelnél

– A szivattyú működésének ellen-
őrzése

F.90 Fűtőberendezés nyomás túl
kicsi
Nyomás < 50 kPa (0,5 bar)
esetén a hőszivattyú kikap-
csol, és automatikusan mű-
ködésbe lép, ha a nyomás
70 kPa (0,7 bar) fölé emel-
kedik

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód nem le-
hetséges

– Nyomásveszteség a fűtési rend-
szerben szivárgás, légzsák vagy
meghibásodott tágulási tartály
miatt

– A fűtési rendszer tömítetlensége-
inek ellenőrzése

– Víz utánatöltés és légtelenítés
– A tágulási tartály ellenőrzése

– A hőszivattyú hátoldalán a csa-
varkötések nem megfelelően tö-
mítettek

– A csavarkötések utánahúzása

– A roppantógyűrűs csavarkötések
tömítetlenek a fűtés/tárolótöltés
3-utas váltószelepénél

– A roppantógyűrűs csavarkötések
utánahúzása a fűtés/tárolótöltés
3-utas váltószelepénél
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F.91 Sole nyomás túl kicsi
Nyomás < 20 kPa (0,2 bar)
esetén a hőszivattyú kikap-
csol, és automatikusan mű-
ködésbe lép, ha a nyomás
40 kPa (0,4 bar) fölé emelke-
dik, vagy ha a telepítés során
adott esetben felszerelt sóol-
dat-nyomáskapcsoló kinyitott

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– Nyomásveszteség a primer kör-
ben szivárgás vagy légzsák miatt

– A primer kör tömítetlenségeinek
ellenőrzése, sóoldat utánatöltés,
légtelenítés

– A sóoldat nyomásérzékelője
meghibásodott

– A dugaszolóérintkező ellenőr-
zése a vezérlőpanelnél és a ká-
belkorbácsnál

– A nyomásérzékelő kifogástalan
működésének ellenőrzése

– Nyomásérzékelő csere

– Az F1 biztosíték meghibásodott
a vezérlőpanelen

– Az F1 biztosíték ellenőrzése, és
adott esetben cseréje

– A telepítés során felszerelt sóol-
dat-nyomáskapcsoló vagy ma-
ximális hőmérsékletet korlátozó
termosztát kinyitott

– A sóoldat-nyomáskapcsoló vagy
a maximális hőmérsékletet korlá-
tozó termosztát ellenőrzése

– A primer köri szivattyú meghibá-
sodott

– Ellenőrizze, hogy a normál és
alacsony díjszabású áramellátás
a helyes hálózati betápláláshoz
van-e csatlakoztatva, és adott
esetben korrigálja a csatlakozta-
tást

– Ellenőrizze, hogy a helyes elekt-
romos huzalozási terv van-e be-
állítva, és adott esetben korri-
gálja

– A vezérlőpanelen a finom-bizto-
síték ellenőrzése, és adott eset-
ben cseréje

– Ha nem áll rendelkezésre a tele-
pítés során elhelyezett sóoldat-
nyomáskapcsoló, ellenőrizze,
hogy az SCH csatlakozókapocs
át van-e hidalva a vezérlőpane-
len, és adott esetben hidalja át a
kapcsot

– Ellenőrizze, hogy az N-csatla-
kozó az alacsony díjszabású N
dugaszolóérintkezőhöz van-e
csatlakoztatva, és adott esetben
csatlakoztassa

F.94 Fáziskiesés Ellenőrizze a
biztosítékot
Egy vagy több fázis kiesett

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– Fáziskiesés vagy biztosíték kiol-
dott

– A biztosítékok és kábelcsatlako-
zások ellenőrzése (árambetáplá-
lás a kompresszorhoz)

– Rosszul meghúzott elektromos
csatlakozások

– Az elektromos csatlakozások
ellenőrzése

– Túl alacsony hálózati feszültség – Feszültségmérés a hőszivattyú
elektromos csatlakozásánál

– Áramszolgáltatói megszakítás
rosszul beállított elektromos hu-
zalozási terv esetén (pl. Elektr.
huzalozási terv 1)

– Az elektromos huzalozási terv
beállításának ellenőrzése

– Az indítóáram-korlátozó meghi-
básodott vagy hibásan van csat-
lakoztatva

– Az indítóáram-korlátozó ellenőr-
zése, és adott esetben a vevő-
szolgálat értesítése
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F.95 Kompr. helyt. forgásirány Két
fázist felcserélni
A fázissorrend helytelen

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– Nincs feszültség (ideiglenes le-
kapcsolás az áramszolgáltató
által)

– Az indítóáram-korlátozó meghi-
básodott vagy hibásan van csat-
lakoztatva

– A körvezérlő vevőkészülék érint-
kezőjének csatlakoztatása a 13-
as kapocshoz

– Fázisok felcserélése – A fázissorrend megváltoztatása
a mindig 2 fázis felcserélésével
az áramellátásnál

– Az indítóáram-korlátozó meghi-
básodott vagy hibásan van csat-
lakoztatva

– Az indítóáram-korlátozó ellenőr-
zése, és adott esetben a vevő-
szolgálat értesítése

F.96 Hiba Fagyálló nyomásérzé-
kelő
Rövidzárlat a nyomásérzékelő-
ben

Hiba tartós le-
kapcsolással,
vészüzem-
mód lehetsé-
ges

– A hűtőkörben a nyomásérzékelő
meghibásodott vagy nincs helye-
sen csatlakoztatva

– A dugaszolóérintkező ellenőr-
zése a vezérlőpanelnél és a ká-
belkorbácsnál

– A nyomásérzékelő kifogástalan
működésének ellenőrzése

– Nyomásérzékelő csere

I Zavarok hibajelzés nélkül

Zavar Okok Elhárítás

A kiegészítő fűtés nem működik, bár ezt a
szabályozó engedélyezte (pl. az ellátóhá-
lózat üzemeltetőjének megszakítási ideje
alatt (áramszolgáltató üzemszünet)), a fű-
tés vagy a melegvíztároló nem éri el a kí-
vánt hőmérsékletet.

– A kiegészítő fűtés az alacsony díjsza-
básra van csatlakoztatva, és ezt éppen
reteszelte (letiltotta) az ellátóhálózat
üzemeltetője

– Ellenőrizze, hogy a kiegészítő fűtés az
alacsony díjszabáson keresztül van-e
csatlakoztatva, és hogy az áramszolgál-
tató megszakítási ideje éppen fennáll-e

– A kiegészítő fűtés biztonsági hőmér-
séklet-határolója kioldott

– A gomb megnyomásával reteszelje ki a
biztonsági hőmérséklet-határolót

Ismételt kioldáskor lehetséges okok:

– Levegős a fűtési rendszer. Eltömődött
szennyszűrő a fűtési rendszer vissza-
térő ágában

– Légtelenítse a fűtőkört. Tisztítsa ki az
eltömődött szennyszűrőt

– A fűtőköri szivattyú megállt vagy túl
lassan működik

– A fűtőköri szivattyú ellenőrzése és adott
esetben cseréje

Zaj a fűtőkörben – Levegő a fűtőkörben – Fűtőkör légtelenítése

– Elszennyeződések a fűtőkörben – Fűtőkör átöblítése

– Határhőmérséklet beállítása hibás – Határhőmérséklet változtatása

– A külső fűtőköri szivattyú teljesítménye
lecsökkent, ill. a szivattyú meghibáso-
dott

– Ellenőrizze a szivattyú működését, adott
esetben cserélje ki

Víznyomok a hőszivattyú alatt vagy mellett – A kondenzvíz-elvezető eltömődött – A termék belsejében a kondenzátum
a kondenzátumgyűjtő tálcában gyűlik
össze, és adott esetben a hőszivattyú
alá kerül (nem hiba). A termék belse-
jében a vezetékek szigetelésének el-
lenőrzése, adott esetben a szigetelés
pótlása, hogy csökkenjen a kondenzá-
tum keletkezése

– Tömítetlenségek a fűtőkörben – A fűtőköri komponensek (szivattyú, ki-
egészítő fűtés, csövek) tömítetlenségé-
nek ellenőrzése

– Adott esetben a csavarkötések utánahú-
zása és a tömítések cseréje

A külső hőmérséklet -60 °C-ot mutat – A külső hőmérséklet érzékelő nincs
csatlakoztatva vagy meghibásodott

– A külső hőmérséklet érzékelő ellenőr-
zése
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Zavar Okok Elhárítás

A fűtőkörben a hőmérséklet túl alacsony, ill.
túl magas

– Az előírt helyiség-hőmérséklet beállí-
tása nem optimális

– Az előírt helyiség-hőmérséklet megvál-
toztatása

– A csökkentési hőmérséklet beállítása
nem optimális

– A csökkentési hőmérséklet megváltozta-
tása

– A fűtési görbe nincs optimálisan beál-
lítva

– A fűtési görbe megváltoztatása

J A VR 10 külső hőmérséklet-érzékelő jellemzői

Hőmérséklet (°C) Ellenállás (Ohm)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44
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K Belső hőmérséklet-érzékelők jellemzői

Hőmérséklet (°C) Ellenállás (Ohm)

-40 327344

-35 237193

-30 173657

-25 128410

-20 95862

-15 72222

-10 54892

-5 42073

0 32510

5 25316

10 19862

15 15694

20 12486

25 10000

30 8060

35 6535

40 5330

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1481

80 1256

85 1070

90 916

95 786

100 678

105 586

110 509

115 443

120 387

125 339

130 298

135 263

140 232

145 206

150 183
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L A VRC DCF külső hőmérséklet érzékelő jellemzői

Hőmérséklet (°C) Ellenállás (Ohm)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

M Hőszivattyúk vázlata

9

13

5

12

11

17 16 15

1M

3

6

7

2

4

8

T5

T4

T1

T2

T3T8

T6

10

14

1 Fűtés előremenő

2 Fűtőkör nyomásérzékelő

3 Nagynyomású érzékelő

4 Nagynyomású nyomáskapcsoló

5 Kompresszor

6 Alacsony nyomású érzékelő

7 Alacsony nyomású nyomáskapcsoló

8 Primer kör nyomásérzékelő

9 Párologtató

10 Primer köri szivattyú (telepítés során)

11 Tágulási szelep

12 Szűrőszárító

13 Kondenzátor

14 Fűtőköri szivattyú (telepítés során)
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15 Fűtés visszatérő

16 Fűtés/tárolótöltés 3-utas váltószelep (telepítés so-
rán)

17 Melegvíz visszatérő

N Elektromos kapcsolási rajzok
N.1 Szín hozzárendelése

szám. Szín

101 kék

102 kék-zöld

103 barna

104 sárga

105 szürke

106 zöld

107 zöld-sárga

108 narancsszínű

109 piros

110 fekete

111 ibolyakék

112 fehér
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N.2 Elektromos kapcsolási rajz VWS 220/3 - VWS 300/3
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10

9
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1 Szabályozó vezérlőpanel

2 Fűtőköri szivattyú vezérlés

3 Primer köri szivattyú vezérlés

4 Külső riasztáskimenet

5 Külső kiegészítő fűtés (telepítés során)

6 Fő áramellátás 400 V

7 Sóoldat-nyomáskapcsoló (telepítés során)

8 Sóoldat keverőszelep opcionális külső, passzív
hűtésnél (telepítés során)

9 Indítóáram-korlátozó vezérlőpanel

10 Külső kiegészítő fűtés védőrelé
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11 Kompresszor protektor védőrelé

12 Kompresszor szabályozó védőrelé

13 Indítóáram-korlátozó védőrelé

N.3 Elektromos kapcsolási rajz VWS 380/3 - VWS 460/3
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1 Szabályozó vezérlőpanel

2 Fűtőköri szivattyú vezérlés

3 Primer köri szivattyú vezérlés

4 Külső riasztáskimenet

5 Külső kiegészítő fűtés (telepítés során)

6 Fő áramellátás 400 V
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7 Sóoldat-nyomáskapcsoló (telepítés során)

8 Sóoldat keverőszelep opcionális külső, passzív
hűtésnél (telepítés során)

9 Indítóáram-korlátozó vezérlőpanel

10 Kompresszor protektor védőrelé

11 Külső kiegészítő fűtés védőrelé

O Műszaki adatok
Műszaki adatok – általános információk

VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Hőszivattyú típusa Sóoldat/víz
hőszivattyú

Sóoldat/víz
hőszivattyú

Sóoldat/víz
hőszivattyú

Sóoldat/víz
hőszivattyú

Termékoldali előremenő/visszatérő fűtés-
csatlakozások

G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2"

Termékoldali előremenő/visszatérő hőfor-
rás-csatlakozások

G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2"

Termék mérete, magasság csatlakozó
nélkül

1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm

Termék mérete, szélesség 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm

Termék mérete, mélység oszlop nélkül 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

Termék mérete, mélység oszloppal 1 100 mm 1 100 mm 1 100 mm 1 100 mm

Tömeg, csomagolással 356 kg 370 kg 394 kg 417 kg

Tömeg, csomagolás nélkül 326 kg 340 kg 364 kg 387 kg

Tömeg, üzemkész 341 kg 359 kg 386 kg 414 kg

Megengedett környezeti hőmérséklet 7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃

Műszaki adatok – teljesítményadatok
VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Hőcserélő teljesítményadatok Az alábbi
teljesítményadatok
csak új termékekre
érvényesek, ahol a
hőcserélők tiszták.

Az alábbi
teljesítményadatok
csak új termékekre
érvényesek, ahol a
hőcserélők tiszták.

Az alábbi
teljesítményadatok
csak új termékekre
érvényesek, ahol a
hőcserélők tiszták.

Az alábbi
teljesítményadatok
csak új termékekre
érvényesek, ahol a
hőcserélők tiszták.

Fűtőteljesítmény B0/W35 ΔT 5 K 21,5 kW 30,9 kW 37,7 kW 45,5 kW

Teljesítményfelvétel B0/W35 ΔT 5 K szi-
vattyúk nélkül

4,8 kW 6,7 kW 8,4 kW 10,0 kW

Teljesítménytényező B0/W35 ΔT 5 K /
Coefficient of Performance EN 14511

4,4 4,5 4,4 4,4

Fűtőteljesítmény B0/W55 ΔT 8 K 20,1 kW 28,3 kW 34,6 kW 41,4 kW

Teljesítményfelvétel B0/W55 ΔT 8 K szi-
vattyúk nélkül

6,2 kW 8,9 kW 11 kW 13 kW

Teljesítménytényező B0/W55 ΔT 8 K /
Coefficient of Performance EN 14511

3,2 3,2 3,1 3,2

Hangteljesítmény B0/W35 EN 12102 /
EN 14511 LWI hűtési üzemben

54 dB(A) 55 dB(A) 56 dB(A) 61 dB(A)

Használhatósági határ: azonos térfoga-
táramoknál, mint a névleges teljesítmény
ellenőrzésekor, szabványos névleges fel-
tételek mellett, névleges térfogatáramok-
nál, és primer kör ΔT 3 K / fűtőkör ΔT 5 K
esetén. A hőszivattyúnak a használható-
sági határokon kívül történő működtetése
esetén a belső szabályozó és biztonsági
berendezések lekapcsolják a hőszivattyút.

– B-10/W25
– B-10/W50
– B-5/W62
– B20/W62
– B20/W25

– B-10/W25
– B-10/W50
– B-5/W62
– B20/W62
– B20/W25

– B-10/W25
– B-10/W50
– B-5/W62
– B20/W62
– B20/W25

– B-10/W25
– B-10/W50
– B-5/W62
– B20/W62
– B20/W25
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Műszaki adatok – primer kör
VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Sóoldat: etilén-glikol / víz arány 3/7 3/7 3/7 3/7

Sóoldat max. üzemi nyomás ≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

Hőforrás belépő minimális hőmérséklet
(meleg sóoldat) fűtési üzemben

−10 ℃ −10 ℃ −10 ℃ −10 ℃

Hőforrás belépő maximális hőmérséklet
(meleg sóoldat) fűtési üzemben

20 ℃ 20 ℃ 20 ℃ 20 ℃

A hőforráskör űrtartalma a hőszivattyúban 6,2 l 8,6 l 10,0 l 12,4 l

Névleges térfogatáram ΔT 3 K esetén 5,1 m³/h 7,6 m³/h 8,5 m³/h 10,7 m³/h

Min. megengedett térfogatáram 3,8 m³/h 5,3 m³/h 7,0 m³/h 8,4 m³/h

Max. megengedett térfogatáram 5,5 m³/h 8,3 m³/h 9,3 m³/h 11,8 m³/h

Nyomásveszteség névleges térfogatáram-
nál, ΔT 3 K esetén

22,0 kPa 32,0 kPa 36,0 kPa 50,0 kPa

Anyagok – Cu
– CuZn ötvözet
– Stainless Steel

(rozsdamentes
acél)

– Fe
– EPDM

– Cu
– CuZn ötvözet
– Stainless Steel

(rozsdamentes
acél)

– Fe
– EPDM

– Cu
– CuZn ötvözet
– Stainless Steel

(rozsdamentes
acél)

– Fe
– EPDM

– Cu
– CuZn ötvözet
– Stainless Steel

(rozsdamentes
acél)

– Fe
– EPDM

Műszaki adatok – fűtőkör
VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Fűtőkör max. üzemi nyomás ≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

Fűtési üzem min. előremenő vízhőmérsék-
let

25 ℃ 25 ℃ 25 ℃ 25 ℃

Fűtési üzem max. előremenő vízhőmér-
séklet

62 ℃ 62 ℃ 62 ℃ 62 ℃

A fűtőkörben levő víz mennyisége a hőszi-
vattyúban

8,3 l 10,3 l 12,0 l 14,1 l

Névleges térfogatáram ΔT 5 K esetén 3,8 m³/h 5,4 m³/h 6,5 m³/h 7,8 m³/h

Min. megengedett térfogatáram 2,1 m³/h 2,8 m³/h 4,0 m³/h 4,2 m³/h

Max. megengedett térfogatáram 4,2 m³/h 5,7 m³/h 7,1 m³/h 8,5 m³/h

Nyomásveszteség névleges térfogatáram-
nál, ΔT 5 K esetén

7,2 kPa 9,3 kPa 11,0 kPa 20,0 kPa

Anyagok – Cu
– CuZn ötvözet
– Stainless Steel

(rozsdamentes
acél)

– Fe
– EPDM

– Cu
– CuZn ötvözet
– Stainless Steel

(rozsdamentes
acél)

– Fe
– EPDM

– Cu
– CuZn ötvözet
– Stainless Steel

(rozsdamentes
acél)

– Fe
– EPDM

– Cu
– CuZn ötvözet
– Stainless Steel

(rozsdamentes
acél)

– Fe
– EPDM

Műszaki adatok – hűtőkör
VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Hűtőközeg típusa R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C

A hűtőkör hűtőközeg tartalma a hőszi-
vattyúban

4,10 kg 5,99 kg 6,70 kg 8,60 kg

Hűtőközeg max. üzemi nyomás ≤ 2,9 MPa
( ≤ 29,0 bar)

≤ 2,9 MPa
( ≤ 29,0 bar)

≤ 2,9 MPa
( ≤ 29,0 bar)

≤ 2,9 MPa
( ≤ 29,0 bar)

Kompresszor típusa Scroll Scroll Scroll Scroll

Olaj típusa Észter (EMKARATE
RL32-3MAF)

Észter (EMKARATE
RL32-3MAF)

Észter (EMKARATE
RL32-3MAF)

Észter (EMKARATE
RL32-3MAF)

Olaj töltési mennyiség 4,0 l 4,0 l 4,14 l 4,14 l
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Műszaki adatok – elektromos berendezések
VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Kompresszor/fűtőkör névleges feszültség 3/N/PE 400 V 50 Hz 3/N/PE 400 V 50 Hz 3/N/PE 400 V 50 Hz 3/N/PE 400 V 50 Hz

Vezérlőkör méretezési feszültsége 1~/N/PE 230 V 50
Hz

1~/N/PE 230 V 50
Hz

1~/N/PE 230 V 50
Hz

1~/N/PE 230 V 50
Hz

Kiegészítő fűtés névleges feszültség (tele-
pítés során)

3/N/PE 400 V 50 Hz 3/N/PE 400 V 50 Hz 3/N/PE 400 V 50 Hz 3/N/PE 400 V 50 Hz

Fáziseltolódás cos φ = 0,7 ... 0,84 cos φ = 0,72 ... 0,83 cos φ = 0,76 ... 0,86 cos φ = 0,75 ... 0,86

Szükséges hálózati impedancia Zmax indí-
tóáram-korlátozóval

≤ 0,472 Ω ≤ 0,450 Ω ≤ 0,270 Ω ≤ 0,100 Ω

Biztosítéktípus, C karakterisztika, három
pólusú lomha kapcsolású (a három háló-
zati csatlakozóvezeték megszakítása egy
kapcsolási folyamattal)

≤ 20 A ≤ 25 A ≤ 32 A ≤ 40 A

A helyszínen biztosított opcionális FI védő-
kapcsoló

RCCB A típus
(lüktető áramra

érzékeny A típusú
FI védőkapcsolók)

vagy RCCB B típus
(egyen és

váltóáramra
érzékeny B típusú
FI védőkapcsolók)

RCCB A típus
(lüktető áramra

érzékeny A típusú
FI védőkapcsolók)

vagy RCCB B típus
(egyen és

váltóáramra
érzékeny B típusú
FI védőkapcsolók)

RCCB A típus
(lüktető áramra

érzékeny A típusú
FI védőkapcsolók)

vagy RCCB B típus
(egyen és

váltóáramra
érzékeny B típusú
FI védőkapcsolók)

RCCB A típus
(lüktető áramra

érzékeny A típusú
FI védőkapcsolók)

vagy RCCB B típus
(egyen és

váltóáramra
érzékeny B típusú
FI védőkapcsolók)

Indítóáram indítóáram-korlátozó nélkül ≤ 99 A ≤ 127 A ≤ 167 A ≤ 198 A

Indítóáram indítóáram-korlátozóval ≤ 44 A ≤ 65 A ≤ 85 A ≤ 110 A

Min. elektromos teljesítményfelvétel
B5/W35 esetén

5,0 kW 6,4 kW 8,5 kW 10,1 kW

Max. elektromos teljesítményfelvétel
B20/W60 esetén

10,0 kW 12,0 kW 16,0 kW 18,0 kW

Kiegészítő fűtés max. elektromos teljesít-
ményfelvétel

3 x 2,3 kW 3 x 2,3 kW 3 x 2,3 kW 3 x 2,3 kW

Védettség EN 60529 IP 10B IP 10B IP 10B IP 10B
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