Szerelési útmutató

Szakemberek számára

Szerelési útmutató

geoTHERM
VWS/VWW

HU

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Megjegyzések a dokumentációhoz ...........................4
Kapcsolódó dokumentumok ..........................................4
A dokumentáció megőrzése..........................................4
Alkalmazott szimbólumok ..............................................4
Az útmutató érvényessége............................................4
CE jelölés............................................................................4

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5

Biztonsági tudnivalók és előírások ..........................6
Biztonsági és figyelmeztető utasítások ......................6
A figyelmeztető utasítások osztályozása...................6
A figyelmeztető utasítások szerkezete.......................6
Rendeltetésszerű használat ..........................................6
Alapvető biztonsági tudnivalók ....................................6
Biztonsági tudnivalók a hűtőközegről......................... 7
Előírások, szabályok, irányelvek ...................................8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

A működés és a készülék leírása..............................9
Típustábla ..........................................................................9
Működési elv.................................................................... 10
A hőszivattyú felépítése ............................................... 10
Külön rendelhető tartozékok .......................................13

4
4.1

Szerelés ............................................................................14
A felállítási hellyel szemben támasztott
követelmények .................................................................14
A kútvíz minőségével szemben támasztott
követelmények (csak VWW)..........................................14
Távolságok és méretek ..................................................16
A fűtőkörrel szemben támasztott
követelmények .................................................................17
A szállítási terjedelem ellenőrzése ............................ 18
Szállítási biztosító elemek eltávolítása .....................19
Hőszivattyú szállítása ....................................................19
Hőszivattyú felállítása.................................................. 20
Hőszivattyú burkolati elemeinek leszerelése ......... 20

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1

5.4.2

2

Hidraulikus szerelés ....................................................22
Központi fűtés közvetlen bekötése ...........................22
A működés leírása központi fűtés közvetlen
csatlakoztatása esetén .................................................22
Szereléssel kapcsolatos tudnivalók ...........................22
Kevert kör szerelése puffertárolóval.........................24
Puffertárolóval és kevert körrel kialakított
központi fűtés működésének ismertetése ...............24
Szereléssel kapcsolatos tudnivalók ...........................24
Központi fűtés és melegvíz-tároló közvetlen
csatlakoztatása ...............................................................26
A működés leírása központi fűtés és melegvíztároló közvetlen csatlakoztatása esetén..................26
Szereléssel kapcsolatos tudnivalók ...........................26
Kevert kör szerelése puffertárolóval és
melegvíztárolóval ...........................................................28
A működés ismertetése puffer- és melegvíz
tárolóval kialakított központi fűtési rendszer
esetén ...............................................................................28
Szereléssel kapcsolatos tudnivalók ...........................28

6.3.5
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.6
7.7
7.7.1
7.7.2
7.8
7.8.1

Csatlakozó szögprofil szerelése ................................ 30
Hőszivattyú csatlakoztatása a fűtőkörre ..................31
Hőszivattyú csatlakoztatása a hőhordozó körre
(csak VWS) ........................................................................31
Talajkör kiegyenlítő tartály szerelése a
hőhordozó körbe (csak VWS) ......................................32
Hőszivattyú csatlakoztatása kútvíz körre
(csak VWW) ......................................................................33
Szükség esetén melegvíz tároló
csatlakoztatása ...............................................................33
Fűtő- és hőforráskör feltöltése .............................. 34
Feltöltési előírások ........................................................ 34
Fűtőkör feltöltés és légtelenítés.................................35
Hőhordozó kör feltöltés és légtelenítés
(csak VWS) .......................................................................36
Töltés előkészítés ..........................................................36
A hőhordozó kör külső részének feltöltése és
légtelenítése ................................................................... 38
A hőhordozó kör belső részének feltöltése és
légtelenítése ....................................................................39
A teljes hőhordozó kör feltöltése és légtelenítése
ugyanazon munkafolyamaton belül ......................... 40
Nyomásnövelés a hőhordozó körben.........................41
Melegvíz tároló feltöltése .............................................41
Elektromos szerelés ................................................... 42
Tartsa be a telepítési utasításokat ........................... 43
Villamos kapcsolószekrény ......................................... 44
Áramellátás csatlakoztatás ........................................ 45
Közcélú hálózati betáplálás
(1. elektromos huzalozási terv) .................................. 46
Kétkörös betáplálás hőszivattyú tarifa
(2. elektromos huzalozási terv)...................................47
Különleges díjszabásos kétkörös betáplálás
(3. elektromos huzalozási terv) ................................. 48
Külső kútszivattyú csatlakoztatás
(csak VWW) ..................................................................... 49
Külső talajköri nyomáskapcsoló (csak VWS) és
határoló-termosztát csatlakoztatása ....................... 50
Külső háromútú szelep csatlakoztatása a
puffertárolóhoz ...............................................................51
Indulóáram-korlátozó (külön rendelhető tartozék)
csatlakoztatása ...............................................................52
A központi vezérlőpanel (áttekintés) ........................53
Szállított tartozékok telepítése ................................. 54
VR 10 szerelése.............................................................. 54
VRC DCF szerelése ....................................................... 54
Kötelező tartozékok telepítése .................................. 55
Opcionális tartozékok szerelése ................................ 55
VR 90 telepítés.............................................................. 55
VR 60 telepítés.............................................................. 56
Külső fűtőkészülék csatlakoztatása ......................... 56
Külső fűtőkészülék csatlakoztatása eBUS
interfésszel .....................................................................57

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00

Tartalomjegyzék

7.8.2
7.9
7.10
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.5
9.6
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.8
10
10.1
10.2
10.3
10.4

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Külső fűtőkészülék csatlakoztatása eBUS
interfész nélkül ..............................................................57
Burkolat és kezelői konzol szerelése........................ 58
vrnetDIALOG 840/2 és 860/2 telepítés .................. 60
Üzembe helyezés..........................................................62
Első üzembevétel végrehajtása ..................................62
Hidraulikus kapcsolás kiválasztása ............................62
Az elektromos huzalozási terv kiválasztása ...........63
A beállítások elfogadása ..............................................63
Hőhordozó kör ellenőrzése és légtelenítése
(csak VWS) .......................................................................63
Fűtőkör ellenőrzés és légtelenítés ............................ 64
A melegvíz-tároló légtelenítése
(szükség esetén)............................................................ 64
Fűtőberendezés átadása az üzemeltetőnek........... 64
Illesztés a fűtési rendszerhez ................................ 65
Üzemmódok és funkciók ............................................. 65
Automata funkciók ....................................................... 65
Beállítható funkciók.......................................................67
Beállítható funkciók üzemeltetői szinten .................67
Beállítható funkciók a kódszinten ..............................67
Kiegészítő funkciók vrDIALOG-on keresztül .......... 68
Szabályozási mód ......................................................... 68
Lehetséges fűtőberendezés körök ........................... 68
Energiamérleg szabályozó (1. vagy 3. hidraulikus
kapcsolás) ....................................................................... 68
Kívánt előremenő vízhőmérséklet szabályozó
(2. vagy 4. hidraulikus kapcsolás) ............................. 69
A szabályozó felépítése ............................................... 69
Gyári beállítások visszaállítása ...................................70
A kódszint menüinek lehívása .....................................71
C menü: A fűtőberendezés paramétereinek
beállítása ..........................................................................72
D menü: Diagnózis elvégzése .................................... 83
I menü: Általános információk megjelenítése........ 86
A menü: Inst. segítség behívása ................................ 88
Csak vrDIALOG-gal beállítható paraméterek ..........93

12
12.1
12.2
12.3
12.4

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás ....................106
Hőszivattyú ártalmatlanítása ....................................106
Csomagolás ártalmatlanítása ...................................106
Talajkör közeg ártalmatlanítása (csak VWS) .........106
Hűtőközeg ártalmatlanítása ......................................106

13
13.1
13.2

Garancia és vevőszolgálat ...................................... 107
Gyári garancia ............................................................... 107
Vevőszolgálat ................................................................ 107

14
14.1
14.2

Műszaki adatok ...........................................................108
Műszaki adatok VWS ...................................................108
Műszaki adatok VWW .....................................................111

15

Üzembe helyezési jegyzőkönyv.............................. 114

16

Referencia ...................................................................... 116

17

Függelék ......................................................................... 119

Címszavak jegyzéke .................................................................. 126

Ellenőrzés és karbantartás ..................................... 95
Tudnivalók az ellenőrzéshez és
karbantartáshoz ............................................................ 95
Ellenőrzés elvégzése .................................................... 95
Karbantartó munkák elvégzése................................. 95
Ismételt üzembe helyezés és tesztüzem
elvégzése ........................................................................ 95
Hibadiagnózis és -elhárítás ..................................... 96
Üzemzavarok fajtái ....................................................... 96
Hibák az eBUS komponenseken .................................97
Hiba ideiglenes figyelmeztető üzenettel .................97
Hiba ideiglenes lekapcsolással................................... 98
Hiba tartós lekapcsolással .........................................100
Egyéb hibák/zavarok ...................................................104

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00

3

1

Megjegyzések a dokumentációhoz

1

Megjegyzések a dokumentációhoz

Az alábbi megjegyzések a teljes dokumentációra vonatkozó
útmutatóként szolgálnak. Ezzel a telepítési útmutatóval
összefüggésben további dokumentumok is érvényesek.
A jelen útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása miatt
keletkező károkért nem vállalunk felelősséget.

1.1

Kapcsolódó dokumentumok

> A hőszivattyú szerelésekor feltétlenül vegye figyelembe
a fűtőberendezés összes szerkezeti egységének és komponensének szerelési útmutatóját is. Ezek a szerelési
útmutatók a fűtőberendezés valamennyi szerkezeti eleméhez, továbbá kiegészítő komponenséhez mellékelve
találhatók.
Vegye még figyelembe a teljes rendszer további alkotóelemeinek kezelési utasításait is.

1.2

A dokumentáció megőrzése

> Ezt a szerelési útmutatót, valamint az összes kapcsolódó
dokumentumot, illetve adott esetben a szükséges segédeszközöket adja tovább a rendszer üzemeltetőjének. Az
üzemeltető feladata ezek megőrzése, hogy az útmutatók
és segédeszközök szükség esetén rendelkezésre álljanak.

1.3

Alkalmazott szimbólumok

Az alábbiakban a dokumentumban használt szimbólumok
magyarázata található. Az utasítás veszélyre figyelmeztető
jeleket is tartalmaz (¬ 2.1.1. fej.).

i
>

1.4

Hasznos tudnivalóra és információkra utaló
szimbólum

Elvégzendő tevékenységre utaló szimbólum

Az útmutató érvényessége

Ez a szerelési útmutató kizárólag a következő cikkszámú
hőszivattyúkra érvényes:

Típusjelölés

Cikkszám

Talajhő-víz hőszivattyúk (VWS)
VWS 61/3

0010009068

VWS 81/3

0010009069
0010009070

VWS 101/3
VWS 141/3

0010009071

VWS 171/3

0010009072

Víz-víz hőszivattyúk (VWW)
VWW 61/3

0010009082

VWW 81/3

0010009083

VWW 101/3

0010009084

VWW 141/3

0010009085

VWW 171/3

0010009086

1.1 Típusjelölések és cikkszámok

A hőszivattyú tízjegyű cikkszámát (a hetedik jegytől a sorozatszámmal azonos) a hőszivattyún vagy a típustáblán elhelyezett felirat tartalmazza (¬ 3.1. fej.).

1.5

CE jelölés

A CE jelölés dokumentálja, hogy a készülékek megfelelnek a
típusáttekintő szerint az Európai Tanács következő irányelveiben megfogalmazott alapvető követelményeinek:
– Az Európai Parlament és a Tanács 2004/108/EK irányelve "az elektromágneses összeférhetőségről", B határérték osztály
– Az Európai Parlament és a Tanács 2006/95/EK irányelve "a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekről" (kisfeszültségű irányelv)
A hőszivattyúk megfelelnek az EK gyártási minta igazolásban leírt gyártási mintának.
A hőszivattyúk megfelelnek a következő szabványoknak:
– DIN EN 55014-1:2007 - 06, -2:2002 - 08
– DIN EN 61000-3-2:2007-05, -3-3:2009-06,
-3-12:2005 - 09
– DIN EN 60335-1:2007, -2-40:2006 - 11,
-2-34:2003 - 09, Corrigenda 1:2004:10,
-2-34/ A1:2006 - 03, -2-51:2005 - 05, -3-11:2001 - 04,
-4-2:2009-12, -4-3:2008-06, -4-4:2005-07,
-4-5:2007-06, -4-11:2005-02
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– DIN EN 60529:2000 - 09,
– DIN EN 50366:2006 - 11,
– EN 50106:1997
– EN 378:2000
– EN 12735-1:2001
– EN 14276-1:2006,
– EN 12263:1998, -2:2007
– EN 12102:2008
– EN 14511:2007
– EN ISO 9614-1:1995, -2:1996, -3:2002
– ISO 5149
A CE megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál megtekinthető,
szükség esetén pedig rendelkezésre bocsátható.
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Biztonsági tudnivalók és előírások

2.1

Biztonsági és figyelmeztető utasítások

A hőszivattyút feljogosított szakember telepítheti, aki felelős az érvényben lévő szabványok és előírások betartásáért.
Nem vállalunk felelősséget az utasítás figyelmen kívül
hagyásából eredő károkért.
> Kérjük, tartsa be a geoTHERM hőszivattyú telepítésekor
az alapvető biztonsági és figyelmeztető utasításokat.

2.1.1

A figyelmeztető utasítások osztályozása

A figyelmeztetéseket a lehetséges veszély súlyossága szerint figyelmeztető jelzések és jelzőszavak különböztetik
meg:
Figyelmeztető jelzés

a
e
a
b

Jelzőszó

Magyarázat

Veszély!

Közvetlen életveszély vagy
súlyos személyi sérülés
veszélye

Veszély!

Áramütés miatti életveszély

Figyelem!

Könnyebb személyi sérülés
veszélye

Vigyázat!

Anyagi vagy környezeti
károk kockázata

2.1 A figyelmeztető jelzések és jelzőszavak jelentése

2.2

A Vaillant geoTHERM típusú hőszivattyúi a technika jelenlegi színvonala és az elfogadott biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően készülnek. Ettől függetlenül a szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás veszélyeztetheti a felhasználó vagy harmadik személy életét és testi
épségét, illetve a készülék és más vagyontárgyak károsodásához vezethet.
Ezek a készülékek nem a korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességekkel bíró, vagy kellő tapasztalattal
és/vagy tudással nem rendelkező személyek (a gyerekeket
is ideértve) általi használatra készültek, kivéve, ha egy, a
biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy útmutatást kaptak a készülékek használatának módjára vonatkozóan.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszhassanak a készülékekkel.
A Vaillant geoTHERM hőszivattyú rendszerek kizárólag háztartási használatra készülnek. Egyéb, különösen kereskedelmi és ipari célú felhasználásuk nem rendeltetésszerű
használatnak minősül.
A hőtermelőként használt készülék zárt rendszerű fal- és
padlófűtésre, illetve melegvíz készítésre alkalmazható.
Egyéb, ettől eltérő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A nem rendeltetésszerű használatból
eredő károkért a gyártó/szállító nem vállal felelősséget.
A kockázatot kizárólag a készüléket használó viseli.
A készülékek olyan elektromos hálózatra alkalmasak, amelyek hálózati impedanciája (Zmax) 0,16 Ohm (háztartási csatlakozó). Nagyobb hálózati impedanciák esetén a hőszivatytyúba VWZ 30/2 SV áramkorlátozót kell beépíteni.
A rendeltetésszerű használat az alábbiak betartását is
magában foglalja:
– kezelési és szerelési útmutató
– minden egyéb, együttesen érvényes dokumentum
A készüléket szakképzett személy telepítheti, aki egyúttal
felel az előírások, szabályok és irányelvek betartásáért is.
A készülék bármely, nem rendeltetésszerű használata tilos!

2.3
2.1.2

Rendeltetésszerű használat

Alapvető biztonsági tudnivalók

A figyelmeztető utasítások szerkezete

A kezeléssel kapcsolatos figyelmeztető utasításokat felül és
alul vonal választja el a szövegtől. Felépítésük alapelve a
következő:

Kérjük, tartsa be a geoTHERM hőszivattyú szerelésekor a
következő biztonsági tudnivalókat és előírásokat:
> Gondosan olvassa el a szerelési útmutatót.
> Csak olyan tevékenységet végezzen a készüléken, amelyet tartalmaz a szerelési útmutató.

a

Kerülje a robbanást és a tűz keletkezését

6

Jelzőszó!
A veszély típusa és forrása!
A veszély típusának és forrásának ismertetése.
> Intézkedések a veszély elhárítására.

Az etanol hőhordozó koncentrátum mint folyékony anyag és
gőz könnyen gyulladó anyag. Előfordulhat, hogy robbanásveszélyes gőz- és levegőkeverék képződik.
> Tartsa távol hőtől, szikrától, nyílt lángtól és forró felülettől.
> Véletlen kiszabadulás esetén gondoskodjon megfelelő
szellőztetésről.
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> Kerülje a gőz- és levegőkeverék képződését. Tartsa zárva
a közeget tartalmazó tartályt.
> Tartsa be a hőhordozó folyadékhoz mellékelt biztonsági
adatlap előírásait.
A hőszivattyú részei erősen felmelegedhetnek.
> Ne érjen a fűtőberendezés szigetelés nélküli csővezetékeihez.
> Ne távolítsa el a burkolatot.

Áramütés veszélye
> Elektromos szereléskor és karbantartás előtt kapcsolja ki
az áramcsatlakozókat.
> Ellenőrizze a feszültségmentességet.
> Gondoskodjon a véletlen visszakapcsolás elleni biztosításról.

Marásveszély
A hőhordozó folyadék káros az egészségre.
> Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.
> Kerülje az anyag lenyelését, belégzését.
> Viseljen kesztyűt és védőszemüveget.
> Tartsa be a hőhordozó folyadékhoz mellékelt biztonsági
adatlap előírásait.

Meghibásodás veszélye
A nem megfelelő fagyvédők és korrózió gátló anyagok tönkretehetik a fűtőkör tömítéseit és egyéb részeit. Ennek
következtében tömítetlen helyek keletkezhetnek, ahol kifolyik a víz.
> Kizárólag engedélyezett fagyvédő és korróziógátló anyagot adhat a fűtővízhez

> Ne lélegezze be a hűtőkör tömítetlensége miatt kiszabaduló gőzöket és gázokat.
> Kerülje a bőr és a szem hűtőközeggel történő érintkezését.
> Forduljon orvoshoz, ha a hűtőközeg bőrrel vagy szemmel
érintkezett.

Kerülje a környezet szennyezését
A hőszivattyú R 407 C hűtőközeget tartalmaz. A hűtőközeg
nem kerülhet a légkörbe. Az R 407 C a Kiotói Jegyzőkönyvben szereplő fluortartalmú, üvegházhatást okozó gáz, melynek GWP értéke 1653 (GWP = Global Warming Potential
(globális felmelegedési potenciál)). A légkörbe jutva
1653-szor erősebb hatású, mint a CO2 üvegházhatású gáz.
A hőszivattyúban lévő hűtőközeget a hőszivattyú leselejtezése előtt kizárólag a karbantartó szelepen keresztül szabad leengedni újrahasznosítható flakonba. Karbantartáskor
új hűtőközeg (mennyiségét lásd a típustáblán ¬ 3.1. fej.)
kizárólag a karbantartási szelepen keresztül tölthető be. Ha
a Vaillant által ajánlott R 407 C-től eltérő hűtőközeget használ, nemcsak a garanciát és a szavatosságot szünteti meg a
gyártó, hanem a készülék üzembiztonsága sem szavatolható.
> Biztosítsa, hogy csak hivatalosan tanúsított, alkalmas
védőfelszereléssel rendelkező szakszemélyzet végezhessen karbantartást és bármilyen egyéb jellegű beavatkozást a hűtőközeg körön.
> A szakképzett személyzet a hőszivattyúban lévő hűtőközeg újrahasznosítását és ártalmatlanítását az előírásoknak megfelelően végezze el.

Csak VWW:
A nem megfelelő minőségű víz megrongálhatja a szívókutat,
a csővezetékeket és a hőszivattyú párologtatóját.
> Ellenőrizze a talajvíz minőségének megfelelőségét.

Kerülje a környezet szennyezését (csak VWS)
A hőszivattyúban lévő hőhordozó folyadék nem kerülhet a
csatornarendszerbe, a felszíni vizekbe és a talajvízbe.
> A hőszivattyúban lévő hőhordozó folyadékot a helyi előírások betartásával kell ártalmatlanítani.

2.4

Biztonsági tudnivalók a hűtőközegről

Ne engedje az anyagot megfagyni
A hőszivattyút a gyártó R 407 C típusú hűtőközeggel feltöltve szállítja, amely klórmentes szer és nem károsítja a
Föld ózonrétegét. Az R 407 C nem tűz- és robbanásveszélyes anyag.
Normál használat és feltételek esetén az R 407 C hűtőközeg nem jelent veszélyt. Azonban szakszerűtlen használatkor károk keletkezhetnek.
A kilépő hűtőközeg a kilépés helyének megérintésekor
fagyási sérülést okozhat.
> Ha hűtőközeg lép ki, ne érjen a hőszivattyúhoz.

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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2 Biztonsági tudnivalók és előírások

2.5

Előírások, szabályok, irányelvek

> A készülék felállításakor és szerelésekor kövesse az érvényes nemzeti előírásokat, szabályokat és irányelveket.

8
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A kiegészítő fűtés névleges
feszültsége
Névleges teljesítmény max.

3.1

Típustábla
A kompresszor, a szivattyúk és a
szabályozók névleges teljesítménye

A geoTHERM hőszivattyú esetében a típustábla a fenéklemezen található. A hőszivattyú típusmegnevezése a típustáblán, (¬ 3.3. ábra, 1. poz.) az első burkolat jobb alsó
részén szerepel.

A kiegészítő fűtés névleges teljesítménye
Áramfelvétel indulóáram-korlátozó
nélkül

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

Serial-No. 21054500100028300006000001N1

Áramfelvétel indulóáram-korlátozóval

16 A

VWS 61/3

Melegvíztároló űrtartalma

DE AT CH

Megengedett üzemi túlnyomás
IP 20

Hűtőközeg típus
3/N/PE 400V 50Hz

Töltőmennyiség
1/N/PE 230V 50Hz

Megengedett üzemi túlnyomás

3/N/PE 400V 50Hz

16 A

9,1

kW

3,1

kW

6

kW

26

A

< 16

A

--

I

--

MPa (bar)

R407 C
1,9
2,9 (29)

COP

COP

kg
MPa (bar)

B0/W35

Teljesítményi szám (Coefficient of
Performance) 0 °C talajkör hőmérséklet és 35 °C fűtési előremenő
hőmérséklet esetén

B5/W55

Teljesítményi szám (Coefficient of
Performance) 5 °C talajkör hőmérséklet és 55 °C fűtési előremenő
hőmérséklet esetén

B0/W35

Termikus fűtési teljesítmény 0 °C
talajkör hőmérséklet és 35 °C
fűtési előremenő vízhőmérséklet
esetén

B5/W55

Termikus fűtési teljesítmény 5 °C
talajkör hőmérséklet és 55 °C
fűtési előremenő vízhőmérséklet
esetén
CE jel

COP B0/W35
COP B5/W55

4,70

B0/W35
B5/W55

6,10

kW

6,50

kW

3,30

VDE-/GS jel
Kérjük, olvassa el az üzemeltetési
és szerelési útmutatót!
VDE jel az elektromágneses összeférhetőség igazolására

21054500100028300006000001N4

3.1 Példa típustáblára (VWS)

IP 20

Érintésvédelemre és nedvességre
vonatkozó védelmi osztály (IP 20)

A típustábla szimbólumainak magyarázata
A kompresszor névleges feszültsége

A felhasználhatósági időtartam
lejárata után gondoskodjon az előírásszerű ártalmatlanításról (nem
háztartási hulladék)

A szivattyúk és a szabályozók névleges feszültsége

Sorozatszám (Serial Number)

3.1 Szimbólumok jelentése
3.1 Szimbólumok jelentése (folytatás)

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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3.2

Működési elv

A Vaillant geoTHERM VWS hőszivattyú a föld hőjét használja hőforrásnak, a geoTHERM VWW hőszivattyú pedig a
kút- vagy talajvíz hőjét.
Hidegvíz
Melegvíz

Fűtőberendezés

Elektromos
kiegészítő
fűtés

Melegvíztároló

Átváltószelep
Fűtés/
tárolótöltő

Fűtőkör

3
Expanziós
szelep

4

Kondenzátor
2
Kompresszor
Párologtató

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a kondenzvíz
kicsapódását a készülék belsejében, a talajkör/kútvíz kör
vezetékeit hőszigeteléssel látja el a gyártó. Ha kondenzátum csapódik le, kondenzátumkád (¬ 3.5. ábra, 12. poz.)
gyűjti össze és a hőszivattyú alá vezeti. Tehát előfordulhat
csepegés a hőszivattyú alatt.

Hűtőközeg
kör

3.3

1
Sóoldat szivattyú/
kútszivattyú

kompresszorba, amely összesűríti. Közben jelentősen emelkedik a hűtőközeg kör nyomása és hőmérséklete. A folyamat után a hűtőközeg keresztüláramlik a cseppfolyósítón,
amelyben a hőenergiát kondenzáció útján adja le a fűtővíznek. Folyadékként áramlik az expanziós szelephez, amelyben csökken a feszültsége és jelentősen visszaesik a nyomása, valamint a hőmérséklete. Ez a hőmérséklet most alacsonyabb, mint a hőhordozó folyadéké/kútvízé, amely
keresztüláramlik a párologtatón. A hűtőközeg a párologtatóban új hőenergiát vesz fel, miközben újra elpárolog és a
kompresszorhoz áramlik. A körforgás elölről kezdődik.
Szükség esetén a beépített szabályozón keresztül elektromos kiegészítő fűtés is beiktatható. Az elektromos kiegészítő fűtés teljesítménye meghatározott típusú csatlakozóval csökkenthető.

A hőszivattyú felépítése

A hőszivattyú az alábbiakban felsorolt típusokban kapható.
Sóoldat kör/
kútkör

Típusjelölés

Fűtőteljesítmény (kW)

3.2 A hőszivattyú működési módja

Talajhő-víz hőszivattyúk (VWS)

B0/W35 'T 5K

A rendszer külön körökből áll, melyeket hőcserélők kapcsolnak egymással össze. A körök a következők:
– Talajkör, amely a hőforrás hőenergiáját a hűtőközeg körnek szállítja.
– A hűtőközeg kör a párologtatással, sűrítéssel, cseppfolyósítással és expandálással nyert hőenergiát a fűtőkörnek adja le.
– A fűtőkör a fűtési hőt és az előállított meleg vizet a
melegvíztárolóban tárolja.

VWS 61/3

6,1

VWS 81/3

7,8

Hőforrás

A párologtatón keresztül (1) kapcsolódik a hűtőközeg kör a
földhőforrásra és veszi fel annak hőenergiáját. Eközben a
hűtőközeg halmazállapota megváltozik, elpárolog. A cseppfolyósítón keresztül (3) kapcsolódik a hűtőközeg kör a fűtőberendezésre, amelynek ismét leadja a hőenergiát. Eközben
a hűtőközeg ismét cseppfolyóssá válik, kondenzálódik.
Mivel a hőenergia csak magasabb hőmérsékletű testről tud
alacsonyabb hőmérsékletű testre átkerülni, a hűtőközegnek
a párologtatóban alacsonyabb hőmérsékletűnek kell lennie,
mint a földhőforrásnak. Ezzel szemben a hűtőközeg hőmérsékletének a cseppfolyósítóban magasabbnak kell lennie,
mint a fűtővíz hőmérsékletének, hogy le tudja adni a
hőenergiát.
A különböző hőmérsékleteket a hűtőközeg körben kompresszor (2) és expanziós szelep (4) hozza létre, amelyek a
párologtató és a cseppfolyósító között helyezkednek el.
A gőz halmazállapotú hűtőközeg a párologtatótól áramlik a

10

10,9

VWS 101/3
VWS 141/3

14,0

VWS 171/3

17,4

3.2 Típusáttekintés VWS

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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Típusjelölés

Fűtőteljesítmény (kW)

Víz-víz hőszivattyúk (VWW)

W10/W35 'T 5K

VWW 61/3

8,4

VWW 81/3

10,9

1
8

2
3

7
VWW 101/3

14,0
6

VWW 141/3

19,8

VWW 171/3

24,0

5

3.3 Típusáttekintés VWW
4

A hőszivattyú bármilyen elektromos tarifa rendszerrel
üzemképes.

3.4 Hátsó nézet
3
Jelmagyarázat
1 Melegvíztároló visszatérő
2 A hőforrástól a hőszivattyúig (talajkör meleg)
3 A hőszivattyútól a hőforrásig (talajkör hideg)
4 Szállító fogómélyedések
5 A membrános fűtési tágulási tartály csatlakozója
6 Az elektromos csatlakozások kábelátvezetése
7 Fűtési visszatérő
8 Fűtési előremenő

2

1
3.3 Elülső nézet
Jelmagyarázat
1 Felirat a hőszivattyú típusának jelölésével
2 vrnetDIALOG szerelőlemez (a fedőoszlop mögött)
3 Kezelőkonzol

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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Szerkezeti egységek
16

15

1

1

16

2

2

3

3

4

4

5

15

5

6
14

6
14

7
13

7
13

8

12
11

9
10

8

9

12

10

11

3.5 Nyitott elölnézet (VWS)

3.6 Nyitott elölnézet (VWS)

Jelmagyarázat
1 Elektromos csatlakozók
2 Elektromos panel (zárólemez alatt)
3 Védelem
4 Kiegészítő fűtés biztonsági hőmérséklet korlátozója
5 Elektromos kiegészítő fűtés
6 Kondenzátor
7 Energiatakarékos fűtőköri szivattyú
8 Fűtőkör töltő- és ürítőszelep
9 Típustábla
10 Kompresszor
11 Szabályzószelep
12 Kondenzátumkád
13 Talajkör töltő- és ürítőszelep
14 Energiatakarékos talajköri szivattyú
15 Párologtató
16 Fűtés/tárolótöltő váltószelep

Jelmagyarázat
1 Elektromos csatlakozók
2 Elektromos panel (zárólemez alatt)
3 Védelem
4 Kiegészítő fűtés biztonsági hőmérséklet korlátozója
5 Elektromos kiegészítő fűtés
6 Kondenzátor
7 Energiatakarékos fűtőköri szivattyú
8 Fűtőkör töltő- és ürítőszelep
9 Típustábla
10 Kompresszor
11 Szabályzószelep
12 Kondenzátumkád
13 Kútvízkör töltő- és ürítőszelep
14 Áramláskapcsoló
15 Párologtató
16 Fűtés/tárolótöltő váltószelep
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3.4

Külön rendelhető tartozékok

VWZ kompakt kollektor

A következő Vaillant termékek a hőszivattyú bővítésére
használhatók. Részletes információk a Vaillant készülékek
telepítéséről a ¬ 7.7. fej. ezetben találhatók.

A VWZ talajkollektoros rendszer hőforrásként szolgál. Csekély helyigényű, emellett egyszerűen és gyorsan telepíthető. Kizárólag VWS 81/3 és 101/3 típusú hőszivattyúkkal
kombinálható.

VR 60 keverőmodul

VWZ NC 14/17 külső hűtő

A keverőmodul segítségével a fűtőrendszer szabályozása
két kevert körrel bővíthető. Maximum 6 kevert modul csatlakoztatása lehetséges.

A VWZ külső hűtő tartozékkal a VWS 141/3 és a VWS 171/3
hőszivattyúk is használhatók hűtésre.

További, Vaillanttól beszerezhető tartozékok
VR 90 távirányító készülék
Az első hat fűtőkörre (FK 4 - FK 15) saját távirányító készülék csatlakoztatható.

VR 10 standard érzékelő
A berendezés konfigurációjától függően kiegészítő érzékelők, például előremenő, visszatérő, gyűjtő vagy HMV tároló
érzékelők lehetnek szükségesek.

– Hőhordozó koncentrátum
– Talajköri töltőszivattyú
– Hőszivattyúkhoz alkalmazható talajkör-töltő állomás
További tartozékok
– Biztonsági csoport és lefolyótölcsér a fűtőkörhöz
– Tágulási tartály a fűtőkörhöz
– Tágulási tartály a melegvíz körhöz
– Tágulási tartály a talajkörhöz

vrDIALOG 810/2
A vrDIALOG szoftverrel és összekötő vezetékkel rendelkező
kommunikációs egység, amely lehetővé teszi, hogy a helyszínen, számítógép segítségével elvégezze a hőszivattyú
diagnózisát, felügyeletét és paraméterezését.

vrnetDIALOG 840/2, 860/2
A vrnetDIALOG kommunikációs egység lehetővé teszi, hogy
telefoncsatlakozással vagy integrált GSM modem segítségével, függetlenül az adott
helyszíntől, távdiagnosztikát végezzen, továbbá számítógéppel elvégezhesse a hőszivattyú felügyeletét és paraméterezését.

VWZ 30/2 SV indulóáram-korlátozó
A VWZ 30/2 SV indítóáram-korlátozó arra szolgál, hogy a
kompresszor indításakor korlátozza a rövid időre jelentősen
megnövekedett áramfelvételt. Néhány hálózati szolgáltató
ezt csak ajánlja, mások pedig kifejezetten előírják.

VPS fűtővíz-puffertároló
A VPS puffertároló köztes tároló
a fűtővíz számára, amely a hőszivattyú és a fűtőkör közé
telepíthető. Rendelkezésre bocsátja a szükséges energiát
ahhoz, hogy áthidalhatók legyenek a hálózati szolgáltatók
üzemen kívüli idői.

VIH és VDH melegvíztároló
A Vaillant VIH csőkígyós tároló és a Vaillant VDH kettős
burkolatú tároló kifejezetten hőszivattyúkkal történő kombinációra készül, és melegvíz előállítására, tárolására szolgál.

VPS /2 puffertároló
A VPS /2 puffertároló (opcionálisan VPM-W frissvizes állomással vagy VPM-S szolár töltő állomással) puffertárolóként
szolgál fűtővízhez. A hőszivattyú és a fűtőkör közé telepíthető. Rendelkezésre bocsátja a szükséges hőenergiát
ahhoz, hogy áthidalhatók legyenek a hálózati szolgáltatók
üzemen kívüli idői.

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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4 Szerelés

4

4.1

Szerelés

4.2

A felállítási hellyel szemben támasztott
követelmények

> A telepítésre válasszon száraz helyiséget, amelynek biztosított a fagyvédelme, környezeti hőmérséklete nem
süllyed 7 °C alá, továbbá legmagasabb hőmérséklete sem
haladja meg a 25 °C-ot.
> Ügyeljen arra is, hogy a telepítésre szolgáló helyiség
mérete elérje az előírt minimális értéket. A DIN EN 378 T1
szerint a hőszivattyúkra számított (Vmin) minimális telepítési környezeti értékek kiszámítása az alábbi:
Vmin = G/c
G = hűtőközeg töltőmennyiség kg-ban
c = gyakorlati határérték kg/m-ben3
(R 407 C-re c = 0,31 kg/m3)
Ennek megfelelően a telepítés minimális térigénye:

Hőszivattyú típusa

Hűtőközeg töltőmennyiség [kg]

Minimális telepítési tér [m3]

VWS 61/3
VWW 61/3

1,9

6,1

VWS 81/3
VWW 81/3

2,2

7,1

VWS 104/3
VWW 104/3

2,05

6,6

VWS 141/3
VWW 141/3

2,9

9,4

VWS 171/3
VWW 171/3

3,05

9,8

4.1 A hőszivattyú telepítési helyének minimális mérete

> Ügyeljen arra, hogy betartsa a szükséges minimális
távolságokat.
> A felállítás helyének kiválasztásakor vegye figyelembe,
hogy a hőszivattyú működés közben rezgést vezet a
talajba vagy a közelben lévő falakra.
> Biztosítsa, hogy a talaj sík felületű, megfelelő teherbírású
legyen, hogy megfelelő alapot biztosítson a hőszivattyú,
a melegvíz tároló és az esetleg feltöltött, üzemkész
puffertároló súlya számára.
> Biztosítsa, hogy megfelelő legyen a kábelek vezetése (a
talajkör, a kútvíz, a melegvíz és a fűtésoldal számára is).

14

A kútvíz minőségével szemben támasztott
követelmények (csak VWW)

b

Vigyázat!
A nem megfelelő kútvíz a berendezés
meghibásodását okozhatja!
A nem megfelelő minőségű kútvíz megrongálhatja a szívókutat, a csővezetékeket és a
párologtatót. Sótartalmú víz használata
tilos!
> Telepítés előtt feltétlenül vizsgáltassa
meg a kútvíz minőségének megfelelőségét.

Ha a hőszivattyú közvetlenül a kútvíz körbe lesz beépítve, a
törvényi előírásoktól függetlenül el kell végezni az alábbi
táblázat szerinti víz analízist a kútvíz minőségének megítélése céljából, (¬ 4.2. tábl.) és el kell dönteni, hogy alkalmas-e a kút vize hőforrásnak. A táblázat az orientációhoz
nyújt segítséget és a teljesség igénye nélkül tartalmaz adatokat. Ha nem megfelelő a kútvíz minősége, talajhő-víz
hőszivattyút (VWS) a kivitelező részéről biztosítandó köztes
hőcserélővel kell alkalmazni (¬ geoTHERM tervezési információ).
Határértékekként a "Réz" értékek irányadók, mivel a hőszivattyú rézzel forrasztott finomacél lemezhőcserélőt tartalmaz. Ha a "Réz" oszlopban a"p" (alkalmatlan) vagy háromszor a "¡" tulajdonság szerepel, nem engedélyezett a közvetlen üzemeltetés. Ilyen esetben köztes kört (talajhő-víz
hőszivattyúval és köztes hőcserélővel) kell telepíteni.
Ha felcsavarozott finomacél hőcserélőt (1.4401 anyag) használunk köztes kör hőcserélőként, a táblázat "Finomacél"-ra
vonatkozó határértékeit kell figyelembe venni. Ha a "Finomacél" oszlopban a "p" (alkalmatlan) vagy háromszor a "¡"
tulajdonság szerepel, nem engedélyezett a kétkörös üzemeltetés.
Tengervíz vagy tóvíz esetén mindenképpen kell köztes kört
telepíteni. A köztes kört hőhordozó folyadékkal (30 %-os
oldat) kell feltölteni.

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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A víz alkotórészei

Koncentráció
mg/l

réz

nemesfém
(1.4401)

oldott vas
Fe **

< 0,2
> 0,2

i
p**

i
i

oldott mangán
Mn **

< 0,1
> 0,1

i
p**

i
i

oldott alumínium
Al

< 0,2
> 0,2

i
¡

i
i

< 0,05
> 0,05

i
p

i
i

<1

i

i

szabad klórgáz
Cl2

< 0,5
0,5 - 5
>5

i
¡/p
p

i
i
¡/p

ammónia
NH3

<2
2 - 20
> 20

i
¡
p

i
i
i

szabad, agresszív
szénsav
CO2

<5
5 - 20
> 20

i
¡
p

i
i
i

oxigén
O2

<2
>2

i
¡

i
i

szulfát
[SO4]2-

< 70
70 - 300
> 300

i
¡/p
p

i
i
p

hidrogénkarbonát
HCO3-

< 70
70 - 300
> 300

¡
i
¡

i
i
i

< 1,0
> 1,0

¡/p
i

i
i

klorid
Cl-

< 300
> 300

i
¡

i
¡

oldott nitrát
NO3

< 100
> 100

i
¡

i
i

Határérték

átlátszó,
színtelen

4,0 - 8,5 °NK

i

i

< 6,0
6,0 - 7,5
7,5 - 9,0
> 9,0

¡
¡
i
¡

¡
¡/i
i
i

< 10 PS/cm
10 - 500 PS/cm
> 500 PS/cm

¡
i
p

i
i
i

kénhidrogén
H2S
szulfid
SO3

arány
HCO3-/[SO4]2-

Optikai tulajdonságok ***
víz
összes keménység
pH érték

elektromos vezetőképesség (20 °C-on)

***) A talajvízben, függetlenül a törvényi rendelkezésektől, nem
lehet zavarosodást előidéző vagy lerakódó anyag. A legkisebb
szennyező részecskék is, amelyek a víz zavarossá válását idézik elő és szűrővel sem távolíthatók el, lerakódhatnak a párologtatóban és csökkenthetik a hőátadást.

átlátszó,
színtelen

4.2 Kútvíz minőség határértékek
i = alapesetben megfelelő állékonyság
¡ = korrózióveszély; ha több értékelés ¡ áll rendelkezésre: kritikus
p =alkalmatlan
**) Annak érdekében, hogy elkerüljük az okkeresedést, különösen a
nyelőkutak esetén, feltétlenül be kell tartani a vas (Fe) és a mangán (Mn) határértékeit: Fe < 0,2 mg/liter, Mn < 0,1 mg/liter.

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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4.3

Távolságok és méretek

1200

0-10 1)

600

650
835

140 140
75

50 100 75

1030 1100

600

4.1 Távolságok és méretek
1) A lábak magassága 10 mm-rel állítható
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b

300 mm

100 mm

300 mm

300 mm

Vigyázat!
Nem megfelelő fagyvédő és korróziógátló
szer használata megrongálhatja a berendezést!
A nem megfelelő fagyvédők és korrózió
gátló anyagok tönkretehetik a tömítéseket
és a rendszer más részeit is. Ennek következtében pedig tömítetlen helyek keletkezhetnek, ahol kifolyik a víz.
> Kizárólag engedélyezett fagyvédő és
korróziógátló anyagot adhat a fűtővízhez
> Tartsa be a töltési előírásokat (¬ 6.1. fej.).

Azoknál a fűtési rendszereknél, amelyeket túlnyomórészt
termosztatikus vagy elektromos szabályozású szelepek
működ tetnek, a hőszivattyú számára állandó, megfelelő
mennyiségű átáramlást kell biztosítani. A kiválasztott
fűtési rendszertől függetlenül biztosítani kell a fűtővíz
(¬ 14.1. illetve 14.2. tábl.) névleges térfogatáramát.

600 mm
4.2 Legkisebb távolságok a hőszivattyú felállításához

4.4

A fűtőkörrel szemben támasztott
követelmények

A hőszivattyú csak zárt rendszerű központi fűtésre történő
telepítésre alkalmas. A zavarmentes működés biztosítására
a központi fűtést szakképzett, bejegyzett szakember a
vonatkozó előírásokkal összhangban szerelheti.
A hőszivattyú alacsony hőmérsékletű fűtőrendszerekre
alkalmas. A fűtőberendezést ezért alacsony előremenő
hőmérsékletre (ideális esetben kb. 30-35 °C) kell tervezni.
Ennek alapján biztosítani kell, hogy figyelembe legyen véve
a helyi áramszolgáltató üzemszüneti ideje is.
Az energiaveszteség elkerülésére és a befagyás elleni védelemre az összes csatlakozó vezetéket hőszigeteléssel kell
ellátni.
A vezetékek szennyeződéstől mentesek legyenek.
> Szükség esetén alaposan mossa át a vezetékeket feltöltés előtt.

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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4.5

A szállítási terjedelem ellenőrzése

Poz.

1

Darab

Megnevezés

1

1

Hőszivattyú

13

4

Szerelési útmutató, kezelési útmutató

Ugyanazon kartonban:

2

2

1

Kezelőkonzol, fedéloszlop

4

1

6 literes talajkör kiegyenlítő tartály, max.
3 bar

Ebben együtt, nagyméretű zsákban:
11

1

Bilincs a talajkör kiegyenlítő tartály rögzítésére

9

1

Biztonsági szelep a hőhordozó körhöz,
1/2", 3 bar

5

1

VRC DCF rádió-jelfogó külső hőmérsékletérzékelővel

6

4

VR 10 érzékelők

3

Ebben együtt, kisméretű zsákban:
7

1

vrnetDIALOG vezérlő vezeték

10

1

Vezérlővezeték kis alkatrészekkel a talajkör
kiegyenlítő tartály rögzítésére

2

M6 laposfejű csavarok a kezelőkonzol szerelőlapra szereléséhez

3

Lemezcsavarok a kezelőkonzol szerelőlapjához

2

Lemezcsavarok a vrnetDIALOG rögzítésére

4
5

14

6
13
7
8

12

9

11

8

6

Csatlakozó szögprofil, 45°-os, hollandianya

12

1

Szigetelő lap a hőhordozó kör hátoldali
csatlakoztatásához

10

4.3 A szállítási terjedelem ellenőrzése
Jelmagyarázat ¬ 4.3. tábl.

A hőszivattyút raklapon, állítva, három csomagolási egységben szállítjuk.
> Ellenőrizze a hőszivattyú és a külön csomagolt kezelőkonzol esetleges szállítási sérüléseit.

18

Ugyanazon kartonban:

Ebben együtt, kisméretű zsákban:
14

2

Tömítések fémgyűrűvel a hőhordozó kör
csatlakozó profiljához

3

3

Lapos tömítések (sárga/zöld) a fűtőkör
csatlakozó szögprofiljához

4.3 Szállítási terjedelem

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00

Szerelés 4

4.6

Szállítási biztosító elemek eltávolítása

Javasoljuk, hogy megfelelő eszközzel mozgassa a hőszivatytyút.

a

Veszély!
Nagy súly emelése közben sérülésveszély
keletkezhet!
A hőszivattyú tömege elérheti a 180 kg-ot.
> Ha nem kerülhető el a hőszivattyú emelése, akkor több személy végezze a sérülések megelőzése érdekében.

< 45°

4.4 Szállítási biztosító elemek eltávolítása

> Óvatosan távolítsa el a csomagolást és a kitömő anyagot,
ügyeljen arra, hogy közben ne sérüljenek meg a berendezés részei.
> Távolítsa el a szállítási biztosító elemeket (szögprofilokat), amelyek a hőszivattyút a raklapon rögzítik.
> Szakszerűen távolítsa el a szögprofilokat. Ezekre nincs
már szükség.
4.5 Hőszivattyú szállítása (molnárkocsi)

4.7

Hőszivattyú szállítása

Szállítási segítők a készülék hátoldalán lévő fogómélyedések (¬ 3.4. ábra, 4. poz.).

b

Vigyázat!
A szakszerűtlen szállítás meghibásodást
okozhat!
A szállítás módjától függetlenül a hőszivatytyú, illetve a hőszivattyú modul nem dönthető 45°-nál nagyobb szögben. Ellenkező
esetben működés közben zavar keletkezhet
a hűtőközeg körben. Szélsőséges esetben a
teljes fűtőberendezés meghibásodhat.
> Szállítás közben legfeljebb 45°-ban dönthető a hőszivattyú.

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00

b

Vigyázat!
A nem megfelelő szállítóeszköz a berendezés károsodását okozhatja!
Ügyeljen arra, hogy az Ön által választott
szállítóeszköz a hőszivattyú súlyának megfelelő legyen.
> A műszaki adatok tartalmazzák a hőszivattyú súlyát.

Molnárkocsival történő szállításkor ügyeljen a következőkre:
> A molnárkocsit a hőszivattyúnak csak a hátsó oldalához
tegye, mert így a legkedvezőbb a súlyeloszlás.
> Hevederrel rögzítse a hőszivattyút.
> Használjon rámpát, amikor a molnárkocsival leveszi a
raklapról, pl. élfát és stabil deszkát.
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4.8

Hőszivattyú felállítása

4.9

> A hőszivattyú felállításakor tartsa be a faltól számított
minimális távolságokat (¬ 4.2. ábra).

Hőszivattyú burkolati elemeinek leszerelése

A burkolat elemei csavarral rögzítettek, ezenkívül
tartóklipszek rögzítik.

1.
2.

2.

3.
0-10 mm

4.6 Állítólábak beállítása

> Igazítsa a hőszivattyút az állítólábak segítségével, hogy
vízszintesen álljon.

4.7 Vegye le a felső takarásokat

> Vegye le a tartóklipsszel rögzített hátsó, felső burkolatot
a csővezetékről úgy, hogy enyhe nyomást kifejtve felfelé
húzza.
> Csavarozza ki az alatta lévő csavarokat, melyek a burkolat első, felső elemeit rögzítik.
> A tető első, felső részét felfelé vegye le.

20
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> Csavarja ki a szerelőlemez két csavarját.
> Húzza le az első burkolat felső részét a ház alján, és felfelé húzva emelje le.

i

A burkolati elemeket csak a telepítő munkák
befejezése után szerelje fel (¬ 7.9. fej.).

4.8 Vegye le az első burkolat alsó elemeit

> Csavarozza ki a szerelőlemez két csavarját, és a szerelőlemezt az első burkolat alsó részével együtt húzza le a
házról.

3.

2.

1.

1.

4.9 Vegye le az első burkolat felső részét

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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5 Hidraulikus szerelés

5

Hidraulikus szerelés

b

b

Vigyázat!
Meghibásodást okozhat, ha szerelési
maradványok vannak a fűtés előremenő
és visszatérő vezetékében!
A hegesztési maradványok, reve, kenderkóc, ragasztó, rozsda, durva szennyeződés
stb. maradványok lerakódhatnak a hőszivattyú csővezetékében és meghibásodást
okozhatnak.
> A hőszivattyú csatlakoztatása előtt gondosan mossa át a fűtési rendszert az
esetleges maradványok eltávolítására!
Vigyázat!
Tömítetlenség miatti meghibásodás
veszélye!
A csatlakozó vezetékek mechanikai feszültségei tömítetlenséget okozhatnak, ennek
következtében pedig, bizonyos körülmények
között, meghibásodhat a hőszivattyú.
> Kerüljük a csatlakozóvezetékek mechanikai feszültségeit!

A telepítést kizárólag szakember végezheti!
> A csövek telepítésekor be kell tartani a méret- és csatlakoztatási rajzok előírásait (¬ 4.1. ábra).
> Szereléskor tartsa be az érvényes előírásokat!
> A zaj átvitelének megelőzésének érdekében tartsa be a
következő előírásokat:
A fűtőkör és a hőhordozó kör csöveinek rögzítésére szolgáló fali bilincseket ne tegye túl közel a hőszivattyúhoz,
hogy ne legyen túl szoros a rögzítés.
Különösen nehéz esetekben használjon páncéltömlőt
(vasalt gumitömlőt).
A finomacélból gyártott hullámtömlő használatát nem javasoljuk, mert a tömlő hullámformája miatt túl nagy lenne a
fűtővíz oldali nyomásvesztés.

b
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5.1

Központi fűtés közvetlen bekötése

5.1.1

A működés leírása központi fűtés közvetlen
csatlakoztatása esetén

A padlófűtés köröket közvetlenül a hőszivattyúra kell csatlakoztatni. A szabályozás normál esetben energiamérleg szabályozóval történik (¬ 9.4.2. fej.).

5.1.2

Szereléssel kapcsolatos tudnivalók

> Szerelje a hidraulikus komponenseket a helyi követelményeknek megfelelően, az alábbi hidraulikus kapcsolás példával azonos módon.
> Ha nem használ opcionális tartozékokat a hőszivattyúhoz
(hőszivattyú talajkör töltő állomás) (¬ 6.4. ábra, 56. poz.)
szerelje az egyes hidraulikus komponenseket megfelelően
¬ 6.6. ábra.
> Csatlakoztasson határoló-termosztátot, hogy biztosított
legyen a hőszivattyú padlófűtés védőfunkciója.
> Csatlakoztassa a VF2 előremenő-hőmérséklet érzékelőt,
hogy biztosítsa az energia integrálás funkciót.
> Üzembe helyezéskor állítsa be a szabályozóban az 1. hidraulikus kapcsolást.
> Biztosítsa, hogy rendelkezésre álljon a minimális átfolyó
vízmennyiség (a névleges térfogatáram legalább 30 %-a).

i

Ha a hőszivattyú és a fűtési rendszer közé hidraulikus váltót telepített, a VF2 hőmérséklet érzékelőt a hidraulikus váltó fűtésköri előremenő
ágára kell felszerelni.

Figyelem: Elvi ábrázolás!
Ezek a hidraulikus kapcsolás példák nem tartalmazzák az
összes, a szakszerű szereléshez szükséges elzáró és biztosító elemet.
> Tartsa be a vonatkozó szabványok és irányelvek előírásait!

Vigyázat!
A fűtési rendszerben lévő levegő hátrányosan befolyásolhatja a működést!
A fűtési rendszerben található levegő hátrányosan befolyásolja a működést és csökkenti a fűtőteljesítményt.
> Megfelelő helyeken szereljen fel a fűtési
rendszerbe automatikus légtelenítőket.
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42b
50
56
57
58
65
HK2-P
VF2
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56

57

42a

65

Hőszivattyú geoTHERM VWS ..1/3
Időjárás vezérlésű energiamérleg szabályozó
VRC DCF vevő külső hőmérséklet érzékelővel
Maximum-termosztát
Sapkaszelep
Biztonsági szelep
Membrános tágulási tartály fűtőkör
Túláramlás szelep
Hőszivattyús sóoldat töltő állomás
Sóoldat kiegyenlítő tartály
Töltő és ürítő csap
Sóoldat felfogó tartály
Fűtőkörszivattyú pufferkör
Előremenő-hőmérséklet érzékelő

Jelmagyarázat

5
3

400 V~
230 V~

16
3

3

13

42a

58

42b

32

2

50

2
19

VF2

Hidraulikus szerelés 5

5.1 Hidraulikus kapcsolás példája: Közvetlen központi fűtés
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5.2

Kevert kör szerelése puffertárolóval

5.2.1

Puffertárolóval és kevert körrel kialakított
központi fűtés működésének ismertetése

A fűtőköröket puffertárolón, mint elválasztó tárolón keresztül csatlakoztatjuk a hőszivattyúra. A szabályozás normál
esetben energiamérleg szabályozóval történik
(¬ 9.4.3. fej.).
A VF2 előremenő hőmérséklet érzékelő a külső fűtőköri szivattyú mögött helyezkedik el (padlófűtés védő kapcsoló).
A hőszivattyú reagál a puffertároló hőigényére.

5.2.2 Szereléssel kapcsolatos tudnivalók
> Szerelje a hidraulikus komponenseket a helyi követelményeknek megfelelően, az alábbi hidraulikus kapcsolás példával azonos módon.
> Ha nem használ külön rendelhető tartozékokat a hőszivattyúhoz (hőszivattyú talajkör töltő állomás) (¬ 6.4. ábra,
56. poz.) telepítse az egyes hidraulikus komponenseket
megfelelően ¬ 6.6. ábra.
> Csatlakoztasson határoló-termosztátot, hogy biztosított
legyen a hőszivattyú padlófűtés védőfunkciója.
> Csatlakoztassa a VF2 előremenő-hőmérséklet érzékelőt,
hogy biztosítsa az energia integrálás funkciót.
> Üzembe helyezéskor a szabályozóban a 2. hidraulikus
kapcsolást állítsa be.

Figyelem: Elvi ábrázolás!
Ezek a hidraulikus kapcsolás példák nem tartalmazzák az
összes, a szakszerű szereléshez szükséges elzáró és biztosító elemet.
> Tartsa be a vonatkozó szabványok és irányelvek előírásait!
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16
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Hőszivattyú geoTHERM VWS ..1/3
Puffertároló allSTOR VPS/2
Időjárás vezérlésű energiamérleg szabályozó
VRC DCF vevő külső hőmérséklet érzékelővel
Maximum-termosztát
Sapkaszelep
Biztonsági szelep
Membrános tágulási tartály fűtőkör
Hőszivattyús sóoldat töltő állomás
Sóoldat kiegyenlítő tartály
Töltő és ürítő csap
Sóoldat felfogó tartály
Fűtőkör szivattyú pufferkör
Fűtőkör keverő
Visszatérő-hőmérséklet érzékelő
Előremenő-hőmérséklet érzékelő
Előremenő-hőmérséklet érzékelő

Jelmagyarázat

3

3

13

58

42b

32

2
2

42a

3

2

M

VF1

3

RF1

HK2

HK2-P

19

VF2

4
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5.2 Hidraulikus kapcsolás példája: Kevert kör puffertárolóval
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5.3

Központi fűtés és melegvíz-tároló közvetlen
csatlakoztatása

5.3.1

A működés leírása központi fűtés és
melegvíz-tároló közvetlen csatlakoztatása
esetén

A padlófűtés köröket közvetlenül a hőszivattyúra kell csatlakoztatni. A szabályozás normál esetben energiamérleg szabályozóval történik (¬ 9.4.2. fej.).
A hőszivattyú üzemelteti ezenkívül a melegvíztárolót.

5.3.2 Szereléssel kapcsolatos tudnivalók
> Szerelje a hidraulikus komponenseket a helyi követelményeknek megfelelően, az alábbi hidraulikus kapcsolás példával azonos módon.
> Ha nem használ külön rendelhető tartozékokat a hőszivattyúhoz (hőszivattyú talajkör töltő állomás) ¬ 6.4. ábra,
56. poz.) szerelje az egyes hidraulikus komponenseket
megfelelően ¬ 6.6. ábra.
> Csatlakoztasson határoló-termosztátot, hogy biztosított
legyen a hőszivattyú padlófűtés védőfunkciója.
> Csatlakoztassa a VF2 előremenő-hőmérséklet érzékelőt,
hogy biztosítsa az energia integrálás funkciót.
> Üzembe helyezéskor állítsa be a szabályozóban 3. hidraulikus kapcsolást.
> Biztosítsa, hogy rendelkezésre álljon a minimális átfolyó
vízmennyiség (a névleges térfogatáram legalább 30 %-a).

i

Ha a hőszivattyú és a fűtési rendszer közé hidraulikus váltót telepített, a VF2 hőmérséklet érzékelőt a hidraulikus váltó fűtésköri előremenő
ágára kell felszerelni.

Figyelem: Elvi ábrázolás!
Ezek a hidraulikus kapcsolás példák nem tartalmazzák az
összes, a szakszerű szereléshez szükséges elzáró és biztosító elemet.
> Tartsa be a vonatkozó szabványok és irányelvek előírásait!
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Hőszivattyú geoTHERM VWS ..1/3
Melegvíz tároló
Időjárás vezérlésű energiamérleg szabályozó
VRC DCF vevő külső hőmérséklet érzékelővel
Maximum-termosztát
Védőszelep
Biztonsági szelep
Membrános tágulási tartály fűtőkör
Membrános tágulási tartály melegvíz
Biztonsági szerelvénycsoport víz csatlakoztatásánál
Hőszivattyús sóoldat töltő állomás
Sóoldat kiegyenlítő tartály
Töltő és ürítő csap
Sóoldat felfogó tartály
Fűtőkör szivattyú pufferkör
16
Tároló hőmérséklet érzékelő
3
Előremenő-hőmérséklet érzékelő
Cirkulációs sziv.

Jelmagyarázat

13

58

42b

32

42a

5

2

SP

2
2

3

19 VF2

42c

42a

ZP
43
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5.3 Hidraulikus kapcsolás példája: Közvetlen központi fűtés és
melegvíztároló
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5.4

Kevert kör szerelése puffertárolóval és
melegvíztárolóval

5.4.1

A működés ismertetése puffer- és melegvíz
tárolóval kialakított központi fűtési
rendszer esetén

A fűtőköröket puffertárolón, mint elválasztó tárolón keresztül csatlakoztatjuk a hőszivattyúra. A szabályozás alapvetően a kívánt előremenő fűtővíz hőmérséklete alapján történik (¬ 9.4.3. fej.).
A VF2 előremenő hőmérséklet érzékelő a külső fűtőköri szivattyú mögött helyezkedik el (padlófűtés védő kapcsoló).
A hőszivattyú reagál a puffertároló hőigényére.
A hőszivattyú üzemelteti ezenkívül a melegvíztárolót.

5.4.2 Szereléssel kapcsolatos tudnivalók
> Szerelje a hidraulikus komponenseket a helyi követelményeknek megfelelően, az alábbi hidraulikus kapcsolás példával azonos módon.
> Ha nem használ külön rendelhető tartozékokat a hőszivattyúhoz (hőszivattyú talajkör töltő állomás) (¬ 6.4. ábra,
56. poz.) szerelje az egyes hidraulikus komponenseket
megfelelően ¬ 6.6. ábra.
> Csatlakoztasson határoló-termosztátot, hogy biztosított
legyen a hőszivattyú padlófűtés védőfunkciója.
> Csatlakoztassa a VF2 előremenő-hőmérséklet érzékelőt,
hogy biztosítsa az energia integrálás funkciót.
> Üzembe helyezéskor állítsa be a szabályozóban 4. hidraulikus kapcsolást.

Figyelem: Elvi ábrázolás!
Ezek a hidraulikus kapcsolás példák nem tartalmazzák az
összes, a szakszerű szereléshez szükséges elzáró és biztosító elemet.
> Tartsa be a vonatkozó szabványok és irányelvek előírásait!
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VRC DCF vevő külső hőmérséklet érzékelővel
Maximum-termosztát
Sapkaszelep
Biztonsági szelep
Membrános tágulási tartály fűtőkör
Membrános tágulási tartály melegvíz
Biztonsági szerelvénycsoport víz csatlakoztatásánál
Hőszivattyús sóoldat töltő állomás
Sóoldat kiegyenlítő tartály
Töltő és ürítő csap
Sóoldat felfogó tartály
Fűtőkör keverő
Fűtőkör szivattyú pufferkör
Visszatérő-hőmérséklet érzékelő
16
Tároló hőmérséklet érzékelő
3
Előremenő hőmérséklet érzékelő
Előremenő-hőmérséklet érzékelő
Cirkulációs sziv.
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5.4 Hidraulikus kapcsolás példája: Kevert kör puffertárolóval és
melegvíztárolóval
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5.5

Csatlakozó szögprofil szerelése
2

b

Vigyázat!
Meghibásodás veszélye tömítetlen részek
miatt!
Ha a talajkör/kútvízkör csatlakozásainál
(¬ 5.6. ábra, 6. és 7. poz.) nem a fém
támasztó persellyel rendelkező tömítéseket
használják, tömítetlen helyek keletkezhetnek!
> Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó szögprofilokra a megfelelő tömítéseket használja!

– A csövek szerelése és a tömítések használata az
¬ 5.6. ábra szerint történjen.
– A szerelést szakembernek kell végeznie!
> Szereléskor tartsa be az érvényes előírásokat!

b

Vigyázat!
A működésre hátrányos befolyások
veszélye!
A fűtőberendezésben található levegő hátrányosan befolyásolja a működést és csökkenti a fűtőteljesítményt.
> Szükség esetén építsen be légtelenítő
szelepet.

1

1

3

4

5

8

6
7
5.6 Csatlakozó szögprofil szerelése
Jelmagyarázat
2 Fűtési előremenő
3 Fűtési visszatérő
4 Melegvíztároló visszatérő
5 A membrános fűtési tágulási tartály csatlakozója
6 A hőforrástól a hőszivattyúig (A, talajkör meleg)
7 A hőszivattyútól a hőforrásig (B, talajkör hideg)
8 Szigetelő szőnyeg

> A három csatlakozó szögprofilt (2 - 4) a sárga/zöld lapos
tömítésekkel szerelje.
> Az egyes, kisebb csatlakozó szögprofilokat sárga/zöld
lapos tömítéssel szerelje a fűtőkör tágulási tartályának
csatlakozására (5).
> Szerelje a két csatlakozó szögprofilt (6 és 7) a tömítésekkel a tartozékok közül a fém támasztógyűrűvel.
> A csatlakozó lap hőszigetelésére a szállított tartozékok
között szigetelő szőnyeg található. Tegye a szigetelő szőnyeget (8) a két jobboldali csavarozásra.

5.5 Vaksapkák eltávolítása

> Távolítsa el a vaksapkákat (1) a készülék csatlakozóiról.
Ezek a továbbiakban nem szükségesek, ezért szakszerűen eltávolíthatók.
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5.6

Hőszivattyú csatlakoztatása a fűtőkörre

b
b

Hőszivattyú csatlakoztatása a hőhordozó
körre (csak VWS)

Vigyázat!
Meghibásodás kondenzvíz miatt!
A kondenzvíz korróziót okozhat.
> Szigetelje a fűtőkör minden csövét párolgási diffúzió ellen.

42a

57

Vigyázat!
A fűtőkör túlnyomása meghibásodást
okozhat!
Működés közben túlnyomás alakulhat ki a
fűtőkörben.
> Szereljen fel tágulási tartályt és biztonsági szelepet a fűtőkörben az alábbi
követelménynek megfelelően.

A fűtőberendezés telepítésére az EN 12828 a következő előírásokat tartalmazza:
– Töltőszelep a fűtőberendezés vízzel feltöltésére, vagy a
víz leengedésére (a gyártó a készülékbe beépítette).
– Membrános tágulási tartály a fűtőkör visszatérő ágába,
– Biztonsági túlnyomás szelepet (legalább DN 20, nyitási
nyomás 3 bar) manométerrel (biztonsági csoport) a fűtőkör előremenő ágába, közvetlenül a hőszivattyú mögé,
– Levegő-/szennyleválasztó a fűtőkör visszatérő ágába,.

a

5.7

Veszély!
A gőz és a fűtővíz forrázásveszélyt okozhat!
A biztonsági túlnyomás szelep lefújó vezetékén keresztül túlnyomás esetén lefúja a
gőzt és/vagy a forró vizet.
> Szereljen lefújó vezetéket a biztonsági
szelep kilépő nyílásának megfelelő
méretben úgy,hogy lefújáskor ne kerüljenek veszélybe a gőz és/vagy fűtővíz
miatt az ott tartózkodó személyek.

> Szerelje a lefújó vezetéket fagymentes környezetbe,
hogy bármikor hozzáférhető és megszemlélhető legyen.
Javasoljuk Vaillant biztonsági szerelvény csoport és lefolyótölcsér telepítését.
> Szerelje össze a fűtés előremenő és visszatérő vezetékeit
az összes szerkezeti elemmel.
> Csatlakoztassa az előremenő vezetéket (¬ 5.6. ábra,
2. poz.).
> Csatlakoztassa a visszatérő vezetéket (¬ 5.6. ábra,
3. poz.).
> Csatlakoztassa a fűtőkör tágulási tartályát (¬ 5.6. ábra,
5. poz.).
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5.7 Szerelvények a hőhordó körben
Jelmagyarázat
42a Biztonsági szelep
48
Nyomásmérő
56
Hőszivattyú talajkör töltő állomás
57
Talajkör kiegyenlítő tartály
61
Elzárószelep
62
Elzárószelep
63
Elzárószelep
64
Elzárószelep
65
Talajkör felfogótartály
70
Elzárószelep
72
Elzárószelep
A
A hőforrástól a hőszivattyúhoz (talajkör meleg)
B
A hőszivattyútól a hőforrásig (talajkör hideg)

A Vaillant javasolja Vaillant hőszivattyú talajkör-töltő állomás telepítését. Ezáltal lehetséges a hőholdozó kör előkészítő részleges légtelenítése, például a hőhordozó kör előremenő és visszatérő vezetékeiben egészen a készülékig.
> Szereléskor tartsa be a ¬ hőszivattyú talajkör-töltő állomás szerelési utasítás előírásait.

b

Vigyázat!
Hibás működés veszélye!
A szennyszűrők átfolyási problémákat és a
talajköri szivattyú maradék szállítási magasságának csökkenését okozhatják.
> Ne szereljen hosszabb időre szennyszűrőt a hőhordozó körbe! A hőhordozó
folyadék a töltés során tisztul.
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b

Vigyázat!
Meghibásodás kondenzvíz képződés
miatt!
A kondenzátum képződés a nem szigetelt
talajköri vezetékeken az épületen belül, az
építményben kárt okozhat.
> Feltétlenül gondoskodjon a talajkör vezetékek páraáteresztő szigeteléséről.

> Szerelje a talajköri vezetékeket a hőforrás és a hőszivatytyú közé az összes hozzátartozó komponenssel együtt,
az érvényes technikai irányelveknek megfelelően.

i

Használjon hidegcső bilincseket a talajköri vezetékek hőszivattyúra történő csatlakoztatására a
jegesedés elkerülése érdekében.

> Csatlakoztassa a talajköri vezetékeket a hőszivattyúra
(¬ 5.6. ábra, 6. és 7. poz.).
> Szerelje fel a csatlakozó lemez hőszigetelésére betervezett szigetelő szőnyeget (¬ 5.6. ábra, 8. poz.).
> Minden vezetéket páraáteresztő módon szigeteljen.

5.8

b

i

Vigyázat!
Sérülésveszély a kifolyó hőhordozó
miatt!
Ha a talajkör kiegyenlítő tartály (2) alsó
csavarját teflonszalaggal vagy hasonló
anyaggal tömíti, szivárgás keletkezhet a
hőhordozó körön.
> Csavart kenderkóccal tömítse.

A tartozékként szállított talajkör kiegyenlítő tartály térfogata kb. 6 liter, ezzel max. 500 liter
hőhordozó körre elegendő.

> Szerelje fel a (3) talajkör kiegyenlítő tartály tartóját tiplivel és csavarral a falra.
> Vegye ki az előszerelt csatlakozó darabokat (1 és 2) a
talajkör kiegyenlítő tartályból (57).
> Kenderkóccal tömítse az alsó csatlakozó darab külső
menetét.
> Telepítse a talajkör kiegyenlítő tartályt az alsó csatlakozó
darabbal a vezetékbe a hőforrástól a hőszivattyúhoz.

42a

Talajkör kiegyenlítő tartály szerelése a
hőhordozó körbe (csak VWS)

42a

1

1

57
5.9 Biztonsági szelep szerelése
3

2

5.8 Talajkör kiegyenlítő tartály beszerelése

32

> Tömítse a felső csatlakozó darab (1) külső menetét
tömítő masszával, amely szárazon szigetel, például teflonszalag.
> Szerelje a csatlakozó darabot a 3 bar nyomású biztonsági szelepre (42a), amely a hőszivattyúhoz tartozik.
> Szerelje össze a felső csatlakozó darabot a biztonsági
szeleppel a talajkör kiegyenlítő tartályra.
> A tartó segítségével rögzítse a talajkör kiegyenlítő tartályt.
> Csatlakoztasson tömlőt/vezetéket a biztonsági szelepre.
A hőhordozó felfogó tartályra a tömlőt nyitott véggel
helyezze be.
> Telepítse a hőhordozó felfogó tartályt (¬ 5.7. ábra,
65. poz.) nyomásmentesen a biztonsági szelepre (42a).
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A hőhordozó felfogó tartályt nem szabad teljesen lezárni,
mert nem biztosított a biztonsági szelep működése.

5.9

b

Hőszivattyú csatlakoztatása kútvíz körre
(csak VWW)

Kútvíz hőforrásként történő használatakor a legtöbb esetben a kutat szívó és nyelő kúttal készítik.
A szívó és nyelő kút csővezetékeinek vége kellő mélységben
legyen a kútvíz szintje alatt, hogy elkerüljük, hogy a víz oxigént vegyen fel a levegőből. Az oxigén a vízben oldott vas
és mangán fellazítását eredményezi, ami okkerosítja a nyelőkutat és a hőszivattyú hőcserélőjét.
> Telepítse a szívókútba a gyártó által javasolt kútszivatytyút (merülő szivattyú). Tartsa be eközben a kútszivattyú
telepítési/szerelési utasítását.
A kútszivattyú elektromos csatlakoztatása a ¬ 7.3.4. fej.
található.
> Szerelje a kútvíz vezetékeket az összes hozzátartozó
komponenssel együtt, az érvényes technikai irányelveknek megfelelően.

b

5.10

Vigyázat!
Meghibásodás vákuum miatt!
A kútvíz vezetékeiben létrejövő vákuum a
hőszivattyú flexibilis tömlőit megrongálhatja.
> Gondoskodjon arról, hogy működés közben és a kútszivattyú lekapcsolása után
ne jöhessen létre vákuum a vezetékekben.

Szükség esetén melegvíz tároló
csatlakoztatása

> Ha külső melegvíz tárolót kell csatlakoztatni, csatlakoztassa a melegvíz tároló visszatérő ágát (¬ 5.6. ábra,
4. poz.).
> Ha nem csatlakoztat külső melegvíz tárolót, ezt a csatlakozót tömítetten kell elzárni.

Vigyázat!
Meghibásodás szilárd részecskék miatt!
A kútvízben lévő szilárdanyag részecskék
(például homok) lerakódhatnak a párologtatóban.
> Telepítsen a hőszivattyúhoz vezető vezetékbe mosható finomszűrőt (háló mérete
100-120 Pm).

> Csatlakoztassa a kútvíz vezetékeket a hőszivattyúra
(¬ 5.6. ábra, 6. és 7. poz).
> Szerelje fel a csatlakozó lemez hőszigetelésére betervezett szigetelő szőnyeget (¬ 5.6. ábra, 8. poz.).
> Minden vezetéket páraáteresztő módon szigeteljen.
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Fűtő- és hőforráskör feltöltése

Mielőtt a hőszivattyút üzembe helyezzük, fel kell tölteni a
fűtőkört és a hőhordozó kört (csak VWS).
Kútvíz hőforrásként történő használatakor (csak VWW)
elmarad a hőforráskör feltöltése és légtelenítése, mert ez
nyitott rendszer.

6.1

A gyakorlatban általánosan használt fűtési rendszeradalékok összeférhetősége kapcsán a Vaillant semmilyen felelősséget nem vállal.

Tisztítási célú adalékanyagok(alkalmazás után a
berendezésből való kimosásuk szükséges)
Fernox F3
Jenaqua 200
Jenaqua 300
Jenaqua 400
Sentinel X 300
Sentinel X 400

Tartósan a berendezésben hagyható adalékanyagok
–
–
–
–
–
–
–
–

Összes
fűtésteljesítmény

Fernox F1
Fernox F2
Jenaqua 100
Jenaqua 110
Sentinel X 100
Sentinel X 200
Fernox Antifreeze Alphi 11
Sentinel X 500

Fagyvédelmi célú, tartósan a berendezésben hagyható adalékanyagok

Összes keménység a legkisebb kazánfűtési
felület esetén2)
20 l/kW

> 20 l/kW
< 50 l/kW

> 50 l/kW

kW

mol/m3

mol/m3

mol/m3

< 50

Nincs követelmény, vagy < 31)

2

0,02

> 50 - 200

2

1,5

0,02

Feltöltési előírások

A fűtővíz adalékanyagokkal történő kezelése anyagi károkhoz vezethet. A következő termékek rendeltetésszerű használata mellett a Vaillant készülékeken eddig nem volt
tapasztalható összeférhetetlenség.
> Felhasználáskor kövesse az adalékanyag gyártó utasításait.

–
–
–
–
–
–

– ha a teljes töltő és kiegészítő vízmennyiség a berendezés használata közben a fűtőberendezés névleges
térfogatának háromszorosát meghaladja, vagy
– ha az alábbi táblázatban meghatározott határértékeket nem tartják be.

1) Keringtetéssel működő vízmelegítő berendezéseknél és elektromos fűtőelemekkel rendelkező rendszerekkel
2) Specifikus rendszertérfogatoknál (liter, névleges tartalom/
fűtésteljesítmény; több kazános berendezéseknél a legkisebb
egyedi fűtésteljesítményt kell alkalmazni). Ezek az adatok
csak háromszoros berendezési térfogatig érvényesek, töltő és
kiegészítő vízre. Ha a berendezés térfogatának háromszorosát meghaladjuk, a vizet, éppúgy, mint a 6.1. táblázatban megadott határértékek túllépése esetén, a VDI előírásai szerint
kell kezelni (lágyítás, sómentesítés, keménység stabilizálás,
iszapmentesítés).
6.1 A fűtővíz irányértékei: Vízkeménység

A fűtővíz jellemzői

Mértékegység

sószegény

sós

Elektromos vezetőképesség 25 °C-on

PS/cm

< 100

100 - 1500

Megjelenés

üledékmentes

pH-érték 25 °C-on
Oxigén

mg/l

8,2 - 10,01)

8,2 - 10,01)

< 0,1

< 0,02

1) Alumínium és alumíniumötvözetek esetén a pH-érték tartománya 6,5 és 8,5 közé korlátozott.
6.2 Fűtővíz irányértékek: Sótartalom

– Fernox Antifreeze Alphi 11
– Sentinel X 500
> Tájékoztassa az üzemeltetőt a szükséges intézkedésekről, ha adalékanyagot használt.
> Tájékoztassa az üzemeltetőt fagyvédelem biztosításának
módjáról.
> A feltöltő és kiegészítő víz kezelésekor tartsa be az érvényes nemzeti előírásokat és technikai szabályokat.
Amennyiben a nemzeti előírások és a műszaki szabályok
nem támasztanak magasabb követelményeket, akkor a
következő előírás érvényes:
> A fűtővizet kezelni kell,

34

b

Vigyázat!
Anyagi károk veszélye a fűtővíz nem
megfelelő fagy- vagy korrózióvédő anyagokkal történő keverése miatt!
A fagy- és korrózióvédő anyagok elváltozásokat okozhatnak a tömítésekben, zajossá
tehetik a központi fűtést és esetleg további
következményes károkat okozhatnak.
> Ne használjon nem megfelelő fagy- és
korrózióvédő anyagokat.
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6.2

Vigyázat!
Meghibásodás veszélye magnetit lerakódás miatt.
Acélcsöveket tartalmazó fűtőrendszerek
esetén statikus fűtőfelületeknél,
puffertárolóknál a nagy mennyiségű víz
miatt magnetit képződhet. Ilyen esetben
javasoljuk magnetit szűrő használatát a
készülékben lévő szivattyú védelmére.
> A szűrőt feltétlenül a hőszivattyú visszatérő ágának közvetlen közelében
helyezze el.

1

Fűtőkör feltöltés és légtelenítés

b

Vigyázat!
A nem megfelelő légtelenítés a működés
hibáját okozhatja!
A légzárványok nem megfelelő átáramlást
és zajok keletkezését okozzák a fűtőkörben.
> Biztosítsa, hogy a melegvíz tároló, tároló
feltöltő köre szintén légtelenítve legyen.

2

6.1 Fűtés/tárolótöltés váltószelep és a fűtőkör töltő és ürítő
szelepe

> Forgassa felfelé a fűtőberendezés összes termosztát szelepét és szükség esetén az összes többi elzáró szerepet
is.

> Ha csatlakoztatva van a melegvíz tároló, állítsa a fűtés/
tárolótöltés váltószelepet (1) középállásba.
3

6.2 Helyezze a váltószelepet középállásba

> Nyomja meg ehhez a fehér átkapcsoló kart (3) a váltószelep fűtés/tárolótöltés motorfején, hogy középállásba
kattanjon.
Ezzel mindkét út kinyílik és jobb lesz a feltöltés, mert a
rendszerben lévő levegő el tud távozni.
> Csatlakoztasson töltő tömlőt az egyik vízcsapra.
> Ehhez vegye le a fűtőkör töltő és ürítő szelepének csavarkupakját (¬ 6.1. ábra, 2. poz.) és rögzítse a töltőtömlő
szabad végét.
> Nyissa ki a fűtőkör töltő és ürítő szelepét.
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> Lassan fordítsa felfelé a vízcsapot és lassan addig töltsön vizet, amíg a (telepített) manométeren a fűtési nyomás kb. 1,5 bar értéken áll.
> Fordítsa el a fűtőkör töltő és ürítő szelepét.
> Légtelenítse a fűtőkört a szükséges helyeken.
> Ezután mégegyszer ellenőrizze a fűtőkör víznyomását
(szükség esetén ismételje meg a töltési folyamatot).
> Távolítsa el a töltő tömlőt a töltő és ürítő szelepről és
tegye fel újra a csavarsapkát.
Helyezze a fűtés/tároló töltés váltószelepet ismét kiinduló
helyzetbe. Menete a következő:

6.3

Hőhordozó kör feltöltés és légtelenítés
(csak VWS)

6.3.1

Töltés előkészítés

a

Veszély!
Robbanás- és égésveszély!
Az etanol hőhordozó koncentrátum mint
folyékony anyag és gőz könnyen gyulladó
anyag. Előfordulhat, hogy robbanásveszélyes gőz- és levegőkeverék képződik.
> Tartsa távol hőtől, szikrától, nyílt lángtól
és forró felülettől.
> Véletlen kiszabadulás esetén gondoskodjon megfelelő szellőztetésről.
> Kerülje a gőz- és levegőkeverék képződését. Tartsa zárva a koncentrátumot tartalmazó tartályt.
> Tartsa be a hőhordozó folyadékhoz mellékelt biztonsági adatlap előírásait.

a

Veszély!
Marás okozta sérülésveszély!
A hőhordozó közeg káros az egészségre.
> Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.
> Kerülje az anyag lenyelését, belégzését.
> Viseljen kesztyűt és védőszemüveget.
> Tartsa be a hőhordozó folyadékhoz mellékelt biztonsági adatlap előírásait.

b

Vigyázat!
A nem megfelelő légtelenítés a működés
hibáját okozhatja!
A légzárványok elentős hatásfok veszteséget eredményeznek.
> Biztosítsa, hogy a hőhordozó kör megfelelően légtelenített legyen.

b

Vigyázat!
A nem megfelelő közeg meghibásodást
okozhat és káros a működésre!
Nem megfelelő közeg használata tartós
meghibásodást okoz a hőhordozó körben,
például a tömítések meghibásodása miatt
tömítetlen helyek keletkeznek, ezért tilos
nem megfelelő közeget használni.
> Csak az előírt koncentrátumot használja.

45°
3.

4.

2.

1.
6.3 A váltószelep motorfejének levétele

> Húzza le a váltószelep motorfejéről az áramellátó vezetéket.
> Nyomja meg a biztosító kart.
> Fordítsa el a motorfejet 45°-kal.
> Vegye le a motorfejet.
Ezzel a szeleptest rugója ismét kiinduló állapotba vált.
> Forgassa a motorfejet ismét a szeleptestre és csatlakoztassa újból az áramvezető kábelt.
Az átváltó szelep motorfején lévő fehér átkapcsoló karnak
ekkor alaphelyzetben kell lennie (¬ 6.2. ábra, 3. poz.).

36
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A hőhordozó kör feltöltésére töltő szivattyú
szükséges, amely a hőhordozó kört töltéskor
egyúttal légteleníti is. A Vaillant saját töltőkészülékét javasolja (szennyszűrővel együtt), vagy
saját töltőszivattyúját.

Az alábbiakban leírjuk a töltő és légtelenítő folyamat lépéseit Vaillant hőszivattyú talajkör-töltő állomás alkalmazásakor. A talajkör-töltő állomás a hőhordozó kör előkészítő
részleges légtelenítését biztosítja, továbbá egyetlen munkamenetben végzi el a feltöltést és a légtelenítést.
A hőhordozó folyadék egyik alkotóeleme a víz, amelyhez
megfelelő hőmérséklet stabilitású folyadék koncentrátumot
keverünk. Adalékanyagként propilénglikolt javasolunk (alternatíva: etilénglikol) korrózió gátló adalékanyagokkal.
Földrajzi helyenként lényegesen eltérő lehet, hogy milyen
koncentrátumot szabad felhasználni. Kérjük, tájékozódjon
az illetékes hatóságoknál.

b

b

Vigyázat!
A különböző típusú hőhordozó folyadékok
keverése meghibásodást okozhat és károsan befolyásolja a működést!
A különböző típusú folyadékok keveréke és
a különböző gyártmányú, azonos típusú
hőhordozó koncentrátum (a gyártóra jellemző korrózió védő inhibitorok miatt) megakadályozzák a fagyvédelem meghatározását a kereskedelemben kapható refraktométerrel (fagyvédelem vizsgáló).
> Kizárólag azonos típusú folyadékot használjon ugyanattól a gyártótól.
Vigyázat!
Ha nem megfelelő a fagyvédelem, fagykár
jelentkezik!
A helytelen keverési arány vagy a nem
megfelelő összekeverés következtében nem
biztosított a szükséges fagyvédelem.
> Refraktométerrel rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelő-e a talajkör fagyvédelme.

A Vaillant a hőszivattyú üzemeltetését kizárólag az alábbi
hőhordozó folyadékokkal engedélyezi:
– Vizes oldat 30 % r1 % térf. etilénglikol
– Vizes oldat 33 % r1 % térf. propilénglikol
– Vizes oldat 30 % r1 % térf. etanol
Ezzel a közeg fagyvédelme -15 °C-ig biztosított.

> Más hőhordozó folyadék koncentrátum használatakor:
A vizet és a fagyvédő közeget az előírt koncentrációban
keverje össze.
> Minden keveréskor ügyeljen a koncentrációra.
> Ellenőrizze a folyadék keverési arányát. A Vaillant erre a
célra refraktométer használatát javasolja.
> Ügyeljen arra, hogy a folyadék típusához a megfelelő refraktométer skálát olvassa le.
> A hőszivattyú üzembe helyezése után azonnal ellenőrizze, hogy a mért fagyvédelem megegyezik-e a hőszivattyú szabályozójában lévő értékkel (¬ 9.9. tábl.,
A4 menü). Ha a talajkör fagyvédelme nem egyezik meg
az előírt értékkel, korrigálja megfelelően a folyadék koncentrációját.
Etilén-glikol-víz: Fagyvédelmi hőmérséklet (A4 menü) =
mért hideg elleni védelem – 3 °C (fagyvédelem = hideg
elleni védelem).

b

Vigyázat!
A szennyezett talajköri csőrendszer
károsan hat a működésre!
> A rendszer feltöltésekor és mosásakor
használjon szennyfogó szűrőt a töltő szivattyú előtt. Így biztosítja, hogy a súrlódásból keletkező szennyeződés a hőhordozó kör csöveiből teljes egészében eltávozzon és garantált lesz a hosszú távú
zavarmentes működés.

> A megmaradó anyagmennyiséget tartalmazó tartályra
írja fel a folyadék fajtájának adatait és koncentrációját,
majd üzembe helyezés után adja a tartályt az üzemeltetőnek, hogy a szükséges utántöltésre rendelkezésre álljon a hőhordozó folyadék.

i
b

A talajkör tartályt zárva kell tartani, mert a
folyadék higroszkopikus és a fagyvédelem csökkenhet nedvesség felvétele következtében.

Vigyázat!
Ha tiszta vizet tölt a készülékbe,
meghibásodhat és károsan hat a működésre!
Ha tiszta vizet töltenénk a rendszerbe, az
inhomogén fagyvédelem következtében jég
képződhet a hőhordozó körben.
> Kizárólag azonos gyártó, azonos típusú
és azonos koncentrációjú hőhordozó
közegét szabad után tölteni.

> Használjon megfelelő méretű keverőtartályt.
> Vaillant hőhordozó folyadék koncentrátum használatakor:
1,2 % propilénglikolt a következő arányban keverjen vízzel: 1 rész propilénglikol, 2 rész víz.
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6.3.2 A hőhordozó kör külső részének feltöltése
és légtelenítése

42a

57
63

62

48

64

61

A
B

56
33

70

65
A

72

B

67

> Zárja el az elzáró szelepeket (63) és (64).
> Csatlakoztassa a töltőszivattyú nyomóvezetékét (67) az
elzáró szelepre (70).
> Csatlakoztassa a hőhordozó folyadékba torkolló tömlőt
az elzáró szelepre (61).
> Nyissa ki az elzáró szelepeket (61) és (70).
> Indítsa a töltőszivattyút (67), hogy feltöltse a hőhordozó
kört a hőhordozó folyadéktartály közegével (66) a
szennyszűrőn keresztül (33).
> Járassa a töltőszivattyút (67) egészen addig, amíg a
tömlőből az elzáró szelepen (61) levegő hozzákeverése
nélkül folyadék nem lép ki.
> Csatlakoztassa az elzáró szelepet (70).
> Kapcsolja ki a töltőszivattyút és zárja el az elzáró szelepet (61).
> Vegye le a tömlőket az elzáró szelepekről (61) és (70).
Az elzáró szelepek (63) és (64) maradjanak csatlakoztatva.

66

6.4 A hőhordozó kör külső részének feltöltése és légtelenítése
6.4.
33
42a
57
56
57
61
62
63
64
65
66
67
70
72
A
B
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- 6.6. ábrák jelmagyarázata
Szennyszűrő
Biztonsági szelep
Elzárószelep
Hőszivattyú talajkör-töltő állomás
Talajkör kiegyenlítő tartály
Elzárószelep
Elzárószelep
Elzárószelep
Elzárószelep
Talajkör felfogótartály
Hőhordozó folyadék tartály
Töltőszivattyú
Elzárószelep
Elzárószelep
A hőforrástól a hőszivattyúhoz (talajkör meleg)
¬ 5.6. ábra, 6. poz.
A hőszivattyútól a hőforráshoz (talajkör hideg),
¬ 5.6. ábra, 7. poz.
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6.3.3 A hőhordozó kör belső részének feltöltése
és légtelenítése
Ha a hőhordozó kör külső része már fel van töltve és légtelenített, elegendő ezután a belső részt a készülékkel feltölteni és légteleníteni. A csővezetékek esetleges légpárnái az
elzáró szelepek között elhanyagolhatók és az utólagos légtelenítéssel üzembe helyezés közben eltávolíthatók.
42a

67

57

33

61

A
B

56

63

62

48

64

70

65
A

72

B

66

6.5 A hőhordozó kör belső részének feltöltése és légtelenítése

> Biztosítsa, hogy zárva legyenek az (63) és (64) elzáró
szelepek.
> Csatlakoztassa a töltőszivattyú nyomóvezetékét (67) az
elzáró szelepre (62).
> Csatlakoztassa a hőhordozó folyadékba torkolló tömlőt
az elzáró szelepre (72).
> Nyissa ki az elzáró szelepeket (62) és (72).
> Indítsa a töltőszivattyút (67), hogy feltöltse a hőhordozó
kört a hőhordozó folyadéktartály közegével (66) a
szennyszűrőn keresztül (33).
> Járassa a töltőszivattyút (67) egészen addig, amíg a
tömlőből az elzáró szelepen (72) levegő hozzákeverése
nélkül folyadék nem lép ki.
> Csatlakoztassa az elzáró szelepet (62).
> Kapcsolja ki a töltőszivattyút és zárja el az elzáró szelepet (72).
> Távolítsa el a tömlőt az elzáró szelepről (72).
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6.3.4 A teljes hőhordozó kör feltöltése és
légtelenítése ugyanazon munkafolyamaton
belül

42a

67

57

33

61

A
B

56

63

62

48

64

70

65
A

72

B

66

6.6 A teljes hőhordozó kör feltöltése és légtelenítése ugyanazon munkafolyamaton belül

> Zárja el a (63), (70) és (72) elzáró szelepeket.
> Csatlakoztassa a töltőszivattyú nyomóvezetékét az
elzáró szelepre (62).
> Csatlakoztassa a hőhordozó folyadékba torkolló tömlőt
az elzáró szelepre (61).
> Nyissa ki az elzáró szelepet (64).
> Nyissa ki az elzáró szelepeket (61) és (62).
> Indítsa a töltőszivattyút (67), hogy feltöltse a hőhordozó
kört a hőhordozó folyadéktartály közegével, (66) a
szennyszűrőn keresztül (33).
> Járassa a töltőszivattyút (67) egészen addig, amíg az
elzáró szelep tömlőjéből (61) levegő hozzákeverése nélkül folyadék nem lép ki.
> Csatlakoztassa az elzáró szelepet (62).
> Kapcsolja ki a töltőszivattyút és zárja el az elzáró szelepet (61).
> Távolítsa el a tömlőt az elzáró szelepről (61).
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6.3.5 Nyomásnövelés a hőhordozó körben
A hőhordozó kör tökéletes működéséhez 1,5 - 2,0 bar töltőnyomás szükséges. A biztonsági szelep 3 bar nyomásnál
ereszt ki.
> Szükség esetén nyisson ki minden más záró szelepet,
amelyet a ¬ 6.6. ábra nem mutat.
> Nyissa ki az elzáró szelepet (¬ 6.6. ábra, 63. poz.), hogy
a levegő eltávozhasson az elzáró szelepek közötti csővezetékekből (¬ 6.6. ábra, 61. és 62. poz.).
> Nyissa ki az elzáró szelepet (¬ 6.6. ábra, 64. poz.),
amely az esetleges részleges légtelenítés miatt még
zárva lehet, hogy a záró szelepek közötti csővezetékekből (¬ 6.6. ábra, 70 és 72 poz.) eltávozhasson a levegő.

> Hívja fel az üzemeltető figyelmét a hőhordozó folyadék
kezelése közben esetlegesen jelentkező marásveszélyre.

6.4
>
>
>
>

Melegvíz tároló feltöltése

Nyissa ki a melegvíz tárolóhoz vezető hidegvíz vezetéket.
Nyissa ki a melegvíz csapot.
Zárja el a melegvíz csapot, ha folyni kezd a víz.
Ezután nyissa ki az összes többi melegvíz csapot egészen addig, amíg beindul a vízfolyás, majd ismét zárja el.

1

6.7 Talajkör kiegyenlítő tartály töltési szintjének ellenőrzése

> Zárja el az elzáró szelepet (¬ 6.6. ábra, 61. poz.) és a
hőhordozó kört a töltőszivattyú segítségével
(¬ 6.6. ábra, 67. poz.) helyezze nyomás alá mindaddig,
amíg (1) a talajkör kiegyenlítő tartály legalább 2/3 részig
feltöltődik és a nyomás nem haladja meg a 3 bar értéket.
> Most zárja el az elzáró szelepet (¬ 6.6. ábra, 62. poz.).
> Kapcsolja ki a töltőszivattyút (¬ 6.6. ábra, 67. poz.).
> Nyissa ki a biztonsági szelepet (¬ 6.6. ábra, 42a. poz.),
hogy az esetleges túlnyomást 2,0 bar kívánt nyomás
fölött és biztonsági szelep 3,0 bar kioldó nyomása alatt
megszüntethesse. A hőhordozó kiegyenlítő tartályban
2/3 részig legyen folyadék.
> Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.
> Távolítsa el a tömlőt az elzáró szelepről (62).
A további légtelenítés a hőszivattyú üzembe helyezése után
történik meg (¬ 8.1.4. és 8.1.5. fej.).
> A hőhordozó folyadék esetleges maradékát megfelelő
tartályban (például műanyag kanna) zárva kell a követező feltöltésig tárolni.
> A tartályra jegyezze fel a hőhordozó folyadék típusának
adatait és a beállított koncentrációt.
> Adja át a tartályt az üzemeltető általi megőrzésre.
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7

Elektromos szerelés

e

Veszély!
Áramütésveszély!
> Elektromos szerelési munkák előtt minden esetben végezzen feszültségmentesítést.
> Ellenőrizze a feszültségmentességet.
> Biztosítsa az elektromos áram megszakítóját véletlen bekapcsolás ellen.

e

Veszély!
Áramütés miatti életveszély!
> Ha a hőszivattyút/külső egységet a
gyártó csatlakoztatja az ellátó hálózatra,
FI védőkapcsolót kötelező használni,
hogy az előírásoknak megfelelő személyés tűzvédelmet biztosíthassuk, A típusú
FI védőkapcsolót, vagy B típusú minden
típusú áramra érzékeny FI védőkapcsolót
kell használni. Más típusú FI védőkapcsoló meghatározott esetekben nem bírnak funkcióval.

b

7.2 Helyes megszakító szerkezet

b

Vigyázat!
A nem megfelelő megszakító kapcsoló
meghibásodást okozhat!
Az elektromos csatlakoztatásnak a gyártó
által három pólussal lekapcsolható megszakító szerkezettel, legalább 3 mm érintkező
nyílással (például vezetéki védőkapcsolóval)
lekapcsolhatónak kell lennie. A megszakító
szerkezetet kapcsolt biztosítékokkal kell
betervezni azért, hogy ha az egyik biztosíték kiesik, az összes többi biztosíték is
lekapcsoljon.
> Biztosítsa, hogy a gyártó megfelelő megszakító szerkezete rendelkezésre álljon.

b

Vigyázat!
Rövidzárlat veszély!
Ha 30 milliméternél hosszabb vezeték csupasz rövidzárlat keletkezhet a vezető lemezen, ha a vezetékek rögzítése nem megfelelő a dugós csatlakozóban.
> A 230 Voltot vezető vezetékeket csupaszítsa le a PROE csatlakozók csatlakoztatására biztonsági okokból maximálisan
30 milliméter hosszúságon és ügyeljen a
csatlakozó stabil pozíciójára.

Vigyázat!
A szakszerűtlen elektromos szerelés
meghibásodást okozhat!
Elektromos szerelési munkát kizárólag szakképzett személy végezhet.
> A leírt szerelési munkákat minden esetben szakszerűen kell elvégezni.

7.1 Hibás megszakító szerkezet
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b

Vigyázat!
A nem megfelelő kábelvezetés a működés
meghibásodását okozhatja!
A külső hőmérséklet érzékelők, az eBUS és
a helyiség hőmérséklet szabályozó vezetékei kisfeszültséget vezetnek. A környezetből
származó zavaró hatások befolyásolhatják
az érzékelő vezetékeit és hibás információkat juttathatnak a hőszivattyú szabályozóra.
> A kisfeszültségű vezetékeit, például az
érzékelő vezetékeit az épületben megfelelő távolságra helyezze el az erősáramú
vezetékektől. Ha egymással párhuzamosan rakja le a kisfeszültségű és a hálózati
feszültségű vezetékeket, 10 métert meghaladó hosszúság felett legalább 25 cm
távolságot kell tartani.

b

Vigyázat!
A magas hálózati impedancia a működés
meghibásodását okozhatja!
A hálózati impedancia nem haladhatja meg
a műszaki adatokban tartalmazott értéket
(¬ 14. fej., 14.1. tábl.). Ellenkező esetben
feszültség betörések jelentkezhetnek.
> Ilyen esetben csatlakoztasson indítóáram
korlátozót (¬ 7.3.7. fej.)

7.1

> A hőszivattyú szabad kapcsait ne használja a többi vezetékhez védőkapocsként.

i

A teljes villamos kapcsolási rajz áttekintőjét a
¬ függelék tartalmazza.

Tartsa be a telepítési utasításokat

> A szükséges vezeték keresztmetszeteket a műszaki adatok között megadott adatok alapján számítsa ki a maximális névleges teljesítmény.
> Minden esetben vegye figyelembe a gyártó szerelési feltételeit.
> Stabil hálózati csatlakoztatóra szerelje a hőszivattyút.
> Az elválasztó szerkezetet a hőszivattyú közvetlen közelébe telepítse.
> Az áram ellátáshoz a hőszivattyút csatlakoztassa három
fázisú 400 V-os váltakozó áramú hálózatra egy nullás és
1 földelő vezetékkel nullás és egy földelő vezetékkel.
> Biztosítsa a csatlakozást pontosan azzal az értékkel,
amely a műszaki adatok között szerepel (¬ 14.1. ill.
14.2. tábl.).
> Ha a helyi áramellátó szolgáltató előírja, hogy a hőszivattyút zárjellel kell vezérelni, szereljen fel megfelelő, az
áramellátó szolgáltató által előírt kontaktkikapcsolót
(¬ 7.3.1. - 7.3.3. fej.).
> Ügyeljen arra, hogy az érzékelő vezetékeinek maximális
vezeték hosszát ne lépje túl, például VRC DCF vevő,
50 méter.
> A hálózati feszültségű csatlakozó vezetékeket és az érzékelő, illetve BUS vezetékeket 10 méter hosszúság felett
külön-külön vezesse. Ha ez nem lehetséges, használjon
árnyékolt vezetéket. Az árnyékolót az egyik oldalon a
hőszivattyú kapcsoló dobozának lemezére helyezze fel.
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7.2

Villamos kapcsolószekrény

1
9
2
8

7
6

3

5

4

7.3 Villamos kapcsolószekrény (VWW)
Jelmagyarázat
1 Elektromos panel (zárólemez alatt) sorkapocs léccel az érzékelőkhöz és a külső komponensekhez
2 Indítóáram korlátozó panel (külön rendelhető), alsó kapcsolódoboz szint
3 Kiegészítő fűtés biztonsági hőmérséklet korlátozója
4 Csavar az alsó kapcsolódoboz szint nyitásához
5 Hálózati szűrő panel (csak VWS 171/3)
6 A kiegészítő fűtőpatron és a kompresszor védelme
7 Csak VWW: A motorvédő kapcsolós kútszivattyú védelme
8 Csatlakozó kapcsok áramellátása
9 Kihúzódásgátló elemek

Vezérlő vezetéket is tartalmaz a szállítmány a
vrnetDIALOG-hoz a szerelőlemezre szerelés céljára.

A kapcsok kiosztását a vezérlő egységen (1) a ¬ 7.4. fej. tartalmazza. A kapcsok kiosztását (6), (7) és (8) a ¬ 7.3. fej.
tartalmazza.
Az elektromos kapcsoló dobozon ezenkívül két darab vezetéktekercs van felszerelve (itt nem mutatjuk be):
– kis kétpólusú dugós csatlakozó:
eBUS csatlakozó vezeték a kezelőkonzolhoz
– Nagy három pólusú dugós csatlakozó:
230 V áramellátás a vrnetDIALOG-hoz a szerelőlemezre
telepítéshez a tetőoszlop alatt
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7.3

Áramellátás csatlakoztatás

> Vezesse át az áramellátó vezetéket a készülék hátfalán
lévő hosszú nyíláson keresztül (¬ 3.4. ábra, 6. poz.).
> Vezesse át a vezetékeket a készüléken, a megfelelő
kihúzódásgátló elemmel és a sorkapocsléc kapcsaihoz.
> Vegye le a csatlakozó vezetéket a következőkben bemutatott vezetékezési tervek szerint.
> Húzza szorosra a kihúzódásgátló elemet.
A helyi áramszolgáltató különböző tarifájú áramellátást
kínálnak a hőszivattyúhoz. A hőszivattyú különböző hálózati
betáplálás típusokkal üzemeltethető. A következő oldalakon
három csatlakozási módot ismertetünk.

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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7.3.1

Közcélú hálózati betáplálás
(1. elektromos huzalozási terv)

1

+

+
+

400 V / 50 Hz

PE N L3 L2 L1

PE

N

L3 L2 L1

N L3 L2 L1

7.4 Közcélú hálózati betáplálás 1. elektromos huzalozási terv
(szállítási állapot)
Jelmagyarázat

PE N N L3 L3 L2 L1

PE N L3

S S A Z N PE

A hőszivattyú ilyen vezetékezése a szállításkori állapotnak
felel meg.
A hőszivattyút egyetlen áramtarifával (1 db fogyasztásmérő
villanyóra) csatlakoztatjuk az áramhálózatra (1).

Szivattyú

> Csatlakoztassa a folyamatos áramellátást a fő hálózati
betáplálására (1).

Kompresszor

Szabályozó

Az elektromos kiegészítő fűtés teljesítmény csökkentése
Az elektromos kiegészítő fűtés teljesítménye 6 kW-ról
4 vagy 2 kW-ra csökkenthető.

Kiegészítő fűtés

4 kW-ra csökkentéshez:
> Távolítsa el az L1-L1 áthidaló vezetéket.
2 kW-ra csökkentéshez:
> Távolítsa el az L1-L1 és L2-L2 áthidaló vezetéket.
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7.3.2

Kétkörös betáplálás hőszivattyú tarifa
(2. elektromos huzalozási terv)

2

1

+

+
400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

3

PE N L3 L2 L1

PE

N

L3 L2 L1

N L3 L2 L1

PE N N L3 L3 L2 L1

PE N L3

S S A Z N PE

7.5 Kétkörös betáplálás hőszivattyú tarifa

A lekapcsolás időtartamát és gyakoriságát a hálózati üzemeltető határozza meg, illetve vele kell ezt tisztázni.

Jelmagyarázat

Szivattyú

Kompresszor

Szabályozó

Kiegészítő fűtés

Ebben az esetben a hőszivattyút két áramtarifa (2 db
fogyasztásmérő villanyóra) üzemelteti. Folyamatos normál
tarifájú áramellátás (2) a mellékfogyasztó működését
(kiegészítő fűtés, keringtető szivattyúk, szabályozók
stb.) saját árammérővel biztosítja. A kiegészítő alacsony
díjszabású áramellátás (1) a kompresszorra második
fogyasztásmérővel történik, és az ellátó hálózat üzemeltetője csúcsidőkben lekapcsolhatja.
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> Távolítsa el az áthidaló vezetékeket (festett vonalak, 3).
> Csatlakoztassa a folyamatos áramellátást a normál díjszabású hálózati betáplálására (2).
> Csatlakoztassa az alacsony díjszabású áramellátást az
alacsony díjszabású hálózati betáplálására (1).
> Csatlakoztassa a következő jelfogót a 13 "EVU" kapocslécre (energiaellátó vállalat) (¬ 7.11. ábra).
Az elektromos kiegészítő fűtés teljesítmény csökkentése
Az elektromos kiegészítő fűtés teljesítménye 6 kW-ról
4 vagy 2 kW-ra csökkenthető.
4 kW-ra csökkentéshez:
> Csatlakoztassa az (2) L1 csatlakozó vezetéket.
2 kW-ra csökkentéshez:
> Csatlakoztassa az (2) L1 és L2 csatlakozó vezetéket.
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7.3.3

Különleges díjszabásos kétkörös betáplálás
(3. elektromos huzalozási terv)

2
1
+
+

230 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz
3

PE N L3 L2 L1

PE

N

L3 L2 L1

N L3 L2 L1

PE N N L3 L3 L2 L1

PE N L3

S S A Z N PE

7.6 Különleges díjszabásos kétkörös betáplálás

A lekapcsolás időtartamát és gyakoriságát a hálózati üzemeltető határozza meg, illetve vele kell ezt tisztázni.

Jelmagyarázat

Szivattyú

Kompresszor

Szabályozó
Kiegészítő fűtés

Ebben az esetben a hőszivattyút két áramtarifa (2 db
fogyasztásmérő villanyóra) üzemelteti. A folyamatos normál
díjszabású áramellátás (2) a mellékfogyasztók (kiegészítő
fűtés, keringtető szivattyúk, szabályozók stb.) működését
saját árammérővel biztosítja. A kiegészítő alacsony díjszabású áramellátás (1) a kompresszor számára és a kiegészítő fűtéshez egy második fogyasztásmérővel történik és
az ellátó hálózat üzemeltetője ezt csúcsidőkben megszakíthatja.
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> Távolítsa el az áthidaló vezetékeket (festett vonalak, 3).
> Csatlakoztassa a folyamatos áramellátást a normál díjszabású hálózati betáplálás szabályozóra (2).
> Csatlakoztassa az alacsony díjszabású áramellátást az
alacsony díjszabású hálózati betáplálására (1).
> Csatlakoztassa a következő jelfogót a 13 "EVU" (energiaszolgáltató vállalat) kapocslécre (¬ 7.11. ábra).
Az elektromos kiegészítő fűtés teljesítmény csökkentése
Az elektromos kiegészítő fűtés teljesítménye 6 kW-ról
4 vagy 2 kW-ra csökkenthető.
4 kW-ra csökkentéshez:
> Távolítsa el az L1-L1 áthidaló vezetéket.
2 kW-ra csökkentéshez:
> Távolítsa el az L1-L1 és L2-L2 áthidaló vezetéket.
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7.3.4

Külső kútszivattyú csatlakoztatás
(csak VWW)

1

(VWW)

7.7 Külső kútszivattyú csatlakoztatás (csak VWW)
Jelmagyarázat

Szivattyú

Hőforrás kör

A kútszivattyút a kútszivattyú védő háromfázisú 400 V-os
feszültséggel látja el.
A hőszivattyúban lévő motorvédő kapcsoló (¬ 7.3. ábra,
7. poz.) biztosítja a külső kútszivattyút túlterhelés ellen.
> Csatlakoztassa a gyártó által biztosítandó kútszivattyút a
kapocslécekre (1).

b

Vigyázat!
A túlterhelés meghibásodást okozhat!
A motorvédő kapcsolót szakszerűen kell
beállítani a kútszivattyú névleges áramára,
hogy biztosítva legyen túlterhelés ellen.
> Állítsa be a motorvédő kapcsolót a kútszivattyú névleges áramát (0,8 - 2,7 A).
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7.3.5

Külső talajköri nyomáskapcsoló (csak VWS)
és határoló-termosztát csatlakoztatása

1

7.8 Külső talajköri nyomáskapcsoló (csak VWS) és határolótermosztát csatlakoztatása
Jelmagyarázat

p

Talajköri nyomáskapcsoló

T

Határoló-termosztát

Néhány esetben, például ivóvíz védelmi területeken, a helyi
hatóságok írják elő a külső talajköri nyomáskapcsoló felszerelését (csak VWS), amely lekapcsolja a hűtőkört, ha a talajkör nyomása egy meghatározott érték alá csökken.
A határoló-termosztát (külön telepítendő) kiegészítő padlófűtés védő berendezésként szintén csatlakoztatható.
A szabályozó kijelzi lekapcsolás esetén a talajköri nyomáskapcsolóval vagy a határoló-termosztáttal a 91. számú hibajelzést (¬ 11.5. fej.).
> Távolítsa el az áthidaló vezetéket (festett vonal).
> Csatlakoztassa a külső talajköri nyomáskapcsolót és a
határoló-termosztátot mindkét kapocslécre (1).
> Ha mindkét kapcsolót csatlakoztatni kívánja, csatlakoztassa a talajköri nyomáskapcsolót és a határoló-termosztátot sorba.
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7.3.6

Külső háromútú szelep csatlakoztatása a
puffertárolóhoz

1

PE N L3 L2 L1

PE

N

L3 L2 L1

N L3 L2 L1

PE N N L3 L3 L2 L1

PE N L3

S S A Z N PE

7.9 Külső háromútú szelep csatlakoztatása a puffertárolóhoz
Jelmagyarázat
Háromútú szelep puffertároló

i

A hőszivattyú szabályos működése akkor biztosított, ha a VPS/2 puffertároló csatlakoztatására
Vaillant tartozékot, azaz külső háromútú szelepet használnak.

Csak a VPS/2 puffertároló vagy más puffertároló telepítésekor:
> Csatlakoztassa a külső háromútú szelepet a VPS/2
puffertároló számára a kapocslécre (1).

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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7.3.7

Indulóáram-korlátozó (külön rendelhető
tartozék) csatlakoztatása

A1

A2

L1

L2

L3
L3 L2 L1 L3 L2 L1

ABB

T1

T2

A12-30-01

T3

16 A

b

Vigyázat!
A nem megfelelő megszakító szerkezet
meghibásodást okozhat!
Az elektromos csatlakoztatásnak a gyártó
által három pólussal lekapcsolható elválasztó szerkezettel, legalább 3 mm érintkező nyílással (például vezetéki védőkapcsolóval) lekapcsolhatónak kell lennie. Az
elválasztó szerkezetet kapcsolt biztosítékokkal kell betervezni azért, hogy ha az
egyik biztosíték kiesik, az összes többi biztosíték is lekapcsoljon.
> Biztosítsa, hogy a gyártó megfelelő elválasztó szerkezete rendelkezésre álljon.

> Csavarozza ki a csavart (¬ 7.3. ábra, 4. poz.), hogy
lehajthassa az alsó kapcsolódoboz síkját.
> Szerelje fel az indítóáram-korlátozó lemezét, a kezelési
utasításban leírtak szerint, a hőszivattyú elektromos kapcsoló doboza alatt (¬ 7.3. ábra, 1. poz.).
> Távolítsa el az áthidaló vezetéket (festett vonal).
> Csatlakoztassa az indulóáram-korlátozót a hozzátartozó
utasításnak megfelelően a kapocslécekre (1).
> Hajtsa fel újra az alsó kapcsolódoboz síkját és csavarozza
be ismét a csavart (¬ 7.3. ábra, 4. poz.).

1

7.10 Indulóáram-korlátozó (külön rendelhető tartozék) csatlakoztatása
Jelmagyarázat

Indulóáram-korlátozó

Néhány villamosenergia szolgáltató előírja hőszivattyúra
indítóáram-korlátozó beépítését.
Ha a hálózati impedancia nagyobb, mint a műszaki adatokban megadott, (¬ 14. fej., 14.1. ill. 14.2. tábl.), csatlakoztatni
kell az indulóáram-korlátozót.

i
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A biztosíték névleges értékének indulóáram-korlátozó használatakor pontosan egyeznie kell a
megadott értékekkel (¬ 14. fej., 14.1. ill
14.2. tábl.).
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7.4

A központi vezérlőpanel (áttekintés)

1
LN
ZH

2

ZuAufN

LP/UV1

LN
ZP

3

4

LN
LN
SK2-P HK2-P

5

6

7
12
12
VF2 RF1

ZuAufN

HK2

8

9

10

11

12

13

12
VF1

12
SP

- + DCF OT AF 1 2
12
BUS DCF/AF EVU 1xZP

14

15

16
17
18
19
20
21

22

1
NL

2
NL

3
NL

4
NL

5
NL

SCH
21

6
NL

7
21

8
NL

ASB
2 1

23
24

35

34

33

32

31

30

7.11 A központi vezérlőpanel
Jelmagyarázat
Csatlakozókapcsok fent
1 ZH
Kiegészítő fűtés
2 LP/UV 1 Fűtés/tárolótöltő átváltószelep melegvíz előállításra
3 ZP
Melegvíz cirkulációs szivattyú
4 SK2-P
Csak VWW: Kútszivattyú védelem
Csak VWS: opció: Elzárószelep(ek)
5 HK2-P
Külső (második) fűtőköri szivattyú
6 HK2
Külső átváltószelep
7 VF2
Külső előremenő 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
Csatlakozás a vezérlőjel vevő relékontaktjához az
ellátó hálózat üzemeltetője számára
nyitott: Kompresszor üzem engedélyezett
zárva: Kompresszor üzem letiltva
14 1xZP
Érintkező a cirkulációs szivattyú egyszeri követelményéhez, például gombon keresztül
Panelalkatrészek
15
eBUS/vrDIALOG 810/2
16
F2 T 4A/250 V biztosíték
17
Feszültségellátás ellenőrző LED (zölden világít, ha rendben
van)
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18
19
20
21
22
23
24
25

28 27

26

25

Fűtőköri szivattyú vezérlő jel
F1 T 4A/250 V biztosíték talajköri szivattyúhoz
Kompresszor fázissorrendjének felügyelete
Talajkör szivattyú vezérlő jel
Gyűjtő dugalj hőmérsékletérzékelők
eBUS dugós csatlakozó szabályozó (jel és feszültségellátás)
Gyűjtő dugalj hőmérsékletérzékelők
Alacsony díjszabású N vezeték NTN csatlakozója

Csatlakozókapcsok lent
26
ASB
Indulóáram-korlátozó
27
8
Kompresszor védelem
28
7
Belső magas és alacsony nyomású kapcsoló
29
6
(nincs csatlakoztatva)
30
SCH
Tartozék talajkör nyomáskapcsolók (csak VWS)
illetve áramlás kapcsoló (csak VWW) a sorkapocsra
31
5
Talajkör szivattyú (csak VWS)
32
4
Az elektromos panel feszültség ellátása
33
3
Belső fűtőköri szivattyú
34
2
Szabad
35
1
Hőhordozó közeg szelep

A vezérlőpanel a védelemre fedőlemezzel rendelkezik,
amelyben az eBUS/vrDIALOG 810/2 csatlakoztatására (15),
továbbá a LED feszültségellátásra kihagyások állnak (17)
rendelkezésre.
A biztosítékok cseréjéhez (16) ill. (19) el kell távolítani a
takarólemezt.
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7.5

Szállított tartozékok telepítése

Hidraulikus kapcsolás példája az 1. hidraulikus kapcsolásra
(¬ 5.1. ábra):
– VRC DCF vevő külső hőmérséklet érzékelővel
– VF 2 puffertároló előremenő hőmérséklet érzékelő
Hidraulikus kapcsolás példája a 2. hidraulikus kapcsolásra:
(¬ 5.2. ábra) csatlakoztatás:
– VRC DCF vevő külső hőmérséklet érzékelővel
– VF 2 puffertároló előremenő hőmérséklet érzékelő
– VF1 puffertároló előremenő hőmérséklet érzékelő
– RF1 puffertároló visszatérő hőmérséklet érzékelő
Hidraulikus kapcsolás példája a 3. hidraulikus kapcsolásra:
(¬ 5.3. ábra) csatlakoztatás:
– VRC DCF vevő külső hőmérséklet érzékelővel
– VF 2 puffertároló előremenő hőmérséklet érzékelő
– Melegvíz hőmérséklet eltolás SP melegvíz tároló
Hidraulikus kapcsolás példája a 4. hidraulikus kapcsolásra
(¬ 5.4. ábra):
– VRC DCF vevő külső hőmérséklet érzékelővel
– VF 2 puffertároló előremenő hőmérséklet érzékelő
– Melegvíz hőmérséklet eltolás SP melegvíz tároló
– VF1 puffertároló előremenő hőmérséklet érzékelő
– RF1 puffertároló visszatérő hőmérséklet érzékelő

7.5.1

VR 10 szerelése

> Telepítse a VR10 normál érzékelőket a hidraulikus kapcsolás követelményei szerint és csatlakoztassa azokat a
vezérlőpanel erre megfelelő kapocslécére (¬ 7.11. ábra).
A szabályozó automatikusan felismeri a szállítási terjedelembe tartozó érzékelőket. A VR10 érzékelőket nem kell
kiválasztani és konfigurálni.

7.5.2

VRC DCF szerelése

A VRC DCF vevőt mindig fel kell szerelni akkor is, ha már
van másik DCF vevő. Ez nem használható a hőszivattyúhoz.
Ez érvényes a fix értékű konfigurációval rendelkező berendezésekre is és a VRC 620/630 buszmoduláris szabályozó
rendszerű rendszerekre is.

b

Vigyázat!
Hibás működés veszélye!
Ha a szállítmány részét képező VRC DCF
vevőt nem telepítjük fel külső hőmérséklet
érzékelőként, a kezelőkonzol kijelzőjén –
60 °C hőmérséklet jelenik meg. Az előremenő vízhőmérséklet helyes működtetése
és az elektromos kiegészítő fűtés korrekt
szabályozása nem lehetséges. Nem kerül
elmentésre figyelmeztető üzenet a hibatárolóban.
> Szerelje a hőszivattyú hibátlan működéséhez feltétlenül a mellékelt VRC DCF
külső hőmérsékletérzékelős vevőt.

A VR10 hagyományos hőmérséklet érzékelő felhasználása
alapján tetszés szerint szerelhető különböző pozíciókban:
– merülő érzékelőként, például tároló érzékelő
merülőhüvelyében.
– előremenő érzékelőként hidraulikus váltóba.
– fűtőcsövön felszerelt érzékelőként az előremenő vagy a
visszatérő ágban.

7.13 VRC DCF vevő csatlakoztatása

7.12 VR 10 standard érzékelő telepítése ráhelyezett érzékelőként

A mellékelt rögzítő szalaggal az érzékelőt a fűtőcsövön az
előremenő és a visszatérő ágon is lehet rögzíteni. A lehető
legjobb hőmérsékletérzékelés biztosítása érdekében javasoljuk az érzékelő csővel együtt történő szigetelését.
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> A VRC DCF vevőt a mellékelt szerelési útmutatójának
megfelelően szerelje fel.
> Végezze el a VRC DCF vevő vezetékezését ¬ 7.13. ábra:
– balra: VRC DCF vevő beépített külső hőmérséklet
érzékelővel
– jobbra: Egyedi megoldás külső érzékelővel (opcionális
tartozék)

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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Egyedi megoldás szükséges a VRC 693 külső érzékelővel,
ha például csak rádiójel vétel van a napsütötte telepítési
oldalon (¬ VRC 693 kezelési és szerelési útmutató).

7.6

Kötelező tartozékok telepítése

1. és 3. hidraulikus kapcsolás
Az 1. és 3. hidraulikus kapcsolásra kötelezően szükséges,
nem mellékelt tartozékokat kiegészítésképpen kell csatlakoztatni:
– Egy határoló-termosztátot
– Egy külső (második) fűtőköri szivattyút
– Csak VWW esetében: Egy kútszivattyút
> Szerelje fel a határoló-termosztátot (¬ 5.1. és 5.3. ábra,
19. poz.).
> Csatlakoztassa a határoló-termosztátot az S-S kapocsra
(¬ 7.8. ábra, 1. poz.).
> Szerelje fel a külső fűtőköri szivattyút előremenetben a
hidraulikus kitérő mögött.
> Csatlakoztassa a külső fűtőköri szivattyút a HK2-P
kapocsra (¬ 7.11. ábra, 5. poz.).

7.7

e

2. és 4. hidraulikus kapcsolás
A 2. és 4. hidraulikus kapcsolásra a kötelezően szükséges,
nem mellékelt tartozékokat kiegészítésképpen kell csatlakoztatni
– Határoló-termosztát
– Külső (második) fűtőköri szivattyú
– Külső motoros vezérlésű keverőszelep
> Szerelje fel a határoló-termosztátot (¬ 5.2. és 5.4. ábra,
19. poz.).
> Csatlakoztassa a határoló-termosztátot az S-S kapocsra
(¬ 7.8. ábra, 1. poz.).
> Szerelje fel a külső fűtőköri szivattyút előremenetben a
pufferkörben.
> Csatlakoztassa a külső fűtőköri szivattyút a HK2-P
kapocsra (¬ 7.11. ábra, 5. poz.).
> Szerelje fel a külső motoros vezérlésű keverőszelepet.
> Csatlakoztassa a külső motoros vezérlésű keverőszelepet
a ¬ 7.3.6. fej. leírtak szerint.

Veszély!
Áramütésveszély!
> Kapcsolja le az áramellátást, mielőtt a
kiegészítő készülékeket a az eBUS-on
keresztül a szabályozó lemezre csatlakoztatja.
> Ellenőrizze a feszültségmentességet.

A következő opcionális tartozékokat csatlakoztathatja:
– Maximum 6 db VR60 keverőmodul a fűtőberendezés
bővítésére 12 berendezési körrel (a gyártó kevert körként
előre beállította).
– Maximum 6 db VR90 távirányító készülék az első hat
fűtőkör szabályozására.
– vrnetDIALOG 840/2 ill. 860/2
– Csatlakozás az eBUS kapocslécre, (¬ 7.11. ábra, 11. poz.),
párhuzamos kapcsolás.

7.7.1
Csak VWW:
> Szerelje fel a külső kútszivattyút.
> Csatlakoztassa a kútszivattyút a leírtak ¬ 7.3.4. fej.
szerint.

Opcionális tartozékok szerelése

VR 90 telepítés

Ha több fűtőkört telepít, az első hatra saját VR90 távirányító készüléket csatlakoztathat. Engedélyezett az üzemmód beállítása és a kívánt szobahőmérséklet beállítása és
figyelembe veszi adott esetben a helyiség hőmérsékletét a
beépített helyiség hőmérséklet érzékelő segítségével. Ehhez
a hőszivattyú (¬ 9.6. tábl., C5 menü) szabályozóját vagy
VR90-ben "Szobahőm.visszacsat."-ot be kell állítani.
A paramétereket a hozzátartozó fűtőkörre (időprogram,
fűtési görbe stb.) beállíthatja és kiválaszthat egyedi különleges funkciókat (party stb.).
Emellett a fűtőkör lekérdezhető, valamint a fűtőkészülék
karbantartási, illetve hibajelzései megjeleníthetők.
A VR90 távirányító készülék szerelésekor kövesse a ¬ szerelési útmutatót.
A VR 90 távkapcsoló készülékek az eBUS-on keresztül kommunikálnak a fűtésszabályozóval. A rendszeren belül bármelyik illesztőfelületre csatlakoztathatók. Egyedül arra kell
ügyelni, hogy a busz illesztőfelületei össze legyenek kötve a
hőszivattyú szabályozójával.

Csak VWW:
> Szerelje fel a külső kútszivattyút.
> Csatlakoztassa a kútszivattyút a ¬ 7.3.4. fej. leírtak
szerint.
Lásd a hidraulikus kapcsolás példát is a ¬ 5.1. - 5.4. ábrán.

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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közvetlenül a keverőmodulon a ProE-csatlakozón keresztül
történnek.
A VR 60 keverőmodul szerelését illetően lásd annak mellékelt szerelési útmutatóját.
Ahogy a VR 90 távkapcsoló készülékek, úgy a VR 60 keverőmodulok is az eBUS-on keresztül kommunikálnak a fűtésszabályozóval.
> Telepítéskor kövesse azt az eljárásmódot, ami a távirányító készülékek csatlakoztatásával is érvényes
(¬ 7.7.1. fej.).

eBUS
7.14 Távirányító készülékek telepítése

eBUS

A Vaillant rendszer felépítése szerint az eBUS-t komponensről komponensre irányíthatja. A vezetékek felcserélése nem
okoz kommunikációhibát.
A csatlakozódugók felépítése olyan, hogy bekötésre legalább 2 x 0,75 mm2-es hajlékony vezeték alkalmazható.
eBUS-vezetékként 2 x 0,75 mm2 keresztmetszetű vezeték
alkalmazása javasolt.

7.15 További kevert körök telepítése VR 60-nal

> A rendszer felépítését a fenti ábráról olvassa le. Kövesse
a ¬ kevert modul szerelési útmutatóját.

Buszcím beállítása
Ahhoz, hogy kifogástalan legyen a kommunikáció minden
komponens között, szükséges, hogy minden távirányító
készülék megkapja azt a címet, amely a vezérlő fűtőkörre
megfelelő.
> A VR90 első távirányító készüléken a második fűtőkörre
a (geoTHERM hőszivattyúban) a bus-címet 2-re.
> A további távirányító készülékekre állítsa be az ettől
eltérő, különböző bus-címeket, amelyek megfelelnek a
fűtőkör számának, például 5. BUS cím az 5. fűtőkörre
(a 0, 1 és 3 címeket belsőleg adjuk meg és ezek nem állnak rendelkezésre). Vegye figyelembe a VR90 szerelési
utasításának útmutatóját.

7.7.2

VR 60 telepítés

A VR 60 kevert modul segítségével a fűtőrendszer szabályozása két kevert körrel bővíthető. Maximum 6 kevert
modul csatlakoztatása lehetséges.
A kevert modulon forgókapcsolóval állítson be egy egyértelmű buszcímet. A fűtőprogramok és minden más szükséges paraméter beállítását a kezelőkonzolon végezze. Minden fűtőkör specifikus csatlakozás (érzékelők, szivattyúk)
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7.8

Külső fűtőkészülék csatlakoztatása

Meglévő külső fűtőkészüléket kiegészítő fűtésként alkalmazhat.
A Vaillant eBUS interfésszel rendelkező fűtőkészülékek
VR32 tartozékkal, a hőszivattyú eBUS-ával köthetők össze
(¬ VR 32 szerelési útmutató).
Az eBUS interfész nélküli fűtőkészülékek a belső elektromos kiegészítő fűtés érzékelőjén keresztül, leválasztó relével (külön tartozék) csatlakoztathatók (¬ 7.11. ábra, 1. poz.).
Az elektromos kiegészítő fűtést a fűtőkészülékek csatlakoztatásakor üzemen kívül kell helyezni.

i

Külső fűtőkészülék csatlakoztatásakor nem
lehetséges a melegvíz tároló legionella védelem.
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7.8.1

Külső fűtőkészülék csatlakoztatása eBUS
interfésszel

b

Vigyázat!
A befagyás meghibásodást okozhat!
Ha az A3 menüben (¬ 9.9. tábl.) "A kiegészítő fűtés hidraulikus bekötése" a kiegészítő fűtésre "HMV+ FK", "FK" érték van
beállítva, megfelelően a beállított hidraulikus kapcsolásnak csak vészhelyzeti fagyvédelem áll fenn a beállított komponensek
számára, azonban a hőszivattyúra és a
melegvíz tárolóra már nem vonatkozik!
> Fagyveszély esetén biztosítsa a hőszivatytyú telepítő helyisége számára hőszivatytyú hibája miatti tartós lekapcsolás esetén a fagyvédelmet.
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7.16 Fűtőkészülék csatlakoztatása eBUS interfésszel

> Távolítsa el a belső elektromos kiegészítő fűtés csatlakozó kábelét a ZH kapocslécről a szabályozó elektromos
paneljén (¬ 7.11. ábra, 1. poz.).
> Telepítse külső fűtőkészülékkel a VR32 bus-csatlakozót
(¬ VR32 szerelési útmutató).
> Állítsa a VR32 eBUS címkapcsolóját például 12-re.
> Csatlakoztassa a VR32 bus-kapcsoló eBUS-kábelét a
hőszivattyú szabályozó elektromos paneljén az eBUS
interfészre (¬ 7.11. ábra, 11. poz.).
> Üzembe helyezés után állítsa be a külső fűtőkészülék
hidraulikus bekapcsolását kiegészítő fűtésként
(¬ 9.9. tábl., A3 menü).
A hőszivattyú a hőszükséglettől és a szabályozó beállításától függően hozzákapcsolja a külső fűtőkészüléket.

i

A vészhelyzeti fagy elleni funkció a hőszivatytyúra és a meleg víz tárolóra megmarad.

7.8.2 Külső fűtőkészülék csatlakoztatása eBUS
interfész nélkül

1

7.17 Fűtőkészülék csatlakoztatása eBUS interfész nélkül

> Telepítsen leválasztó relét (1) (külön tartozék) a fűtőkészülék számára.
> Távolítsa el a belső elektromos kiegészítő fűtés csatlakozó kábelét a ZH kapocslécről a szabályozó elektromos
panelen (¬ 7.11. ábra, 1. poz.).
> Csatlakoztassa a kapocslécen az elválasztó reléből
érkező kábeleket.
> Üzembe helyezés után állítsa be a külső fűtőkészülék
hidraulikus bekötését, mint kiegészítő fűtést (¬ 9.9. tábl.,
A3 menü).
A hőszivattyú a hőszükséglettől és a szabályozó beállításától függően hozzákapcsolja a külső fűtőkészüléket.

Az elektromos kiegészítő fűtést a fűtőkészülékek csatlakoztatásakor üzemen kívül kell helyezni.
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7 Elektromos szerelés

7.9

Burkolat és kezelői konzol szerelése

1.

2.
7.19 Kezelői konzol szerelése
1

> Nyomja be a kezelői konzolt a szerelőlemez cliptartójába,
majd csavarozza fel a kezelői konzolt hátulról.
3.

3.

7.18 Szerelje fel az első burkolat felső részét

> Vezesse az eBUS vezetéket a kezelői konzolhoz és a
vrnetDIALOG tartozék felhasználásakor a 230 V feszültségellátó vezetéket az első burkolat felső részében lévő
nyíláson keresztül (1).

b

Vigyázat!
A nem szigetelt feszültség ellátó vezeték
miatt rövidzárlat keletkezhet!
Ha a vrnetDIALOG tartozékot nem használja fel, illetve a hőszivattyún keresztül
nem kap feszültséget, a vrnetDIALOG szabad csatlakozó dugó (230 V-os feszültségellátást) esetleg rövidzárlatot okozhat a
hőszivattyún belül.
> A vrnetDIALOG csatlakozó kábelét (230 V
feszültségellátás) hagyja a hőszivattyún
belül a rögzítésben.

> Akassza az első burkolat felső részét a keretbe és
nyomja be a cliptartóba.
> Rögzítse két csavarral az első burkolat felső részét.
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7.20 Szerelje fel az első burkolat alsó részét

> Helyezze az első burkolat alsó részét a hőszivattyú keretére.
> Vezesse az eBUS vezetéket a kezelői konzolhoz és a
vrnetDIALOG tartozék felhasználásakor a 230 V feszültségellátó vezetéket is az első burkolat felső részében
lévő nyíláson keresztül.
> Majd nyomja be a burkolatot az oldalsó burkolat
cliptartójába.
> Csavarral rögzítse a kezelői konzol szerelőlemezét úgy,
mint az első burkolat felső részén lévő két csavart.
> Ha a vrnetDIALOG tartozékot kívánja szerelni először
végezze el a szerelési lépéseket, ¬ 7.10 fej. mielőtt folytatja a burkolat szerelését.

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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7.21 A kezelői konzol eBUS vezetékének csatlakoztatása
7.22 A kezelői konzol tetőoszlopának szerelése

> Csatlakoztassa a csatlakozó vezetéket a kezelői konzolra,
ha nem használja a vrnetDIALOG-ot.

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00

> Nyomja be a kezelői konzol tetőoszlopát a kezelői konzol
szerelőlemezének cliptartójába.
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7 Elektromos szerelés

3.

2.

7.10

vrnetDIALOG 840/2 és 860/2 telepítés

A vrnetDIALOG 840/2 és 860/2 kommunikációs egységet
(külön rendelhető tartozék) a szerelőlemezen a kezelői konzol alatt kell felerősíteni és a szabályozó elektromos panelre
csatlakoztatni.

2.

1.

1

2
6
3
5

4

7.23 Felső burkolati elemeinek leszerelése

> Helyezze az elülső felső burkolatot a hőszivattyúra és két
csavarral rögzítse.
> Nyomja be a cliptartóba a csővezeték hátsó felső burkolatát.

7.24 vrnetDIALOG telepítés

> Távolítsa el a vrnetDIALOG, burkolatának fedelét úgy,
hogy kihúzza a házon lévő szorítókból a zsanérfüleket.
> Rögzítse a vrnetDIALOG burkolatát a kezelői konzol szerelőlemezén, használja ehhez a szállítmánnyal küldött (5)
és (6) lemezcsavarokat. A rögzítéshez lásd a
vrnetDIALOG szerelési útmutatóját is.
> Csatlakoztassa a 230V-os feszültségellátó vezetéket (2)
a vrnetDIALOG-ra (3 pólusú ProE csatlakozó dugó).
> Csatlakoztassa a kezelői konzol eBUS vezetékét (1) a
vrnetDIALOG-hoz a mellékelt adapter (3) kábelre.
> Csatlakoztassa az Y kábel egyik vezetékének dugóját a
kezelői konzol eBUS belsejébe és a másik vezeték dugóját a vrnetDIALOG eBUS belsejébe.

i
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További, esetleg a vrnetDIALOG-on már meglévő
eBUS vezetékek nem szükségesek, eltávolíthatók.
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> Csatlakoztassa az antenna- illetve telefonkábelt (4) a
vrnetDIALOG-ra ( vrnetDIALOG szerelési útmutató).
Ezeket a vezetékeket nem szabad keresztülvezetni a
hőszivattyún.
> Vezessen át minden kábelt a burkolaton lévő erre kijelölt
áttörésen keresztül, amelyet Ön erre a célra készít.
> Helyezze el a vrnetDIALOG fedelét újra a burkolatra, úgy
hogy a burkolat befogóiba tolja a tető zsanérjait és
lezárja a fedelet.

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00
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8 Üzembe helyezés

8

Üzembe helyezés

a

Veszély!
Sérülésveszély keletkezhet a forró és
hideg szerkezeti részek miatt!
A hőszivattyú csak a burkolat összes részének felszerelése után helyezhető üzembe.
> Üzembe helyezés előtt szerelje fel az
összes burkolati elemet.

> Üzembe helyezés előtt töltse ki az üzembe helyezési
jegyzőkönyvet (¬ 15. fej.).
A hőszivattyú csak a lista valamennyi pontjának teljesülése
esetén helyezhető üzembe.
A következő üzembevételre az üzemeltetési utasításban
leírt szabályozói kezelést ismertnek tételezzük fel.

e
8.1

Veszély!
Áramütésveszély!
> Először a hőszivattyú minden burkolati
elemét szerelje fel mielőtt bekapcsolná a
hálózati feszültséget.

Első üzembevétel végrehajtása

> Kapcsolja be a biztosítékot, hogy áram alá kerüljön a
hőszivattyú.
Mihelyt áram alá került a hőszivattyú, az első üzembe
helyezéskor indul a szabályozóban a szoftverinicializálás.

Vaillant

Loading...
8.1 Szabályozó telepítése

Rövid idő múlva a szabályozó üzemkész és felismeri, hogy
az első üzembevétel történik. Az első üzembevételkor a
szabályozó mindig az A1 menü installálási segítségével
indul.
Minden egyes bevitt adat a későbbiek során még megváltoztatható a szabályozó beállításaiban.
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Installationsassistent
Sprache

A1
>DE deutsch

Standort

DE

>Sprache wählen
8.2 A1 menü: Nyelv választás

Az ábra a magyar nyelvű felületet mutatja.
> Szükség esetén változtassa meg a nyelvbeállítást.
> Fordítsa a beállítót egészen addig, amíg meg nem
jelenik a következő menü.
A2

Inst. segítség
Hidraulikus kapcsolás

0

Elektr. huzalozási terv

0

Elfogad

NEM

>választani
8.3 A2 menü: Hidraulikus kapcsolás és elektromos huzalozási
terv kiválasztása

8.1.1

Hidraulikus kapcsolás kiválasztása

b

Vigyázat!
A hibás hidraulikus kapcsolás működési
hibát okozhat!
A nem megfelelő hidraulikus terv kiválasztása működési zavarokat okozhat a fűtési
rendszerben.
> Válassza ki a megfelelő hidraulikus kapcsolást.

> Fordítsa a beállítót egészen addig, amíg a > kurzor a
hidraulikus kapcsolás számára nem mutat.
> Nyomja meg a beállítót . A paraméter sötét hátterű és
aktív.
> Fordítsa a beállítót egészen addig, amíg a fűtőberendezéséhez való hidraulikus kapcsolást ki nem választja
(¬ 8.1. tábl.).
A fűtőberendezés hidraulikus kapcsolási példáit az
¬ 5.1. - 5.4. fej. tartalmazza.
> Nyomja meg a beállítót a kiválasztás megerősítésére.
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5.3

3

5.4

4

X

X

Érzékelő

5.2

> Az "Inst.befejezve?"-re csak akkor válassza az"IGEN"-t,
ha biztos abban, hogy minden beállítás megfelelő.

Melegvíztároló

1

Fűtőkör

Hidraulikus
kapcsolás sz.

5.1

Puffertároló

Hidraulikus
kapcsolás példája
Ábra sz.

Üzembe helyezés 8

X

AF, VF2

X

AF, VF1, VF2, RF1

X

X

AF, SP, VF2

X

X

AF, SP, VF1, VF2, RF1

Ha megerősítette az "IGEN"-t, automatikusan indul egy
belső ellenőrző program, amelyben a hőszivattyú ellenőrzi
önmagát és a csatlakoztatott komponensek működését.
Ennek során ellenőrzi az érzékelők kiosztását, a 400V-os
feszültségellátás fázissorrendjét (forgómező) és az alkalmazott érzékelők működését.
Ha a belső ellenőrzés sikertelen volt, a szabályozó kijelzőjén
egy hibajelzés jelenik meg (¬ 11. fej.).

8.1 Hidraulikus kapcsolás szám kiválasztása

A szabályozó automatikusan ellenőrzi a fázisok helyes sorrendjét.
> Hibajelzés esetén cserélje fel egymással a két fázist.

8.1.2

Ha sikeresen lefutott a belső ellenőrzés, a szabályozó alaphelyzetbe vált. A hőszivattyú automatikus szabályozás szerint kezd működni.

Az elektromos huzalozási terv kiválasztása

> Fordítsa a beállítót egészen addig, amíg a > kurzor az
elektromos huzalozási terv számára nem mutat.
> Nyomja meg a beállítót. A paraméter sötét hátterű és
aktív.
> Fordítsa a beállítót egészen addig, amíg ki nem
választja az Ön áramszolgáltatójához illeszkedő 1., 2.
vagy 3. elektromos huzalozási tervet (¬ 7.3. fej.)
1
= nem tiltott hálózati betáplálás
2
= hőszivattyús díjszabású kétkörös betáplálás
3
= különleges díjszabású kétkörös betáplálás
> Nyomja meg a

8.1.4

Hőhordozó kör ellenőrzése és légtelenítése
(csak VWS)

A hőhordozó kör légtelenítését 24 órás ciklusidővel kötelezően le kell futtatni.
> Ne rövidítse le ezt az időtartamot úgy, hogy megszakítja
ezt a folyamatot, mert ennek következtében levegő
marad a hőhordozó körben és meg kell ismételni a folyamatot.

beállítót a kiválasztás megerősítésére.
Eszközök

8.1.3

A beállítások elfogadása

Talajkör légtelenítő

> Fordítsa a beállítót egészen addig, amíg a > kurzor a
menübeviteltől jobbra az "elfogad"-on a NEM-re mutat.
> Nyomja meg a beállítót. A paraméter sötét hátterű és
aktív.
> Fordítsa a beállítót egészen addig, amíg meg nem jelenik az "IGEN".
> Nyomja meg a beállítót a kiválasztás megerősítésére.
> Futtassa le az installálási segítség összes többi menüjét,
és végezze el az összes szükséges beállítást.
Inst. segítség vége

Inst.befejezve?

>NEM

>Az értékek beállíthatók
8.4 Menü: Az installálás befejezése
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8.5 A7 menü: A talajkör légtelenítő indítása

> Válassza ki az A7 menüben (¬ 9.7.4. fej.) a "Sole légtelenítő" pontot és állítsa "BE"-re.
Mialatt aktív a légtelenítő funkció, a talajköri szivattyú az
első órában váltakozik az 5 perces üzem (100 % teljesítmény) és az 5 perces leállás között. Ezután a talajköri szivattyú a fennmaradó időtartamra 50 perces működés és
10 perces leállás között váltakozik.
> Ellenőrizze, hogy stabilizálódott-e a töltési szint a közeg
kiegyenlítő tartályban, tehát nem lehet ezt követően
erős ingadozás.
> Futtassa tovább a talajköri szivattyút, hogy a hőhordozó
körben lévő levegőt a talajkör kiegyenlítő tartály felfoghassa. A levegő elszökésével csökken a talajkör kiegyenlítő tartály folyadékszintje, ezért újra fel kell tölteni.
(¬ 6.3. fej.).
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> Nyissa ki a talajkör kiegyenlítő tartály biztonsági szelepét (¬ 5.8. ábra, 42a. poz.), hogy az esetleges túlnyomást 2,0 bar kívánt nyomás fölött és a biztonsági szelep
3,0 bar kioldó nyomása alatt megszüntethesse. A talajkör
kiegyenlítő tartályban 2/3 részig legyen folyadék.
Ellenőrizze a közeg töltési szintjét
Nem jelent hibát, ha a közeg töltési szintje az első üzembe
helyezés utáni hónapban valamennyivel csökken. A töltési
szint a hőforrás hőmérsékletének függvényében változhat.
Azonban semmiképp nem szabad olyan alacsony szintre
csökkennie, hogy a közeg a kiegyenlítő tartályban már ne
legyen látható.
A töltési szint akkor megfelelő, ha 2/3 részig van tele a
közeg kiegyenlítő tartály.
> Töltsön bele keveréket, ha a folyadék szintje annyira
lecsökken, hogy alig látható a közeg a kiegyenlítő tartályban.

8.1.5

Fűtőkör ellenőrzés és légtelenítés

> Ha a fűtőkör légtelenítésére a fűtőköri szivattyú kézi
kapcsolása és az összes átváltó szelep szükséges, a
folyamatot az A5/A6 menüvel végezze el (¬ 9.7.4. fej.).

8.1.6

A melegvíz-tároló légtelenítése (szükség
esetén)

8.2

Fűtőberendezés átadása az üzemeltetőnek

> Tájékoztassa a fűtőberendezés üzemeltetőjét a műszerek
kezeléséről és működéséről.
> Adja át az üzemeltetőnek az összes kezelési utasítást és
a készülék minden dokumentumát megőrzésre.
> Hívja fel a figyelmét, hogy az utasításokat a hőszivattyú
közelében kell tartani. Megőrzésre adja át az üzemeltetőnek az összes utasítást és készülék dokumentációt.

b

Vigyázat!
A fagyvédelmi funkciót ellátó komponensek inaktiválása következtében meghibásodás veszélye léphet fel.
> Tájékoztassa az üzemeltetőt a vészüzem
és az automata fagyvédő funkció feltételeiről.

Néhány üzemeltető általában az elektromos kiegészítő
fűtés teljes kikapcsolását igényli.
Ha a C7 menüben (¬ 9.6. tábl.) "Kiegészítő fűtés" "Fűtés
üzem(mód)"-ra és "Melegvíz üzemmód"-ra "KF nélk." van
beállítva, a rendszer nem támogatja a vészhelyzeti üzemmódot. Ennek ellenére is lehetséges a fagyvédelem üzemmód (önmagát aktiválja).
Ha az A3 menüben (¬ 9.9. tábl.) "hidraul. bekötés a kiegészítő fűtés" a "Nincs" beállítás aktív, sem a vész üzemmód,
sem a fagyvédő funkció nem alkalmazható.
A gyártó az A3 menüben a "Belső" beállítással bekapcsolta
a belső kiegészítő fűtést.

Ha külső meleg víz tároló van csatlakoztatva:
> Nyissa ki a házban az összes melegvíz csapot.
> Zárja el az összes csapot, amikor a meleg víz folyni kezd.
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9

Illesztés a fűtési rendszerhez

A hőszivattyú gazdaságos üzemeltetéséhez fontos a szabályozás illesztése az adott fűtési rendszerhez, illetve a kezelő
használati szokásaihoz..
A következő fejezetben bemutatjuk az időjárásfüggő energiamérleg-szabályozó valamennyi funkcióját.

9.1

Üzemmódok és funkciók

Mindegyik fűtőkörre öt különböző üzemmód választható:
– Auto: A fűtőkör működése a beállítható időprogram szerint a "Fűtés" és "Csök.hőm." üzemmódok között váltakozik.
– Eco: A fűtőkör működése a beállítható időprogram szerint a "Fűtés" és "Csök.hőm." üzemmódok között váltakozik. Ilyenkor a fűtőkör a lehűlési idő alatt kikapcsol,
amennyiben a fagyvédelmi funkció (a külső hőmérséklettől függően) nem aktív.
– Csök.hőm.: A fűtőkör a beállított időprogramtól függetlenül a csökkentett hőmérsékletre szabályoz.
– Fűtés: A fűtőkör a beállított időprogramtól függetlenül
az előremenő előírt hőmérsékletre szabályoz.
– Ki: A fűtőkör ki van kapcsolva, amennyiben a fagyvédelmi funkció (a külső hőmérséklettől függően) nem
aktív.
A csatlakoztatott melegvíz tárolóra 3 különböző üzemmód
választható:
– Auto: A tárolótöltés, illetve az engedélyezés a cirkulációs szivattyúra a beállítható időprogram szerint adható
meg.
– Be: A tárolótöltő folyamatosan jóváhagyást kap, tehát
szükség esetén a HMV tároló azonnal utánfűthető. A cirkulációs szivattyú folyamatosan működik.
– Ki: A tároló nem kap fűtést. A cirkulációs szivattyú üzemen kívül van. 10 °C tároló hőmérséklet alatti érték esetén a tároló a fagy elleni védelemre 15 °C-ra fűtődik fel.

9.2

Automata funkciók

Fagyvédelem funkciók
A hőszivattyú kétféle fagyvédelem funkcióval rendelkezik. A
fagyvédelmi követelményt a kompresszorral lehet teljesíteni
(fagyvédelem a készülék, a fűtőkör és a meleg víz tároló
számára), amennyiben a hőszivattyú nem hiba miatt van
tartósan lekapcsolva. Ha a hőszivattyú hiba miatt kerül tartósan kikapcsolt állapotba, beindul a beállítható kiegészítő
fűtés akkor is, ha nem kapott jóváhagyást normál fűtési
vagy melegvíz üzemmódra (nincs fagyvédelem a beállítástól
függően a készülékre, a fűtőkörre és/vagy a melegvíz tárolóra) (¬ 9.6. tábl., C7 menü).
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A szabályozó fagyvédelmi üzeme fűtésre
Ez a funkció minden üzemmódban biztosítja a fűtőberendezés fagyvédelmét.
Ha külső hőmérséklet 3 °C alá süllyed és aktuálisan az időprogram egyik időablaka sem aktív (tehát "Ki" üzemmódban
vagy "ECO" üzemmódban az időablakon kívül) szabványszerűen 1 óra késleltetés kezdődik a feltétel jelentkezése után
előremenő hőmérsékleti követelmény a csökkenő kívánt
értékkel a szoba hőmérsékletére. A fagyvédelmi követelmény fennállás megszűnik, ha a külső hőmérséklet 4 °C fölé
emelkedik.

A szabályozó fagyvédelme a melegvíz tárolóra
Ez a funkció a "Ki" és az "Auto" üzemmódokban is aktív,
függetlenül az időprogramoktól.
Ez a funkció automatikusan beindul, ha a csatlakoztatott
melegvíz tároló tényleges tároló hőmérséklete 10 °C alá
csökken. A HMV tároló ekkor 15 °C-ra kerül felfűtésre.

Vészhelyzeti fagy elleni funkció
A nem vészhelyzeti fagyvédelem funkció automatikusan
aktiválja a beállított kiegészítő fűtést a beállítás szerint központi fűtésre és/vagy melegvíz üzemmódra.
Ha a hőszivattyú hiba következtében van tartósan kikapcsolva és a külső hőmérséklet 3 °C alatt van, a kiegészítő
fűtést késleltetés nélkül jóváhagyja a nem fagyvédő üzemmódra. Az előremenő hőmérséklet előírt érték 10 °C-ra korlátozódik, hogy vészhelyzeti üzemmódban ne fogyasszon el
feleslegesen energiát a kiegészítő fűtéssel. Visszavonja a
jóváhagyást, ha a külső hőmérséklet 4 °C fölé emelkedik.
Ha puffertároló van csatlakoztatva, megtörténik a felfűtése,
ha a VF1 hőmérsékletérzékelő 10 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletet mér. Lekapcsol a tárolótöltő, ha az RF1 hőmérséklet
érzékelő, ha 12 °C feletti hőmérsékletet mér.
Ha melegvíz tároló van csatlakoztatva, akkor indul be a
fűtése, ha az SP hőmérséklet érzékelő 10 °C alatti hőmérsékletet mér. A tárolótöltő kikapcsol, ha az SP hőmérsékletérzékelő 15 °C feletti hőmérsékletet mér.

b

Vigyázat!
A befagyás meghibásodást okozhat!
Ez a funkció inaktív, ha az A3 menüben
(¬ 9.9. tábl.) "hidraul. bekötés a kiegészíto
futés" a kiegészítő fűtésre "Nincs" érték
van beállítva! Ebben az esetben az elektromos kiegészítő fűtés sem a tartós lekapcsolást eredményező hiba miatti vész üzemmódot sem a nem fagyvédő funkciót nem teszi
lehetővé!
A "HMV", "FK" vagy "HMV+FK" értékek
beállításakor (=külső kiegészítő fűtés) a hidraulikus rendszer részei nem kapnak védelmet.
> Az A3 menüben (¬ 9.9. tábl.) feltétlenül
biztosítsa a kiegészítő fűtés hidraulikus
bekapcsolását.
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Külső érzékelők ellenőrzése
Az első üzembevételkor megadott hidraulikus alapkapcsolás
rögzíti a szükséges érzékelőket. A hőszivattyú automatikusan folyamatosan ellenőrzi, hogy minden érzékelő telepítve
van-e és működőképes-e.

Fűtővíz hiány elleni biztosítás
Az analóg nyomásérzékelő felügyeli az esetleges vízhiányt
és kikapcsolja a hőszivattyút, ha a víz nyomása 0,5 bar alá
csökken, majd újra bekapcsolja, ha a víznyomás 0,7 bar fölé
emelkedik.

b

Vigyázat!
Meghibásodás veszélye a padlófűtést
védő kapcsoló túl magas lekapcsolási
értéke miatt!
A padlófűtés a túl magas hőmérséklet
miatt, a padlófűtés védőkapcsoló túl magas
lekapcsolási értéke alapján meghibásodhat.
> Állítsa a padlófűtés védőkapcsoló értékét
csak annyira magasra, hogy a fűtött
padló ne hibásodhasson meg a túl magas
hőmérséklettől.

Szivattyú és szelep blokkolás elleni védelem
A cirkulációs szivattyú vagy minden átváltó szelep beszorulásának megakadályozására a 24 órán keresztül üzemelő
szivattyúk és a szelepek minden nap egymás után kb.
20 másodpercre bekapcsolnak.

Hőhordozó közeg hiány elleni biztosítás (csak VWS)
Nyomásérzékelő ellenőrzi az esetleges sóhiányt, és kikapcsolja a hőszivattyút, ha a hőhordozó folyadék nyomása
akárcsak egyszer is 0,2 bar alá csökken. A hibatároló a
91 számú hibát jelzi ki.
A hőszivattyú önműködően ismét bekapcsol, ha a talajkör
nyomása 0,4 bar fölé emelkedik.
Ha a hőhordozó folyadék nyomása 1 percet meghaladó időre
0,6 bar alá csökken, a menüben 1 (¬ Kezelési útmutató)
hibaüzenet jelenik meg.

Padló védőkapcsoló minden, puffertároló nélküli
hidraulikánál (1. és 3. hidraulikus kapcsolás)
Ha a padló fűtőkörben a VF2 érzékelővel mért fűtési előremenő hőmérséklet folyamatosan, 15 percet meghaladó időtartamon át meghaladja az előírt értéket, (max. FK hőmérséklet + kompresszor hiszterézis + 2 K, gyári beállítás:
52 °C), a hőszivattyú a 72 számú hibajelzéssel kikapcsol
(¬ 11.5. fej.). Ha a fűtés előremenő hőmérséklete ismét az
érték alá esik, vagy a hibát megszüntetik, a hőszivattyú
ismét bekapcsol.
A maximális fűtési előremenő hőmérsékletet a "Maximális
fűtőkör hőmérséklet" paraméterrel, a vrDIALOG-gal változtathatja.
A csatlakoztatott határoló-termosztát kiegészítő biztosítékul szolgál. A beállított lekapcsolási hőmérséklet elérésekor
lekapcsolja a külső fűtőköri szivattyút. Közvetlen központi
fűtés esetén a határoló-termosztát tartósan kikapcsolja a
hőszivattyút.
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Fázisfigyelés
A 400V-os feszültség ellátás összes fázisának sorrendjét
(jobbra forgó mező) és meglétét első üzembe helyezéskor
és működés közben folyamatosan felügyeli a rendszer. Ha
nem helyes a sorrend vagy az egyik fázis kimarad, a hőszivattyú hiba miatt kikapcsol, hogy elkerülje a kompresszor
meghibásodását.
Ahhoz hogy elkerülhető legyen ez a hibajelzés az
ellátóhálózati üzemeltető általi lekapcsoláskor (zárási idő),
csatlakoztatni kell a vezérlő jel vevő érintkezőjét a 13. sorkapocsra (2- és 3. elektromos huzalozási terv).

Fagyvédelem funkció a hőforrásra
A hőforrás kilépő hőmérsékletét a műszer folyamatosan
méri. Ha a hőforrás kilépő hőmérséklete a meghatározott
érték alá csökken, a kompresszor 20, illetve 21 számú hibajelzéssel ideiglenesen lekapcsol (¬ 11.4. fej.). Ha háromszor
egymás után jelentkezik ugyanaz a hiba, lekapcsolás lesz a
következménye (¬ 11.5. fej.).
A fagyvédelmi hőmérséklet értékét (gyári beállítás -10 °C) a
geoTHERM VWS hőszivattyúkra az A4 installálási segítséggel állíthatja be (¬ 9.7.4. fej.).
A geoTHERM VWW hőszivattyúkra a gyártó +4 °C értéket
állít be. Ez az érték nem változtatható.
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9.3

Beállítható funkciók

A szabályozón a következő funkciókat állíthatja be, amellyel
a fűtési rendszert a helyi adottságok és a végfelhasználói
igényeinek függvényében állíthatja be.

i
9.3.1

A szabályozó és beállítási lehetőségei három
szintre oszthatók:
- Felhasználói szint -> az üzemeltető számára
- Kódszint -> a szakemberek számára
- vrDIALOG -> a szakemberek számára

Beállítható funkciók üzemeltetői szinten

– Időprogramozás
– Távolléti program
– Takarékfunkció
– Party funkció
– 1x HMV tároló felfűtés
a funkciók ismertetésére ¬ Kezelési útmutató.

Vészhelyzeti üzem tartós lekapcsolást előidéző
hiba után (kézi)
Tartós lekapcsolás hiba bekövetkezése esetén kézzel aktiválható a kiegészítő fűtés segítségével a vészhelyzeti üzem
(¬ 11.5. fej.). A kijelzőn az "Alacsony nyomás lekapcsolás"
hibajelzés alatt a következő paraméterek jelennek meg:
– Visszaállítás (IGEN/NEM)
IGEN Törli a hibajelzést és bekapcsolja a kompresszor
üzemet.
– Melegvíz előnyben (IGEN/NEM)
IGEN Jóváhagyja a kiegészítő fűtést a melegvíz üzemre.
– Fűtésüzem előnyben (IGEN/NEM)
IGEN Jóváhagyja a kiegészítő fűtést a melegvíz üzemre.

9.3.2 Beállítható funkciók a kódszinten

A funkció elindítása utáni nap
Indulási hőmérséklet
1
2
3
4
5 – 12
13
14
15
16
17 – 23
24
25
26
27
28
29

Előremenő kívánt hőmérséklet erre a
napra
25 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
40 °C
35 °C
30 °C
25 °C
10 °C
(fagyvédelmi funkció, szivattyú üzemel)
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
35 °C
25 °C

9.1 A padlószárítás folyamata

A kijelzőn az üzemeltetési mód az aktuális nappal és az előremenő kívánt hőmérsékleten jelenik meg, az aktuális nap
kézzel beállítható.
Ha a talajkör/hőforráskör még nincs kész, a padlószárítás
történhet a kiegészítő fűtéssel.
> Válassza ki ehhez a C7 menüből a "Kiegészítő fűtés"-t
(¬ 9.6. tábl.) a "Fűtés üzem(mód)" paraméterre a
"csak KF" értéket.

b

Vigyázat!
A túl magas energia felvétel miatt túlterhelést kaphat a hőforrás!
Padlószárítás közben (pl. a téli hónapokban)
túlterhelést kaphat a hőforrás, ennek következtében csökkenhet a regenerálódása.
> Alacsony külső hőmérsékletek esetén a
padló szárítására aktiválja még a kiegészítő fűtést is.

Padlószárítás
Ezzel a funkcióval frissen lerakott padló szárítható meg
fűtéssel (¬ 9.1. tábl.). Az előremenő vízhőmérséklet megfelel a szabályozóban rögzített programnak és a külső hőmérséklettől függ. Aktív funkció esetén az összes kiválasztott
üzemmód megszakad (¬ 9.6. tábl., C6 menü).

A funkció indításakor elmentésre kerül az aktuális idő.
A nap váltása pontosan ezt az időt követi.
A hálózati be/ki után a padlószárítás az alábbiak szerint
indul:
A hálózat kikapcsolása előtti
utolsó nap

Indítás hálózati bekapcsolás
után

1 - 15
16
17 - 23
24 - 28
29

1
16
17
24
29

9.2 A padlószárítás folyamata hálózati ki/be után

Ha a padlószárítás nem a kívánt hőmérséklettel és/vagy
időkkel valósítható meg, fix értékszabályozás segítségével
előre megadhatja változtatható módon az (¬ 9.3.3. fej.) előremenő kívánt vízhőmérsékleteket. Közben vegye figye-
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lembe az érvényes kompresszor hiszterézist (vrDIALOG-gal
beállítható, ¬ 9.8. fej.).

9.4

Szabályozási mód

9.4.1

Lehetséges fűtőberendezés körök

Legionella védelem
A "Legionella védelem" funkció arra szolgál, hogy elpusztítsa a HMV tárolókban és a csővezetékekben levő baktériumokat.
Hetente 1 alkalommal a csatlakoztatott melegvíz tartályt kb.
75 °C-ra melegíti.
> Aktiválja a kódszinten a legionella védelem funkciót a
helyi előírások szerint és a tároló méretétől függően,
szükség szerint. Ezt a funkciót akkor aktiválja, ha 400 l
vagy ennél nagyobb mennyiség tárolása szükséges.
Állítsa be ott a start időt és a start napját (a napot) amikor a felfűtés megtörténjen (¬ 9.6. tábl., C9 menü).

Az időjárás függvényében működő energiamérleg szabályozó a következő fűtőberendezési köröket vezérli:
– egy fűtőkör,
– egy közvetett fűtésű melegvíztároló,
– egy melegvíz cirkulációs szivattyú,
– egy pufferkör.

9.3.3 Kiegészítő funkciók vrDIALOG-on keresztül

A rendszer pufferkör segítségével történő bővítéséhez max.
hat darab, VR 60-as kiegészítő kevert kör modul (külön tartozék) csatlakoztatható két-két kevert körrel.
A kevert köröket a szakember a hőszivattyú kezelőkonzolján
lévő szabályozóval állítja be.

Távparaméterezés/-riasztás/-diagnózis

A kényelmes kezelés érdekében VR 90 távirányító készülékek csatlakoztathatók az első nyolc fűtőkörre (¬ 7.7.1. fej.).

Lehetőség van arra, hogy a hőszivattyút vrDIALOG 810/2vel a helyszínen vagy vrnetDIALOG 840/2 illetve 860/2
programmal távkarbantartással állítsuk be diagnózisra.
További információt a vonatkozó útmutatók tartalmaznak.

9.4.2 Energiamérleg szabályozó (1. vagy
3. hidraulikus kapcsolás)

A vrDIALOG 810/2 (eBUS) lehetővé teszi számítógép támogatású grafikus megjelenítéssel és a fűtőkészülékek és szabályozó rendszerek konfigurálásával az optimalizálást, ezáltal pedig az energiamegtakarítási lehetőségek kihasználását. Mindkét lehetőség biztosítja, hogy bármikor vizuális
képet kapjon a szabályozó rendszerben lejátszódó folyamatokról, egyúttal befolyásolhatja is ezeket. A programok lehetővé teszik sok rendszeradat kivágását és grafikus feldolgozását, készülék konfigurációk letöltését, online módosítását,
mentését, valamint információk tárolását riport formájában.
A vrDIALOG 810/2-n keresztül a hőszivattyú valamennyi
beállításának és további beállítások optimalizálása végezhető el.

Állandóérték-szabályozás
Ezzel a funkcióval az időjáráskövető szabályozótól függetlenül fix előremenő vízhőmérséklet állítható be a
vrDIALOG-on keresztül.

Ha a fűtőberendezést a hidraulikus kapcsolás példák alapján az 1. vagy a 3. hidraulikus kapcsolásra (¬ 5.1. és 5.3. fej.)
telepítette, a szabályozón energiamérleg szabályozást
végez el.
A hőszivattyú gazdaságos és zavarmentes üzeme érdekében fontos a kompresszor indulásának szabályozása. A
kompresszor indulása az az időpont, amelyben a legnagyobb az áramhálózat terhelése. Az energiamérleg-szabályozással lehetőség van a hőszivattyú indulásainak minimalizálására anélkül, hogy a kellemes hőkomfort kényelméről
lemondanánk.
Csakúgy, mint más időjárásfüggő fűtésszabályozónál, a szabályozó a külső hőmérséklet meghatározásával, fűtési
görbe segítségével állapítja meg az előremenő kívánt
hőmérsékletet. Az energiamérleg számítása ezen kívánt előremenő vízhőmérséklet és az előremenő valós hőmérséklet
alapján történik, amelyek különbsége percenként mérésre
és összegzésre kerül:
1 fokperc [°min] = 1 K hőmérsékletkülönbség 1 percen
keresztül
Meghatározott hőhiány esetén (a szabályozóban tetszés
szerint választható, ¬ 9.6. tábl., C2 menü "Kompr. indítása") beindul a hőszivattyú és csak akkor áll le ismét, ha a
szállított hőmennyiség kiegyenlíti a hőhiányt.
Minél nagyobb a beállított negatív számérték, annál hoszszabbak azok az időközök, amelyeken keresztül a kompreszszor jár ill. áll.

i
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Ha VR 90 távirányító készüléket csatlakoztatott,
nem konfigurálhatja termosztát szabályozóként,
mert megszüntetné az energiamérleg előnyeit.
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9.4.3 Kívánt előremenő vízhőmérséklet
szabályozó (2. vagy 4. hidraulikus
kapcsolás)
Ha a fűtőberendezést a hidraulikus kapcsolás példa alapján
a 2. vagy 4. hidraulikus kapcsolásra (¬ 5.2. és 5.4. fej.) telepítette, a szabályozó elvégzi az előremenő kívánt vízhőmérséklet szabályozását.
A puffertároló szabályozása a kívánt előremenő vízhőmérséklettől függetlenül történik. A hőszivattyú akkor fűt, ha a
VF1 puffertároló fejhőmérséklet érzékelőjének hőmérséklete alacsonyabb, mint az előremenő kívánt vízhőmérséklet.
Mindaddig fűt, amíg puffertároló RF1 alsó hőmérséklet érzékelője el nem éri a plusz 2 K előremenő kívánt hőmérsékletet.

9.5

A szabályozó felépítése

Alapkijelzőként egy grafikus kijelző látható. Ez minden
meglévő menü kiinduló pontja.
A szabályozó kezelése a ¬ kezelési útmutatóban került
részletesen bemutatásra.
Ha a beállítások során 15 percig semmilyen műveletet nem
végez, a szabályozó automatikusan visszaáll az alapkijelzésre.

Leírás a
fejezetben

Menüterületek

Ismertetés

C1 - C11

A hőszivattyú funkciók paramétereinek beállítása a fűtőkörökre

9.7.1

D1 - D5

A hőszivattyú üzemeltetése és
tesztelése diagnózis módban

9.7.2

I1 - I5

A hőszivattyú beállításaival
kapcsolatos információk lekérdezése

9.7.3

A1 - A10

A hőszivattyú installálásához
9.7.4
szükséges segítség lekérdezése

9.3 Menüterületek

A harmadik szint a fűtőberendezés optimalizálását eredményező funkciókat tartalmazza és kizárólag szakember állíthatja be a vrDIALOG 810/2 és a vrnetDIALOG 840/2 és
860/2 segítségével.

A szabályozó felépítése három szintből áll:
Az üzemeltetői szint Önnek, a kezelőnek szól
(¬ kezelési útmutató).
A kódszint (szakemberi szint) a szakember részére van
fenntartva és véletlen elállítás ellen kóddal védett.
Ha nincs beírva kód, tehát nem történik meg a kódszint
jóváhagyása, az alábbi paraméterek az egyes menükben
megjelennek ugyan, azonban az értékek nem változtathatók.
A menük négy területre oszlanak:
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9.6

Gyári beállítások visszaállítása

> Mielőtt ezt a funkciót lefuttatná, jegyezzen fel minden
beállított értéket a szabályozóból az üzemeltetési szinten
(¬ kezelési útmutató) és a kódszinten egyaránt
(¬ 9.7. fej.).
Megjelenített kijelzés

Se

10.03.10

Ismertetés

9:35

Gyári beállítás
Megszakítás

NEM

Időprogramozás

NEM

Összes

NEM

b

>Az értékek beállíthatók

Vigyázat!
Ha az összes értéket visszaállítja a gyári beállításra, következményeként hibás működés fordulhat
elő!
A gyári beállításra történő visszaállítás berendezésspecifikus beállításokat törölhet és a hőszivattyú hibás
működését vagy lekapcsolását okozhatja.
A hőszivattyú nem rongálódhat meg.
> Mielőtt a fűtőberendezést a gyári beállításokra viszszaállítja, olvassa el a szabályozó menüit és
jegyezze fel a beállított értékeket.

> Tartsa mindkét beállítót legalább 5 másodpercen át nyomva, hogy
lehívja a "Gyári beállítás" menüt.
> Ön választhatja ki, hogy csak az a időprogramokat vagy pedig az
összes értéket vissza kívánja-e állítani a gyári beállításra.
> Fordítsa el a beállítót egészen addig, amíg a kurzor az elvégzendő
funkció sorában lévő érték előtt nem áll:
Menüpont

Beírt
adat

Eredmény

Megszakítás

Igen

A beállított paraméterek megmaradnak.

Időprogramok

Igen

Összes beprogramozott időablak törlése.

Összes

Igen

Az összes beállított paraméter a gyári
beállításra áll vissza.

> Nyomja meg a beállítót az érték kijelölésére.
> Fordítsa beállítót egészen addig, amíg meg nem jelenik az IGEN.
> Nyomja meg a beállítót.
A funkció lefut. A kijelző néhány másodperc után alapkijelzésre vált.
> A funkció elvégzése után vegye kezébe a feljegyzett értékeket.
> Lapozzon át a szabályozón minden menüt.
> Ellenőrizze az értékeket és szükség esetén végezze el újra a beállításukat.
9.4 Gyári beállítások visszaállítása
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9.7

A kódszint menüinek lehívása

A kódszint különböző területeket tartalmaz, melyekben a
kontextustól függően paraméterek megváltoztatására,
illetve csak megnézésére van lehetőség. A kontextus minden esetben a menü elnevezéséről ismerhető fel.
> Válassza ki a kódszint lehívására a 9-es menüt az üzemeltetői szintben (¬ kezelési útmutató).
Megjelenített kijelzés

Kódszám beadás
Kódszám:
>

0000

Ált. kód:
1000
>Számjegyek beállítása

Ismertetés

9

Gyári beállítás

Ahhoz, hogy a Kódszám beadás (szakemberi szint)
1000
érvényes legyen, írja be a megfelelő kódot (szabványos kód: 1000) és nyomja meg a beállítót .
Ahhoz, hogy a beállított értékek a kódbevitele nélkül
olvashatók legyenek, egyszer meg kell nyomni a
beállítót. Ezt követően a kódszint összes paraméterét
a beállító elfordításával leolvashatja, de nem változtathatja meg.

i

Ne fordítsa el a beállítót, mert ezzel
véletlenül elállítja a kódot!

Biztonsági funkció: 15 perccel a kódszinten végzett
legutóbbi változtatást követően (beállító megerősítése) újra visszaáll az Ön kódszintje. Ahhoz,
hogy ezt követően visszajusson a kódszintre,
újra be kell írnia a kódot.

b

Vigyázat!
Tévesen beállított paraméterek
következtében elképzelhető, hogy
csorbulnak a funkciók!
A berendezés-specifikus paraméterek
engedély nélküli megváltoztatása a
hőszivattyú üzemzavarát illetve károsodását okozhatja.
> Ne próbáljon meg önkényes kódbevitellel hozzáférni a kódszinthez.

9.5 Kódszint menüinek lekérdezése
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9.7.1

C menü: A fűtőberendezés paramétereinek
beállítása

Megjelenített kijelzés

Ismertetés

C menü: A fűtőberendezés paramétereinek
beállítása

A C1 - C11 menükben a hőszivattyú különféle funkcióinak paraméterei állíthatók be.

Kódszám beadás
változtatás

C1

Gyári beállítás

Menü a kódszám megváltoztatásához.
Itt cserélhető a standard 1000-es kód tetszőleges
négyjegyű kódra.

1000

Kódszám:
>

0000

Elfogadja?

Nem

>Számjegyek beállítása

HK2
Paraméterek
Típus
Fűtési görbe

C2

Típus: Égő kör (direkt betáplálás esetén),
kevert kör (puffertároló bekötése esetén),
állandó érték.

Égő kör
0,30

K.hőm.függő lekapcs.

> 20 °C

Kompr. Start le:

-120° p.

>Hőmérséklet választás

i

A kód megváltoztatására jegyezze fel az új
kódot, mert máskülönben nem tudja többé
a kódszintet megváltoztatni!

Fűtési görbe: Beállítható fűtési görbe (állandó értéknél nem).

0,3

K.hőm.függő lekapcs.: Hőmérsékleti határ a központi
fűtés lekapcsolására (nyári funkció).

20 °C

Komp. indítás kezdete: A fokpercek beállítása a
kompresszor indításáig (csak direkt betáplálás
esetén)
9.6 C menü: A fűtőberendezés paramétereinek beállítása
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Megjelenített kijelzés

Ismertetés

C2

HK2
Paraméterek
Típus

Égő kör

Fűtési görbe

0,30

K.hőm.függő lekapcs.

20 °C

Komp. indít

-120° p.

>Az értékek beállíthatók

Előremenő vízhőmérs.
°C-ban
70

Gyári beállítás

Fűtési görbe:
A fűtési görbe a külső hőmérséklet és az előremenő
előírt hőmérséklet közötti arányt mutatja. Ez a beállítás minden fűtőkörre külön történik.
A megfelelő fűtési görbe kiválasztásától jelentősen
függ a fűtőberendezés gazdaságossága és komfortja.
A túlságosan magasan kiválasztott fűtési görbe túl
magas hőmérsékleteket jelent a fűtőberendezésben,
ebből pedig nagyobb energiafelhasználás következik.
Ha túl alacsony a kiválasztott fűtési görbe a kívánt
hőmérsékleti szintet bizonyos esetekben csak nagyon
lassan, vagy egyáltalán nem éri el.

4.0 3.5 3.0

2.5

2.0

1.5

1.8

Fűtési görbék
1.2
1.0

60

0.8

50

0.6
0.4

40

0.2
0.1

22 30

20

15

10

5

Helyiség előírt
hőmérséklete 15

C2
Áll. érték

K.hőm.függő lekapcs.

> 20 °C

Kompr. Start le

-120 °C

>Hőmérséklet választás
9.6

-5

-10

-15

-20

Külső hőmérséklet °C

HK2
Paraméterek
Típus

0

Ez a megjelenítés akkor jelenik meg, ha az "Áll.
érték"-et állította be.
Energiamérleg készítésekor ezenkívül megjelenik a
"Kompr. Start le"
Csatlakoztatott VR 60 esetén ez a menü többször
jelenik meg (minden fűtőkörre).

C menü: Fűtőberendezés paramétereinek beállítása
(folytatás)
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Megjelenített kijelzés

Puffertároló
Információ

Ismertetés

C3

Kívánt előrem. hőm.:

41 °C

Előrem. érzékelő VF1

29 °C

Visszat.érzékelő RF1

25 °C

Gyári beállítás

Ez a menü csak puffertároló felhasználásakor jelenik
meg (pl. 2. vagy 4. hidraulikus vázlat).
Kívánt előrem. HŐM.: Előremenő kívánt vízhőmérséklet:
Előrem. érzékelő VF1: VF 1 puffertároló előremenő
hőmérséklet érzékelő hőmérséklete
Visszat.érzékelő RF1: RF 1 puffertároló visszatérő
hőmérséklet érzékelő hőmérséklete

HK2
Információ

C4

Kívánt előrem. hőm.:

41 °C

VF2 előrem. ág hőm.

30 °C

Szivattyú állapot
Energiaintegrál

HK2
Paraméterek

KI
-183° min

C4

Kívánt előrem. hőm.:

41 °C

VF2 előrem. ág hőm.

29 °C

Szivattyú állapot
Kev.szelep áll.

Közvetlen központi fűtés esetén (pl. 1. vagy 3. hidraulikus kapcsolás) a felső kijelző jelenik meg.
Ez a menü csak puffertároló felhasználásakor jelenik
meg (pl. 2. vagy 4. hidraulikus kapcsolás és VR 60 felhasználásakor, esetleg többször).

KI
NYIT

Kívánt előrem. hőm.: A fűtőkör előírt előremenő
hőmérséklete.
VF2 előrem. ág hőm.: VF2 aktuális előremenő
hőmérséklet.
Energiaintegrál: Az energiaintegrál a VALÓS előremenő és a KÍVÁNT előremenő vízhőmérséklet
percenként összegzett különbsége. Meghatározott hőhiány esetén beindul a hőszivattyú (lásd
energiamérleg szabályozás, ¬ 9.4.2. fej.)
Szivattyú állapot: Kijelzi, hogy a szivattyú be- vagy ki
van-e kapcsolva (BE/KI).
Kev.szelep áll.: A NYIT/ZÁR a keverőszelep szabályozásának mozgásirányát jelöli. Ha a keverőt nem
vezérlik, a KI kijelzés látható.
Csatlakoztatott VR 60 esetén az alábbi menü többször jelenik meg (minden fűtőkörre).

9.6 C menü: Fűtőberendezés paramétereinek beállítása
(folytatás)
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Megjelenített kijelzés

Ismertetés

C5

HK2
Paraméterek

Gyári beállítás

Csak VR 90 távkapcsoló használatakor:
Szobahőm.visszacsat.:

Szobahőm.visszacsat.
>Nincs
Távkapcsoló

IGEN

23 °C

>Szobahőm.visszacsat.módja

Nincs = A távkapcsolón beállított kívánt szobahőmérsékletet központi fűtés esetén nem veszi figyelembe.

Nincs

Felkapcsolás = A fűtési előremenő hőmérsékletet
ezenkívül a beállított fűtési görbéhez, a helyiség
előírt és valós hőmérséklete közötti különbség
függvényében befolyásolja.
Termosztát = A kívánt szobahőmérséklet a VR90-ből
közvetlenül szabályozásra kerül felhasználásra,
helyiség termosztát funkciója. A beállított fűtési
görbe eltolódik. A központi fűtés leáll, mihelyt a
kívánt szobahőmérsékletet 1 K-nél magasabb
értékkel meghaladja. A központi fűtés ismét
jóváhagyást kap, ha a szoba a kívánt hőmérsékletét nem éri el.

i

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

Távkapcsoló: Automatikusan kijelzésre kerül, hogy
csatlakoztatva van-e a VR 90 távkapcsoló
(IGEN / NEM). Ha igen, a VR90-en mért helyiség
hőmérséklet is megjelenik.
Szükség esetén ez a menü többször is megjelenik
(minden távirányított fűtőkörre).
9.6 C menü: Fűtőberendezés paramétereinek beállítása
(folytatás)
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Megjelenített kijelzés

C6

Különleges funkciók
Padlószárítás
HK2:

Nap

Hőm.

>1

0 °C

HK3:
HK4:
>A kezdőnap beállítása

Kiegészítő fűtés
Vill. sz. zárásidő

C7
>NEM
KF nélk.

Melegvíz-üzemmód

KF nélk.

>választani

Gyári beállítás

Nap: Ön választhatja ki a padlószárítás kezdőnapját.

0

Hőm.: Az előremenő előírt hőmérséklet automatikusan a padlószárítás funkció szerint hívja le (napi
értékek 25/30/35 °C) (¬ 9.3.2. fej.).
Kb. 20 másodpercig tart, mire a tényleges érték megjelenik!
Padlószárítás inaktiválása: "0"-t kell a napra beállítani.
A fűtőberendezés konfigurációjától függően a kijelző
adott esetben további fűtőköröket is megjelenít.

Fűtés üzem(mód)
Energiain. Start

Ismertetés

-600° min
p

Fűtés üzem(mód)
KF nélk.: KF letiltva.

KF nélk.

KF-el: KF indítható, a bivalencia pont és az energia
integrál ill. a puffertároló hőmérséklet függvényében.
csak KF: Központi fűtés csak kiegészítő fűtéssel, pl.
vészüzem esetén.
Melegvíz-üzemmód
KF nélk.: KF letiltva.

KF nélk.

KF-el: A kiegészítő fűtés biztosítja a kompresszorral
nem teljesíthető hőmérsékleti szintet
(kb. > 55 °C tárolóhőmérséklet).
csak KF: Melegvízkészítés csak kiegészítő fűtéssel, pl.
vészüzemben (ha előtte aktiválták a "KF nélk."-t,
akkor a melegvíz max. hőmérséklete kb. 55 °C;
"KF-el" volt aktivált, a beállított érték max.
melegvíz a 4 menüben.
Energiain. Start: Állítsa be a fokperceket, amíg a
kiegészítő fűtés nem indul adja a fokpercekhez a
kompresszor indítására.
Példa: -600°min plusz -120°min
=> indítás -720°min-nál.
Bivalens pont: Csak ezen külső hőmérséklet alatt
jóváhagyott a kiegészítő fűtés utánmelegítésre fűtésüzemben (beállítható az ¬ 9.9. tábl., A3 menüben).
9.6 C menü: Fűtőberendezés paramétereinek beállítása
(folytatás)
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Megjelenített kijelzés

Kiegészítő fűtés

C7

Vill. sz. zárásidő

>NEM

Fűtés üzem(mód)

KF nélk.

Melegvíz-üzemmód

KF nélk.

Energiain. Start

-600° min
p

választani

C7

Kiegészítő fűtés
Kieg.fűt.hiszterézis

5K

>választani

Legionella védelem
Paraméterek

C9

Legionella védelem

KI

Legionella indítás

Ismertetés

Gyári beállítás

Vill. sz. zárásidő: Ha beállítja a 2. elektromos kapcsolási rajzot, ezenkívül megjelenik ez a menüpont
a legfelső sorban. Ha "IGEN"-t állít be, a kiegészítő fűtés üzemmódot az EVU letiltott idő alatt
jóváhagyja.

NEM

i

Ennek a beállításnak elsőbbsége van a
"Fűtés üzem(mód)"-dal és a
"Melegvízkészítés"-sel szemben. A beállított kiegészítő fűtés folyamatosan biztosítja a fűtővíz és a melegvíz felfűtését egészen a beállított kívánt értékig.
Ha a belső elektromos kiegészítő fűtés
kiegészítő fűtésként hidraulikusan be van
kapcsolva (gyári beállítás), magas energia
költségeket okozhat.

Kieg.fűt.hiszterézis:
A kiegészítő fűtés kényszerű bekapcsolása a
következő esetekben:
Előremenő hőmérséklet MÉRT < előremenő vízhőmérséklet előírt mínusz hiszterézis
A kiegészítő fűtés kényszerszerű kikapcsolása
az alábbi esetben:
Előremenő hőmérséklet MÉRT > előremenő vízhőmérséklet előírt plusz hiszterézis
A kompresszor üzemmód minden berendezési
hidraulikájára vonatkozik 15 perc után. A kiegészítő fűtés indításáig tartó idő a D3 menüben
található.

5K

Legionella védelem: KI/Hé/Ke/Se/Cs/Pé/So/Va

KI

Legionella indítás: A beállított idő határozza meg,
hogy mikor kezdődjön a legionella védelem.

04:00

04:00

>választani

A legionella védelmet a kiegészítő fűtés a beállított
napon és időpontban hajtja végre, ha a kiegészítő
fűtés bekapcsolt állapotban van.
Ehhez a szabályozó az előremenő kívánt hőmérsékletet 76 °C/74 °C-ra állítja be (2 K hiszterézis). A
legionella funkció akkor fejeződik be, ha a HMV tárolónál az előremenő kívánt hőmérséklet a 73 °C értéket
legalább 30 perc időtartamra elérte, illetve 90 perc
után, ha a 73 °C hőmérséklet nem jött létre (pl. ha
közben melegvíz-vételezés történt).
A VPM W csatlakoztatott ivóvíz állomáson indulnak a
legionella védelem folyamatai.

9.6 C menü: Fűtőberendezés paramétereinek beállítása
(folytatás)
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Megjelenített kijelzés

Szivattyú vezérlés
Paraméterek

Ismertetés

C10

Gyári beállítás

Az energiatakarékos szivattyúk szállítási teljesítménye
szükség esetén a fűtőberendezés követelményeihez
(talaj- és fűtőkör) igazítható.

Forrásszivattyú

100 %

Fűtőköri szivattyú

100 %

30-100 % közötti beállítási tartományok

Cirkulációs sziv.

100 %

i

>választani

A paraméterek nem megfelelően átgondolt, jelentős változtatása nem kívánatos
csökkenést okozhat a teljesítményben és a
hatékonyságban. Csak kis mértékben és
óvatosan változtassa meg a beállításokat.

Az adatokat az energiatakarékos szivattyúk optimális
beállítására az alábbi fejezetben találja.
Talajkör szivattyú (forrásszivattyú, csak VWS):
100 %
Függetlenül az itt beállított értéktől, a szabályozó a szivattyú szállítási teljesítményét
100 %-ig növeli, ha a hőhordozó folyadék kilépő
hőmérséklet nem éri el a fagyvédelmi hőmérséklet + 3 K-t (¬ 9.9. tábl., A3 menü). Ha a talajkör
kilépő teljesítménye ismét emelkedik, a szabályozó a szivattyú szállítási teljesítményét újból a
beállított értékre teszi.
Ha a hőhordozó folyadék hőmérséklete meghaladja a 22 °C-ot, a szabályozó akár 30 %-ra is
lecsökkenti a szivattyú szállítási teljesítményét.
Fűtőköri szivattyú: A fűtőköri szivattyú beállítása
csak közvetlen központi fűtésre vonatkozik.
(fűtővíz puffertároló vagy kombitároló nélkül).
Ha a fűtővíz puffertároló csatlakoztatva, automatikusan 50 %-ra csökken a szállítási teljesítmény.

100 %

Cirkulációs sziv.: A 0-100 %
beállítási tartomány nem a szivattyú teljesítmény beállítása, hanem időablak felosztás,
amely 10 perces időközökre vonatkozik, például
80 % = 8 perc üzemelés, 2 perc szünet.
Az időablak aktív. Ebben az időablakban a cirkulációs szivattyú a beállított százalékértéknek
megfelelően ütemeződik.
A 0 % százalékérték kiválasztása lekapcsolja a
cirkulációs szivattyút.
A cirkulációs szivattyú nem kapcsol be addig,
amíg hideg a HMV tároló.

100 %

9.6 C menü: Fűtőberendezés paramétereinek beállítása
(folytatás)
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Megjelenített kijelzés

Ismertetés

Szolár tároló

C11

Gyári beállítás

Ez a menü csak a multifunkcionális VPS/2
puffertároló bekötése esetén jelenik meg.

Paraméterek
FK max. hőmérséklet

95 °C

>Hőmérséklet választása

FK max. hőmérséklet: Ha elegendő a rendelkezésre
álló napenergia, a VPS /2 csatlakoztatott puffer
tároló a kívánt hőmérsékleten túlmenően a beállított maximális hőmérsékletre fűti fel a fűtést
és a meleg vizet.

i

A puffertárolóra csatlakoztatott fűtőköröknek kevert köröknek kell lenniük.

9.6 C menü: Fűtőberendezés paramétereinek beállítása
(folytatás)
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Az energiatakarékos szivattyúk beállítása

[ mbar ]
700

Talajkör szivattyú (forrásszivattyú, csak VWS)
Ha a hőmérséklet különbség a hőhordozó oldatban az alacsonyabb nyomásvesztés alapján (nagy csőkeresztmetszetek, kis forrási mélység) folyamatos üzemben 2 K alatt van,
a szivattyú szállítási teljesítménye megfelelően korrigálható
(¬ 9.6. tábl., C10 menü).
Az alábbi diagramok azt mutatják, hogy hogyan hat a szivattyúvezérlés beállítása a maradék szállítási magasságokra
névleges térfogatáramok mellett, a közeg 3 K hőmérséklet
különbsége esetén.

600
500
400
3K / 2484 l/h
300
200
100
0

30

40

50

60

70

80

90

100 [ % ]

9.3 Diagram: VWS 101/3 talajkör szivattyú teljesítményének
optimalizálása

[ mbar ]

[ mbar ]
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3K / 1431 l/h
200

200

100

100

0
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80

90

100 [ % ]

9.1 Diagram: VWS 61/3 talajkör szivattyú teljesítményének
optimalizálása
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100 [ % ]

9.4 Diagram: VWS 141/3 talajkör szivattyú teljesítményének
optimalizálása

[ mbar ]

[ mbar ]

700

1200
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9.2 Diagram: VWS 81/3 talajkör szivattyú teljesítményének
optimalizálása

80

0

30

40

50

60

70

80

90

100 [ % ]

9.5 Diagram: VWS 171/3 talajkör szivattyú teljesítményének
optimalizálása
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Fűtőköri szivattyú

[ mbar ]

Ha a fűtési előremenő és a kívánt visszatérő hőmérséklet
közötti tényleges különbség nagyobb mint 5 K, vagy a fűtőberendezés nyomásvesztesége messze a gyárilag beállított
maradék szállítási magasság alatt marad, csökkentheti a
szivattyú szállítási teljesítményét (¬ 9.6. tábl., C10 menü).

700

Az alábbi diagramok azt ábrázolják, hogy milyen módon hat
a szivattyú vezérlés beállítása a maradék szállítási magasságokra névleges térfogatáramok esetén a fűtő oldalon 5 K
és 10 K különbség esetén.
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9.8 Diagram: VWS 101/3 fűtőköri szivattyú teljesítményének
optimalizálása

[ mbar ]

[ mbar ]
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9.6 Diagram: VWS 61/3 fűtőköri szivattyú teljesítményének
optimalizálása

[ mbar ]
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9.9 Diagram: VWS 141/3 fűtőköri szivattyú teljesítményének
optimalizálása

[ mbar ]

700

800

600
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500
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500
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10 K /1538 l/h

100
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9.7 Diagram: VWS 81/3 fűtőköri szivattyú teljesítményének
optimalizálása
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9.10 Diagram: VWS 171/3 fűtőköri szivattyú teljesítményének
optimalizálása
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[ mbar ]

[ mbar ]
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9.11 Diagram: VWW 61/3 fűtőköri szivattyú teljesítményének
optimalizálása
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9.14 Diagram: VWW 141/3 fűtőköri szivattyú teljesítményének
optimalizálása

[ mbar ]

[ mbar ]
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9.12 Diagram: VWW 81/3 fűtőköri szivattyú teljesítményének
optimalizálása
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9.15 Diagram: VWW 171/3 fűtőköri szivattyú teljesítményének
optimalizálása
[ mbar ]
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9.13 Diagram: VWW 101/3 fűtőköri szivattyú teljesítményének
optimalizálása
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9.7.2

D menü: Diagnózis elvégzése

Megjelenített kijelzés

Ismertetés

Gyári beállítás

D menü: Diagnózis végrehajtása

b

Vigyázat!
Meghibásodás veszélye a hőszivatytyú komponenseire!
Diagnózis módban üzemen kívül kerülnek a belső biztonsági berendezések
és ezek beállításai. A gyakori be- és
kikapcsolás a kompresszor és az energiatakarékos szivattyúk meghibásodását eredményezheti.
> Kapcsolja be és ki a diagnózis
módot lehetőleg egymás után ne
több alkalommal.

A D1 - D5 menükben a hősszivattyút diagnózis üzemmódban működtetheti és tesztelheti.
Minden beállításnál, kivéve a "Teszt" = "nem"
(D1 menü), a diagnózis menükből nem lehet kilépni.
Automata reset történik a legutolsó megerősítést
követő 15 perc elteltével.
Diagnózis üzemmódban a kompresszor és más
részegységek előremenő futási, minimális futási és
utánfutási ideje nem kerül figyelembe vételre!
D1

Diagnózis
Hűtőkör
Teszt

Teszt: nem/ki/központi fűtés/melegvíz. Az üzemmód
beállítása a hőszivattyúra, a hőszivattyú viselkedésének tesztelésére.

—

>Nem

Hűtőkör nagynyomás
Kompresszor kimenet
Hűtőkör kisnyomás

11,9 bar
66 °C
2,3 bar

Kompresszor bemenet

0 °C

Hűtőkör nagynyomás: Hűtőfolyadék-nyomás, kompresszor kimenet kijelzése.
Kompresszor kimenet: (Kompresszor kimenet, magas
nyomású): T1 hőmérséklet-érzékelő kijelzés.*
Hűtőkör kisnyomás: A hűtőfolyadék-nyomás kijelzése
a kompresszor bemenetén.
Kompresszor bemenet: (Kompresszor bemenet, szívóoldal): T2 hőmérséklet-érzékelő kijelzés.*

9.7 D menü: Diagnózis elvégzése
* ¬ 17.1. és 17.2. ábra
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Megjelenített kijelzés

Diagnózis
Hűtőkör

D2

Túlmelegedés

6K

Túl erős hűtés

10 K

TEV-bemenet

10 °C

Kompresszor

BE

Ismertetés

Gyári beállítás

Túlmelegedés: Túlmelegedés a hűtőközegnél a T2*ből és a kisnyomás-érzékelőből számítva. Csak
akkor látható, ha a kompresszor üzemel.

—

i

Ha a "- 50 °C" kijelzés jelenik meg, a T2
hőmérsékletérzékelő a kompresszor bemeneten meghibásodott. Nem kerül elmentésre figyelmeztető üzenet a hibatárolóban.

Túl erős hűtés: A hűtőközeg túl erős hűtését a
T4-ből és a nagynyomású érzékelőből lehet
kiszámítani. Csak akkor látható, ha a kompreszszor üzemel.

i

Ha a "-- °C" üzenet jelenik meg, a T4
hőmérséklet érzékelő a TEV bemeneten
meghibásodott. Nem kerül elmentésre
figyelmeztető üzenet a hibatárolóban.

TEV-bemenet: Hőmérséklet a termikus szabályzószelep bemeneténél.*
Kompresszor: Kompresszor állapot:
BE/KI/x min. (Idő percben a kompresszor indulásáig fellévő hőigény esetén)
D3

Diagnózis
Hőszivattyú kör
Mért előrem. hőm.

27 °C

Mért visszat. hőm.

24 °C

Fűtőköri szivattyú

KI

Fűtőberen. nyomás

1,2 bar

Kiegészítő fűtés

Mért előrem. HŐM.: Aktuális előremenő vízhőmérséklet T6.*

—

Mért visszat. hőm.: Aktuális visszatérő hőmérséklet
T5.*
Fűtőköri szivattyú: Fűtőköri szivattyú állapota: Fordulatszám %-ban/KI.

KI
Fűtőberen. nyomás: Fűtőkör nyomása (fűtőkör nyomásérzékelő).
Kiegészítő fűtés: Kiegészítő fűtés állapota: BE/KI.

9.7 D menü: Diagnózis elvégzése (folytatás)
* ¬ 17.1. és 17.2. ábra
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Megjelenített kijelzés

D4

Diagnózis
Hőforrás
Forráshőmérséklet

10 °C

Kilépő hőmérséklet:.

9 °C

Forrásszivattyú

100 %

Hőforrás nyomás

1,5 bar

Ismertetés

Gyári beállítás

Forráshőmérséklet: talajkör hőmérséklet/kútvízhőmérséklet a hőszivattyú belépő helyén, T3.*

—

Kilépő hőmérséklet: talajkör hőmérséklet/kútvízhőmérséklet a hőszivattyú kilépő helyén, T8.*
Forrásszivattyú: Csak VWS: Talajköri szivattyú állapota: Fordulatszám %-ban/KI.
Csak VWW: Kútszivattyú állapota: BE/KI.
Hőforrás nyomás (csak VWS): Talajkör nyomás a
hőforrás nyomásérzékelőjén.

Diagnózis
Fűtőkör

D5

VF1 puffer

45 °C

RF1 puffer:

36 °C

Eltolás VF2

38 °C

Mért tároló HŐM.

52 °C

UV1

FK

VF1 puffer: VF1 puffertároló előremenő vízhőmérséklet érzékelő.
RF1 puffer: RF1 puffertároló kívánt visszatérő hőmérséklet érzékelő.
Eltolás VF2: Aktuális fűtési előremenő hőmérséklet.
Mért tároló HŐM.: Melegvíztároló hőmérséklete.
UV1: = Fűtés/tárolótöltő átváltó szelep állapota
(FK=fűtőkör, HMV= melegvíz).

9.7 D menü: Diagnózis elvégzése (folytatás)
* ¬ 17.1. és 17.2. ábra
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9.7.3

I menü: Általános információk
megjelenítése

Megjelenített kijelzés

Ismertetés

I menü: Általános információk megjelenítése

Az I1 - I4 menükben a hőszivattyú beállításairól találhatók információk.

Hibatároló

I1

Hibaszám

>1

Hibakód
10.03.10

96
07:18

Fagyálló nyomásérzékelő hiba

Gyári beállítás

A hibatároló menüje, amely az utolsó 20 hibát előfordulásuk sorrendjében jelzi ki.
A legutolsó hiba száma minden esetben 1.
A hiba száma a hibakóddal a bekövetkezés dátumával/idejével, továbbá a hiba rövid leírásával jelenik
meg a hiba. A hibaszám a hibák jelentkezésének sorrendjét mutatja. A hibakód azonosítja a hibát. Felsorolás a ¬ 11. fej. található.
Fordítsa el a
hibát jelzi ki.

beállítót, amely most a következő

I2

Kompresszor üzem: A kompresszor eddigi üzemóráinak száma.

Kompresszor üzem

7 óra

Kompres. indítások: A kompresszorindítások száma.

Kompres. indítások

33

Üzemi adatok

Kieg.fűtés üzemmód

2 óra

Kieg.fűtés indítás

21

—

—

Kieg.fűtés üzemmód: A kiegészítő fűtés eddigi üzemóráinak száma.
Kieg.fűtés indítás: A kiegészítő fűtés indításainak
száma.

I3

Szoftver verzió
i/o kártya

1

4.04

Felh.-Csatolás

1

3.04

4

2.21

VR 90

i/o kártya: Az i/o kártya szoftver-verziója (a hőszivaty- —
tyúban található elektromos panel).
Felh.-Csatolás: Szoftver verzió Felh.-Csatolás (kijelző
a kezelői konzolban).
VR 90: A szoftververzió kijelzi, ha csatlakoztatva van
a VR90.

9.8 I menü: Általános információk megjelenítése
* ¬ 17.1. és 17.2. ábra
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Megjelenített kijelzés

Ismertetés

I4
Visszaállítás?
1. kód:

0000

Gyári beállítás

Visszaállítás: Lekapcsolást eredményező hibajelzések visszaállítása. Az összes futó funkciót azonnal megszakítja. Hőszivattyú újraindul.

NEM
2. kód:

FFFF

Kódszámot elfogad?
>választani

NEM

b

Vigyázat!
Meghibásodhat a hőszivattyú!
A szakszerűtlen beállítás a hőszivattyú
meghibásodását okozza.
> Semmiképpen ne változtassa meg a
kódszámot.

1. kód / 2. kód: Az értékeket megváltoztatni tilos!

0000; FFFF
NEM

9.8 I menü: Általános információk megjelenítése (folytatás)
* ¬ 17.1. és 17.2. ábra
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9.7.4

A menü: Inst. segítség behívása

Megjelenített kijelzés

Ismertetés

A menü: Inst. segítség behívása

Az installációs segítség a hőszivattyú első üzembevételkor automatikusan megjelenik. Az első két menü,
az A1 és az A2 irányítja.
Ekkor lehetőség van a beállítások utólagos változtatására.
A1

Installationsassistent
Sprache

>DE deutsch

Standort

>DE

A2

Hőszivattyú típus

4

Hidraulikus kapcsolás

6

Elektr. huzalozási terv
Elfogad
>választani

Az első telepítéskor a szabályozó mindig ezzel a
menüvel (installációs segítség) kapcsol be.
Sprache (nyelv): Az országnak megfelelő nyelv beállítása
Standort (telephely): (csak a VPM-S szolár állomás
telepítésekor) Helyszín beírása, rövidített
országnév használata, pl. DE, és a DCF vevővel
meghatározott idő kiszámítja a szolár állomás
belső naptárát, napfelkelte, naplemente. A kollektor hőmérsékletének 10 percenkénti ellenőrzése a szolár szivattyú bekapcsolásával éjszaka
megszűnik.

>Sprache wählen

Inst. segítség

Gyári beállítás

1
IGEN

A hidraulikus kapcsolást és az elektromos huzalozási
tervet első üzembevételkor a szerelőnek kell beállítania.

i

A hőszivattyú típusát a gyártó állítja be és
nem változtatható meg!
A gyári beállítások visszaállítása, vagy
szerviz esetén (az elektromos panel cseréje) az értéket szükség esetén újra be kell
írni

Hőszivattyú típus:
Típus
Elnevezés
4
VWS 61/3
6
VWS 81/3
8
VWS 101/3
9
VWS 141/3
10
VWS 171/3
16
VWW 61/3
18
VWW 81/3
20
VWW 101/3
21
VWW 141/3
22
VWW 171/3
9.9 A menü: Installáslási segítség behívása

88

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00

Illesztés a fűtési rendszerhez 9

Megjelenített kijelzés

Ismertetés

Gyári beállítás

Hidraulikus kapcsolás:
1 = Puffertároló nélkül, melegvíz tároló nélkül.
(¬ 5.1. ábra)
2 = Puffertárolóval, melegvíz tároló nélkül.
(¬ 5.2. ábra)
3 = Puffertároló nélkül, melegvíz tárolóval
(¬ 5.3. ábra)
4 = Puffertárolóval, melegvíz tárolóval vagy
szolár- és/vagy ivóvíz állomással rendelkező
kombinált tárolóval (¬ 5.4. ábra)
Elektr. huzalozási terv:
1 = minden normál díjszabás (¬ 7.4. ábra)
2 = alacsony díjszabás kompresszorhoz
(¬ 7.5. ábra)
3 = alacsony díjszabás kompresszorhoz és elektromos kiegészítő fűtéshez (¬ 7.6. ábra)
Elfogad: IGEN/NEM;
IGEN-nel menti el a beállított értékeket.
A3

Inst. segítség
Kiegészítő fűtés
hidraul. bekötés
Kiegészítő fűtés

hidraul. bekötés a kiegészítő fűtés: beállításra kerül,
hogy csatlakozik-e és hol hidraulikusan kiegészítő fűtés:

a
Belső

Bivalens pont

0 °C

Tároló típus

Cső

>választani

– Nincs: Belső és külső kiegészítő fűtés nincs aktiválva.

b

Vigyázat!
A befagyás meghibásodást okozhat!
Ebben a beállításban vészüzem esetén
nincsen fagyvédelem hiány.
> Fagyveszély esetén ne inaktiválja a
kiegészítő fűtést.

– Belső: Elektromos kiegészítő fűtés a hőszivattyúban.

Belső

– HMV + FK: Külső kiegészítő fűtés meleg vízre és
fűtőkörre rendelkezésre áll.
– Melegvíz: Külső kiegészítő fűtés csak meleg vízre
áll rendelkezésre.
– FK: Külső kiegészítő fűtés csak a fűtőkörre áll rendelkezésre.
9.9 A menü: Installálási segítség behívása (folytatás)

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00

89

9 Illesztés a fűtési rendszerhez

Megjelenített kijelzés

Ismertetés

Gyári beállítás

A szabályozó csak akkor vezérli a kiegészítő fűtést, ha
a C7-es menüben engedélyezésre került a "kiegészítő
fűtés" és a következő feltételek teljesülnek:
Bivalens pont: Csak e külső hőmérséklet alatt kap
jóváhagyást a kiegészítő fűtés utánfűtésre
fűtésüzemben, párhuzamos üzemben.

0 °C

Tároló típus: Tároló típus beállítása a melegvíz tárolóra.
Cső: Csőkígyó tároló, pl. VIH RW 300
– Réteg: Rétegtároló, pl. VPS /2
Inst. segítség
Geotermikus forrás
Fagyvédelmi hőmérs.

A4
-10 °C

-10 °C

Fagyvédelmi hőmérs. (csak VWW): Fagyvédelmi
hőmérséklet = 4 °C.

>választani

Eszközök
1. komponens teszt

A5

HK2-P

BE

ZP

KI

ZH

KI

SK2-P

KI

>választani

Fagyvédelmi hőmérs. (csak VWS): Legalacsonyabb
megengedett közeg kilépő hőmérséklet. Ha nem
éri el ezt a hőmérsékletet, a 21/22 illetve a 61/62
hibajelzés jelenik meg és kikapcsol a kompreszszor.

KI

b

p

Fűtőköri szivattyú

BE

Kompresszor

BE

Forrásszivattyú

BE

Lágyindító

BE

UV1

FK

Vigyázat!
A szakszerűtlen kezelés meghibásodást okozhat!
A gyakori bekapcsolás következtében
meghibásodhat az energiatakarékos
szivattyú elektronikája és a kompreszszor.
> Óránként legfeljebb háromszor kapcsolja be a szivattyúkat és a kompresszort.

A rendszerelemek tesztelésével ellenőrizheti a hőszivattyú elemeit. A bekapcsolás maximum 20 percig
érvényes és ezalatt a szabályozó aktuális előzetes
beállításai figyelmen kívül hagyásra kerülnek. Ezután
a hőszivattyú visszatér az előző üzemi állapotba.

i

Ha bekapcsol a kompresszor, automatikusan bekapcsol a fűtőköri szivattyú és a
talajkör szivattyú is.

UV1 = Fűtés/tárolótöltő átváltószelep
HMV = "Melegvízelőállítás" állásban
FK = "Központi fűtés"
9.9 A menü: Installálási segítség behívása (folytatás)
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Megjelenített kijelzés

Ismertetés

A6

Eszközök
2. komponens teszt
Rendszerelemek

VR 60

Adr. 4

VF a

29 °C

Működtető
Érzékelő

KI

>választani

A7

Eszközök
Talajkör légtelenítő

KI

Gyári beállítás

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha több fűtőkör és
legalább egy VR60 van telepítve.
A 2. komponens teszttel ellenőrizheti a csatlakoztatott tartozékok működését. A bekapcsolás maximum
20 percig érvényes és ezalatt a szabályozó aktuális
előzetes beállításai figyelmen kívül hagyásra kerülnek.
Ezután a hőszivattyú ismét visszatér előző üzemállapotához.

Talajkör légtelenítő (csak VWS): A talajkör légtele—
nítő bekapcsolása a 30. érték beírásával. Az első
órában a talajkör szivattyú 5 perc bekapcsolás/
5 perc kikapcsolás között váltakozva üzemel.
Ezután a talajkör szivattyú váltakozva 50 percre
bekapcsol, majd 10 percre kikapcsol. A talajkör
szivattyú ilyen kihagyásos üzemmódja 24 óra
elteltével befejeződik.
A csatlakoztatott cirkulációs szivattyú és a töltés/
tároló átváltó szelep szintén beüzemel, illetve bekapcsol.

A8

Eszközök
Beállítás
Külső hőmérséklet

0,0 K

HMV érzékelő SP

0,0 K

Eltolás VF2

0,0 K

RF1 pufferérzékelő

0,0 K
p

>Korr.érték választás

A8

Eszközök
Beállítás
Előrem. érzékelő VF1

0,0 K

Kijelző kontraszt

16

A kijelzett hőmérsékletek manuális illesztése.
Kalibrálási-állítási tartomány
Külső hőmérséklet: +/- 5 K, lépéstáv 1,0 K.

0K

HMV érzékelő SP: +/- 3 K, lépéstáv 0,5 K.

0K

Eltolás VF2: A VF2 előremenő érzékelő mindig megjelenik. +/- 3 K, lépéstáv 0,5 K.

0K

RF1 pufferérzékelő: +/- 3 K, lépéstáv 0,5 K.

0K

Előrem. érzékelő VF1: +/- 3 K, lépéstáv 0,5 K.

0K

Belső érzékelők csak a vrDIALOG-gal vagy a
vrnetDIALOG-gal változtathatók meg, a puffer érzékelők és a tároló érzékelők csak megfelelő hidraulika
esetén.
Kijelző kontraszt: A kijelző kontrasztjának beállítása
(0 – 25).

16
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Megjelenített kijelzés

Inst. segítség
VPM W
elektromos fűtőrúddal

Ismertetés

A9
NEM

>választani

Inst. segítség
Kompresszor

A10

Kompre. hiszterézis

7K

Max. visszatérő hőmérséklet FK

46 °C

>választani

Gyári beállítás

A menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van a
VPM W frissvizes állomás.
Elektromos fűtőrúddal: Kiegészítésképpen telepített
külső elektromos kiegészítő fűtés hozzákapcsolása a legionella védőkapcsolóhoz szükséges
hőmérséklet magvalósítására a cirkulációs vezetékben az "IGEN" beírásával lehetséges.

Kompre. hiszterézis:
A menü bevitele csak közvetlen központi fűtésű
hidraulikus kapcsolások esetén jelenik meg.
A kompresszor kényszerjellegű bekapcsolása az
alábbi esetben:
Mért előremenő vízhőmérséklet < kívánt előremenő vízhőmérséklet mínusz hiszterézis
A kompresszor kényszerjellegű bekapcsolása az
alábbi esetben:
Mért előremenő vízhőmérséklet > kívánt előremenő vízhőmérséklet plusz hiszterézis

7K

Max. visszatérő hőmérséklet FK: A kívánt visszatérő 46 °C
hőmérséklet limitjének beállítása kompresszor
üzemmódra.
A funkció feladata a szükségtelenül rövid kompresszorüzem kiküszöbölése.

i

Inst. segítség vége

Inst.befejezve?
választani

>IGEN

Első üzembevétel:
Az "Inst.befejezve?"-re csak akkor válaszoljon " IGEN"-t, ha biztos benne, hogy
mindent helyesen állított be.

Ha "IGEN"-nel megerősít, a szabályozó alapállásba
vált. A hőszivattyú kezdi az önálló szabályozást.
Ez a menü nem jelenik meg többet, ha az első üzembevételkor az "IGEN"-t választotta.

9.9 A menü: Installálási segítség behívása (folytatás)
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9.8

Csak vrDIALOG-gal beállítható paraméterek

vrDIALOG-gal kizárólag feljogosított szakember végezhet
beállítást.
Paraméterek

Ismertetés

Gyári beállítás

Hőmérséklet-érzékelők beállítása

A belső érzékelők (T1, T3, T5, T6, és T8) csak
vrDIALOG 810/2-vel állíthatók be.

Név megváltoztatása: Fűtőkör

Név megváltoztatása: A fűtőberendezés mindegyik fűtőkörének külön elnevezést adhat. Ehhez fűtőkörönként
max. 10 betű áll rendelkezésre. A kiválasztott elnevezéseket a rendszer automatikusan átveszi, és az adott
kijelzőkön megjeleníti.
A berendezés konfigurációjától függően a további fűtőkörök
neve megjelenik a kijelzőben.

Szoftver-állapot

Az állapot tájékoztatást ad a hőszivattyú szoftver üzemi álla- —
potáról.

Árammegszakítás

Árammegszakítás: Árammegszakítás állapot az evokontakt
vezérlésével (az ellátó hálózat üzemeltetőjének üzemen kívüli idői):
"nem" = nincs üzemen kívüli idő,
"igen" = üzemen kívüli idő aktív,
Vezérlés, pl. vezérlő vevővel/vezérlő jellel.

—

Fázisállapot

Fázisállapot: Azt jelzi ki, hogy rendelkezésre áll-e mind a
3 fázis (ok/hiba).

—

Forgómező állapot

Forgómező állapot: Azt jelzi ki, hogy rendben van-e a forgómező iránya (ok/hiba).

—

FK min. hőmérséklet
FK max. hőmérséklet

FK min. hőmérséklet/FK max. hőmérséklet:
A határhőmérsékletek (min. és max.) beállítása, amelyeket a
fűtőkör igényelhet.
Az FK max. hőmérséklettel számoljuk a padlófűtés védőkapcsoló értékét is (FK max. hőmérséklet + kompresszor
hiszterézis + 2 K).

15 °C
43 °C

Max. előfelfűtés

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

0 óra

HK2: HK2
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Paraméterek

Max. fűtésidő
Max.melegv.töltési

20 p.
40 p.

Ismertetés

Gyári beállítás

Max. fűtésidő = az a maximális időtartam, amely után a
berendezés visszakapcsol tárolótöltő üzembe, ha
továbbra is fennáll a melegvíz igény.

20 p.

Max. fűtésidő WW = az az időtartam, amely után tárolótöltő 40 p.
üzemből átkapcsolás történik fűtési üzemre, ha párhuzamosan fűtési igény áll fenn.
Kompresszor indítás

Kompresszor start/ó: Maximálisan lehetséges kompresszor- 3
indítás óránként (3 - 5).

megengedett hőmérséklet különbség

Megengedett hőmérséklet különbség: Maximálisan megengedett különbség a talajkör belépő és kilépő hőmérséklete között. Ennek meghaladásakor hibajelzés jelenik
meg és kikapcsol a kompresszor.
Ha 20 K van beállítva, a funkció nincs aktiválva.

20 K

Forrássziv.előremen.

Forrássziv.előremen.: Az az idő, amennyivel a forrásszivatytyú a kompresszor előtt bekapcsol.

1 p.

Hőmérséklet hiba felismerés a következő alapján:

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

KI

Szervizidő

Gyorsteszt
BE szervizidő esetén az energiamérleg – integrál időlépései
1 percről 1 másodpercre állnak át, ezzel 60-szoros tényezővel
gyorsítja az energiamérleget. A kompresszor 4 perces minimális futamideje és 5 perc minimális üzemszüneti ideje nem
változik.

—

Energiain. Start

Energiain. Start
Ez az érték csak közvetlen központi fűtés esetén releváns
és akkor, ha jóváhagyást kapott a kiegészítő fűtés a fűtő
üzemmódra. Megadja, hogy az energia integrál melyik értékének el nem érése esetén kapcsolt a kiegészítő fűtés a
kompresszorral. Ez az érték viszonylagos a kompresszor
energia integrál indítási értékéhez, tehát normál értékek
esetén a bekapcsolási határ a kiegészítő fűtés:
-120 °min - 600 °min = -720 °min.
Kikapcsol a kiegészítő fűtés, ha a VF2 előremenő hőmérsékletét 3 K-val meghaladja.

Fűtőköri szivattyú teljesítmény energia
integrál esetén változtatható

A fűtőköri szivattyú teljesítménye készenléti üzemmódra az
30 %
energia integrál csökkenésére redukálódik és ezzel a funkcióval növelhető.
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10.1

Ellenőrzés és karbantartás

Tudnivalók az ellenőrzéshez és
karbantartáshoz

A folyamatos üzembiztonság, a megbízhatóság és a magas
élettartam feltétele, hogy évente szakember végezzen
ellenőrzést és karbantartást a berendezésen.
Az ellenőrzés arra szolgál, hogy megállapítsa a készülék
tényleges állapotát és összehasonlítsa azt az előírt állapottal. Az ellenőrzés méréssel, vizsgálattal és megfigyeléssel
történhet.
Karbantartás azért szükséges, hogy megszüntethessük az
előírt és a valós állapot közötti esetleges eltéréseket. A karbantartás rendszerint egyes, kopásnak kitett komponensek
tisztítása, beállítása vagy szükség esetén kicserélése révén
történik.

a
e

Veszély!
Az elmulasztott vagy szakszerűtlenül
végzett ellenőrzés vagy karbantartás
sérülésveszélyt vagy meghibásodást
okozhat!
Ellenőrzést és karbantartást csak feljogosított szakember végezhet.
> Végezzen rendszeresen szakszerű ellenőrzést és karbantartást.
Veszély!
Áramütésveszély!
> Elektromos szerelési és karbantartási
munkák előtt mindig kapcsolja ki az
áramellátást.
> Ellenőrizze a feszültségmentességet.
> Gondoskodjon az áram véletlen visszakapcsolás elleni biztosításról.

10.2

Ellenőrzés elvégzése

Az éves ellenőrzések során a következő munkákat kell elvégezni.
– Fűtőkör nyomás ellenőrzése.
– A hőhordozó közeg mennyisége és koncentrációja, a
talajkör nyomásának ellenőrzése (csak VWS).

10.3

Karbantartó munkák elvégzése

A hőszivattyút úgy tervezték, hogy alacsony a karbantartási
igénye (csak VWS). A karbantartó munkákat évente egyszer
vagy ellenőrzés keretén belül kell elvégezni.
– A fűtőkör szennyszűrőjének ellenőrzése és tisztítása.
– A kútvíz kör szennyszűrőjének ellenőrzése és tisztítása
(csak VWW).
– A fűtőkör tágulási tartály működésének ellenőrzése.
– Ha túl alacsony a fűtőkör nyomása, töltsön bele fűtővizet
(¬ 6.2. fej.).

10.4

Ismételt üzembe helyezés és tesztüzem
elvégzése

a

Veszély!
Sérülésveszély keletkezhet a forró és
hideg szerkezeti részek miatt!
A hőszivattyú csak a burkolat összes részének felszerelése után helyezhető üzembe.
> Üzembe helyezés előtt szerelje fel az
esetleg leszerelt burkolati elemeket a szivattyúra a ¬ 7.9. fej. leírtak szerint.

> Helyezze üzembe a hőszivattyút.
> Ellenőrizze a hőszivattyú hibátlan működését.

Annak érdekében, hogy Vaillant készüléke minden funkcióját hosszútávon biztosítsa és az engedélyezett szériaállapotot ne változtassa meg, karbantartó és állagőrző munkák
végzésekor csak eredeti Vaillant alkatrészeket szabad
beépíteni!

Pótalkatrészek
A rendelkezésre álló eredeti Vaillant pótalkatrészekről itt
található áttekintés:
– a Vaillant Saunier Duval Kft központi telephelyén
– a Vaillant saját honlapján, a http://www.vaillant.hu hivatkozás alatt
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Hibadiagnózis és -elhárítás

a

Veszély!
A szakszerűtlen karbantartás sérülés- és
meghibásodás veszélyét idézheti elő!
Hibadiagnózis után hibaelhárító intézkedéseket kizárólag feljogosított szakember
végezhet.
> A leírt intézkedéseket szakszerűen
végezze el.

e

Veszély!
Áramütésveszély!
> Munkavégzés előtt minden esetben kapcsolja le a hőszivattyúról az áramot.
> Gondoskodjon a véletlen visszakapcsolás
elleni biztosításról.

11.1

Üzemzavarok fajtái

A hibatároló lekérdezéséhez lásd a ¬ kezelési útmutatót.
Öt különböző hibafajta jelentkezhet, melyek közül az első
négyet hibakód jelöl a szabályozó kijelzőjén:
– eBUS-szal csatlakoztatott komponensek hibái.
– Hiba ideiglenes figyelmeztető üzenettel
A hőszivattyú tovább üzemel és nem kapcsol ki.
– Hiba ideiglenes lekapcsolással
A hőszivattyú ideiglenesen lekapcsol, majd magától újra
beindul. A hiba megjelenik és automatikusan eltűnik, ha
a hiba oka már nem áll fenn vagy megszüntették.
– Hiba tartós lekapcsolással
A hőszivattyú tartósan lekapcsol. A hibaok elhárítása és
a hiba hibatárolóban történő visszaállítása után a hőszivattyút a szakember újból elindítja (¬ 9.8. tábl.,
I 1 menü).
– Ezen kívül egyéb hibák/zavarok jelentkezhetnek a
hőszivattyún illetve a fűtőberendezésen.
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11.2

Hibák az eBUS komponenseken

Hibakódok

Hibaszöveg / leírás

A hiba lehetséges oka

A megszüntetés módja

1

YY című XXX nem elérhető

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

> eBUS vezeték és eBUS csatlakozó ellenőrzése.
> Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a címkapcsoló
beállítása.

4

XXX cím YY Szenzorkiesés ZZZ

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

> ProE dugó ellenőrzése az elektromos panelen
> Érzékelők helyes működésének ellenőrzése
> Érzékelők cseréje.

5

Az XXXX kívánt érték nem jött
létre.

Az XXXX kívánt érték nem jött létre.

> Előírt hőmérsékleti érték ellenőrzése.
> A hőmérsékletérzékelő kapcsolata a mérendő
közeggel: ellenőrzés, szükség esetén előállítás.

11.1 Hibák az eBUS komponenseken

11.3

Hiba ideiglenes figyelmeztető üzenettel

A következő figyelmeztetéseket a hőszivattyú működésének
ideiglenes zavarai okozzák. A hőszivattyú a kompresszorral
együtt üzemben marad. A következő hibák az 1. menüben
figyelmeztető üzenetként jelennek meg a hibatárolóban
(¬ kezelési útmutató).
Hibakódok

Hibaszöveg / leírás

A hiba lehetséges oka

A megszüntetés módja

26

Túlmelegedés a kompresszor
nyomóoldalán

Túlságosan nagy teljesítmény magas
előremenő vízhőmérséklet mellett.

> Csökkentse a fűtési görbét.
> Szükséges fűtésteljesítmény ellenőrzése
(padlószárítás, építési szerkezet), szükség
esetén csökkentés.
> A szállítmányhoz tartozó VRC DCF vevő csatlakoztatása.

VRC DCF külső hőmérséklet érzékelő
nincs csatlakoztatva (kijelző "-60 °C"
= túl magas, számított előremenő
vízhőmérséklet).
36
(csak VWS)

Talajkör nyomás túl kicsi

Nyomáscsökkenés a talajkörben szivárgás vagy légpárna miatt.
Nyomás < 0,6 bar

> Talajkör tömítetlenségének ellenőrzése.
> Talajkör utántöltés.
> Talajkör átöblítés és légtelenítés.

11.2 Hiba ideiglenes figyelmeztető üzenettel

Szerelési útmutató geoTHERM 0020133176_00

97

11 Hibadiagnózis és -elhárítás

11.4

Hiba ideiglenes lekapcsolással

A kompresszor lekapcsol, a hőszivattyú üzemben marad.
A kompresszor leghamarabb 5 perc elteltével kapcsolható
be újra. (a kivételes eseteket lásd alul).
Hibakódok

Hibaszöveg / leírás

A hiba lehetséges oka

A megszüntetés módja

20

Hőforrás fagyvédelem felügyelet forráskilépés

A talajkör szivattyú meghibásodott,
T8 vagy T3 hőmérsékletérzékelő
meghibásodott.
Túl kicsi a talajkör térfogatárama.
Levegő a hőhordozó körben.

> Hőforrás átfolyásának ellenőrzése.
> Az elektromos panel és a kábelfa csatlakozóinak ellenőrzése.
> Érzékelők helyes működésének ellenőrzése
(ellenállásmérés a VR 11 értéke alapján, lásd a
függeléket).
> Érzékelők cseréje.
> A talajkör szivattyú térfogatáramának ellenőrzése (optimális különbség: kb. 3-5 K).
> Talajkör légtelenítése.

Hőforrás fagyvédelem felügyelet forráskilépés

T8 hőmérsékletérzékelő meghibásodott.

A T8 forrás kilépő hőmérséklet
túl kicsi (< 4 °C)

Nincs szennyfogó/tele van a szennyfogó a forrás visszatérő ágában.

> A hőforrás hőmérséklet szintjének ellenőrzése.
> Az elektromos panel és a kábelfa csatlakozóinak ellenőrzése.
> Érzékelők helyes működésének ellenőrzése
(ellenállásmérés a VR 11 értéke segítségével,
¬ 17.2. tábl.)
> Érzékelők cseréje.
> A kútszivattyú térfogatáramának ellenőrzése
(optimális különbség kb. 3-5 K).
> Szennyszűrő behelyezése/tisztítása.

Hőforrás fagyvédelem felügyelet forráskilépés

Talajkör szivattyú meghibásodott, T8
hőmérsékletérzékelő meghibásodott.
Túl kicsi a talajkör térfogatárama.
Levegő a hőhordozó körben.

> Hőforrás átfolyásának ellenőrzése.
> Az elektromos panel és a kábelfa csatlakozóinak ellenőrzése.
> Érzékelők helyes működésének ellenőrzése
(ellenállásmérés a VR 11 értéke alapján, lásd a
függeléket).
> Érzékelők cseréje.
> A talajkör szivattyú térfogatáramának ellenőrzése (optimális különbség: kb. 3-5 K).
> Talajkör légtelenítése.

A szűrő a hőforráskörben
eltömődött.
Kútszivattyú meghibásodott.
A kútszivattyú motorvédő kapcsolója
kioldott.
Az áramláskapcsoló meghibásodott
vagy nincs csatlakoztatva.

> Szűrő tisztítása.
> A kútszivattyú működésének ellenőrzése,
szükség esetén csere.
> A kútszivattyú túlterhelésének ellenőrzése,
pl. leállás miatt, vagy fázis hibája miatt.
> Kútszivattyú, védő és motorvédő kapcsoló
ellenőrzése, szükség esetén csere.
> Áramláskapcsoló működésének ellenőrzése.

A hőforrás hőmérsékleti különbsége (T3 - T8) > beállított érték
"Megengedett hőmérsékleti
különbség"
Ez a hibajelzés alapesetben
inaktív és csak vrDIALOG paraméterrel "Megengedett hőmérséklet különbség" aktiválható (a
20 K különbség jelentése: nincs
aktiválva).
21
(csak VWW)

22
(csak VWS)

A T8 forrás kilépő hőmérséklet
túl kicsi (< fagyvédelmi hőmérs.
paraméter az A4 menüben)

23
(csak VWW)

Nincsen talajvíz átfolyás
A beépített áramláskapcsoló
nem ismeri fel a térfogatáramot.

11.3 Hiba ideiglenes lekapcsolással
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Hibakódok

Hibaszöveg / leírás

A hiba lehetséges oka

A megszüntetés módja

27

Túl magas a hűtőfolyadék-nyomás

A levegő a fűtőberendezésben.

> Légtelenítse a fűtést.

Hibás a fűtésköri szivattyú teljesítményének beállítása, teljesítménye
lecsökkent, illetve a szivattyú meghibásodott.

> Szivattyú beállítás ellenőrzése (¬ 9.6. tábl.,
C10 menü).
> Fűtésszivattyú ellenőrzése, szükség esetén
csere.

A puffertároló VF1 és RF1 érzékelője
fel van cserélve.

> Érzékelők pozíciójának ellenőrzése.

Túl alacsony térfogatáram az egyedi
helyiségszabályozók elzárása következtében padlófűtés esetén. Rövid
fűtésüzem következik minden HMV
betöltés után, ha a külső hőmérséklet az AT lekapcsolási határ alá csökken. A szabályozó ellenőrzi a fűtésüzem szükségességét.

> Fűtőberendezés ellenőrzése.

Eltömődtek vagy rosszul méretezettek a rendelkezésre álló szennyszűrők.

> Tisztítsa meg a szennyszűrőket.

Zárva van az elzárószelep.

> Nyissa ki az összes elzárószelepet.

Túl kicsi hűtőfolyadék-átbocsátás
(p l. hibás vagy rosszul van beállítva
a TEV termikus szabályzószelep).

> Hűtőkör közeg ellenőrzése. Vevőszolgálat
értesítése.

(Csak VWS) levegő a talajkörben.
Túl alacsony a közeg koncentrációja.

> Talajkör légtelenítése.
> Hőhordozó folyadék fagyvédelmének ellenőrzése, szükség esetén közeg koncentrációjának növelése.

A hőhasznosító oldal túl kevés
hőt ad le.
Az integrált nagynyomás-kapcsoló 30 bar (g) értéknél kioldott.
A hőszivattyú legkorábban
60 perc várakozási idő elteltével
indítható újra.

28

Túl kicsi a hűtőfolyadék-nyomás
Talajkör oldal/kútvíz oldal túl
kevés hőt szállít.
Az integrált kisnyomás-kapcsoló
1,25 bar (g) értéknél kioldott.

(Csak VWS) Hibás a fűtésköri szivaty- > Szivattyú beállítás ellenőrzése (¬ 9.6. tábl.,
tyú teljesítményének beállítása, teljeC10 menü).
sítménye lecsökkent, illetve a szivaty- > Ellenőrizze a szivattyú működését, adott
tyú meghibásodott.
esetben cserélje ki a szivattyút.
(Csak VWS) Nem minden körnek
> Talajkör beszabályozása.
egyenletes az átáramlása. Az egyes
talajkörök különböző mértékű eljegesedése alapján ismerhető fel.

29

Hűtőfolyadék-nyomás kívül van
a tartományon
Ha a hiba egymás után kétszer
jelentkezik, a hőszivattyú legkorábban 60 perc elteltével indítható újra.

35

Forráshőmérséklet túl magas

Nincs minden szükséges
elzárószelep nyitva.

> Nyissa ki az összes elzárószelepet.

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

> Hűtőkör közeg ellenőrzése. Vevőszolgálat
értesítése.

Túl nagy vagy túl kicsi a hűtőfolyadék-nyomás, minden fent nevezett
okot meg kell vizsgálni, lehetséges
hibák (27 és 28).

Lásd 27-es és 28-as hiba.

A forráshőmérséklet a megengedett
üzemi hőmérsékleten kívül van
(> 20 °C talajkör hőmérséklet).
Párologtatási nyomás túl magas.

A működés megfelelő forráshőmérséklet esetén
önműködően ismét bekapcsol.

Talajköri szivattyú meghibásodott
(csak VWS).

> Alacsony nyomású érzékelő ellenőrzése.
Meghibásodott alacsony nyomású érzékelők
cseréje.
> Talajkör szivattyú (vezérlő feszültség és térfogatáram) ellenőrzése (¬ 9.9. tábl.,
A5 menü 1. komponensteszt).

11.3 Hiba ideiglenes lekapcsolással (folytatás)
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11.5

Hiba tartós lekapcsolással

A hőszivattyú kritikus hiba jelentkezésekor kikapcsol. A
hőszivattyú a hiba okának elhárítása után csak a hiba viszszaállításával (a hibatároló törlése) indítható újra (lásd az
I1 menüt).
Kivételt képez a 90 és a 91 számú hiba amelyeket nem kell
visszaállítani.
Ha megszűnt a hiba oka, ismét bekapcsol a hőszivattyú.

Az alapkijelzőn úgy lehet felismerni, hogy aktív-e még a
vészhelyzeti üzemmód funkció, hogy a függőleges nyíl
(kiegészítő fűtés) fekete, mialatt a vízszintes nyíl (környezeti energia) fehér színnel jelenik meg.
> A hiba elhárítása után kapcsolja ki a vész üzemmódot
úgy, hogy a kijelzőben az "Túl kicsi nyomás kikapcsolás"-t a "Visszaállítás" "IGEN" beállítást választja
( beállító teljes elfordítása balra).

Vészüzem
A hibajelzés típusa szerint adott esetben beállítható, hogy a
hőszivattyú a hiba okának megszüntetéséig vész üzemmódban, a beépített elektromos kiegészítő fűtéssel vagy külső
fűtőkészülékkel működjön tovább. A ¬ 11.4. tábl. tartalmazza azokat a hibajelzéseket, amelyeknél lehetséges a
vészüzemmód.
A vészüzemmód feltétele, hogy biztosítva legyen a kiegészítő fűtés hidraulikus bekötése és aktív legyen a bekötött
kiegészítő fűtés.
> Ellenőrizze, hogy nincs-e letiltva a kiegészítő fűtés a
3. menüben (¬ 9.9. tábl.). A "Nem" beállítás blokkol minden telepített vészhelyzeti és fagyvédelem elleni funkciót
a kiegészítő fűtésben. "Belső" gyári beállítás = integrált
elektromos kiegészítő fűtés. Ha csatlakoztatva van a
külső kiegészítő fűtés, itt beállíthatja a "HMV+FK"-t.
> Állítsa be vész üzemmódra a C7 menüben (¬ 9.6. tábl.)
a kiegészítő fűtés paramétereit "Fűtés üzem(mód)"-ra és
"Melegvízkészítés"-re "csak KF"-ra.
Tartós lekapcsolással járó hiba esetén a kijelzőben az "Alacsony nyomás lekapcsolás" hibaüzenet alatt a következő
paraméterek jelennek meg:
– Visszaállítás (IGEN/NEM)
Törli a hibajelzést és bekapcsolja a kompresszor üzemet.
– Melegvíz előnyben (IGEN/NEM)
Jóváhagyja a kiegészítő fűtést a melegvíz üzemre.
– Fűtőüzem elsődleges (IGEN/NEM)
Jóváhagyja a kiegészítő fűtést a fűtésüzemre.
A vészhelyzeti üzemmód vagy fűtő üzemmódra (IGEN)
meleg víz üzemmódra (IGEN) vagy mindkettőre (IGEN/IGEN)
aktiválható.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a kézzel aktivált vészhelyzeti
üzemmódot ugyancsak kézzel kell inaktiválni, mert ellenkező esetben aktív marad ez a funkció.
A vészhelyzeti üzemmód funkciót csak az alábbiak szerint
lehet megszakítani:
– A feszültség-ellátás megszakítása a hőszivattyú vezérlőpaneljén (áramszünet az ellátó hálózatban, vagy a háztartási biztosítékok megszakítása), vagy
– A szoftver (I4) RESET-je, vagy
– A hibajelzés visszaállítása
Ezt követően újra bekapcsol a hőszivattyú a kompresszor
üzemmóddal.
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Hibakódok

Hibaszöveg / leírás

Vészüzem

A hiba lehetséges oka

A megszüntetés módja

32

Hőforrás hiba T8 érzékelő

lehetséges

A belső hőérzékelő a forrás kilépő
hőmérsékletére meghibásodott
vagy nem megfelelően van csatlakoztatva az elektromos panelen.

> Az elektromos panel és a kábelfa
csatlakozóinak ellenőrzése.
> Érzékelők helyes működésének ellenőrzése (ellenállásmérés a VR 11 értékének segítségével, ¬ 17.2. tábl.).
> Érzékelők cseréje.

_

A fűtőkör nyomásérzékelője meghibásodott vagy nincs megfelelően
csatlakoztatva.

Rövidzárlat/megszakítás az
érzékelőben

33

Fűtőkör-nyomásérzékelő
hiba
Rövidzárlat/megszakítás az
érzékelőben

34

Talajkör nyomás érzékelő
hiba
(csak VWS)

lehetséges

A talajkör nyomásérzékelője meghibásodott vagy hibás a csatlakoztatása.

lehetséges

A kompresszor nagynyomású oldalának belső hőmérséklet-érzékelője
hibás, vagy nem megfelelően csatlakozik a panelhez.

lehetséges

A belső hőérzékelő a forrás belépő
hőmérsékletére meghibásodott
vagy nem megfelelően van csatlakoztatva az elektromos panelen.

> Az elektromos panel és a kábelfa
csatlakozóinak ellenőrzése.
> Ellenőrizze a nyomásérzékelő működését.
> Nyomásérzékelő cseréje.

Rövidzárlat/megszakítás az
érzékelőben
40

T1 érzékelő hiba
Rövidzárlat/megszakítás az
érzékelőben

41

Hőforrás hiba T3 érzékelő
Rövidzárlat/megszakítás az
érzékelőben

42

T5 érzékelő hiba

lehetséges

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

lehetséges

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

lehetséges

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

lehetséges

Hibás a tárolóhőmérséklet-érzékelő
vagy nem megfelelő a csatlakozás.

lehetséges

A puffertároló előremenő hőmérséklet érzékelője meghibásodott,
vagy a csatlakozás nem megfelelő.

Rövidzárlat/megszakítás az
érzékelőben
43

T6 érzékelő hiba
Rövidzárlat/megszakítás az
érzékelőben

44

AF külső érzékelő hiba
Rövidzárlat/megszakítás az
érzékelőben

45

Tárolóérzékelő hiba SP

> Az elektromos panel és a kábelfa
csatlakozóinak ellenőrzése.
> Érzékelők helyes működésének ellenőrzése (ellenállásmérés a VR 11
értéke segítségével, ¬ 17.2. tábl.)
> Érzékelők cseréje.

> Az elektromos panel és a ProE csatlakozó összekötő vezetékeinek ellenőrzése.
> Érzékelők cseréje.

Rövidzárlat/megszakítás az
érzékelőben
46

Érzékelő hiba VF1
Rövidzárlat/megszakítás az
érzékelőben

47

Visszatérő. érz. hiba RF1

lehetséges

A puffertároló visszatérő vízhőmérséklet érzékelője meghibásodott,
vagy a csatlakozás nem megfelelő.

Melegvíz
üzemmód
lehetséges

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

_

Hidraulikus kapcsolás beírása
hibás. Érzékelő csatlakoztatása
hibás.

Rövidzárlat/megszakítás az
érzékelőben
48

Előremenő érz. hiba VF2
Rövidzárlat/megszakítás az
érzékelőben

52

Az érzékelők nem illeszkednek a hidraulikatervhez

> Az elektromos panel és a ProE csatlakozó összekötő vezetékeinek ellenőrzése.
> Érzékelők helyes működésének ellenőrzése (ellenállásmérés a VR 10 értékének segítségével, ¬ 17.1. tábl.).
> Érzékelők cseréje.

> A hidraulikus kapcsolás és az érzékelők pozíciójának ellenőrzése a fűtőberendezés segítségével.

11.4 Hiba tartós lekapcsolással
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Hibakódok

Hibaszöveg / leírás

Vészüzem

60

Hőforrás fagyvédelem felügyelet forráskilépés

lehetséges

A 20-as hiba egymás után
háromszor jelentkezett
61
(csak VWW)

Hőforrás fagyvédelem felügyelet forráskilépés

Hőforrás fagyvédelem felügyelet forráskilépés

Nincsen talajvíz átfolyás

Az előremenő vízhőmérséklet túl nagy a padlófűtéshez

_

Az előremenő víz hőmérséklet 15 percen át
nagyobb, mint a beállított
érték (max. FK hőmérséklet
+ kompresszor hiszterézis
+ 2 K) (¬ 9.8. fej., gyári
beállítás: 52 °C).

81

Túl magas a hűtőfolyadéknyomás

Túl kicsi a hűtőfolyadéknyomás; hőforrás ellenőrizése

Lásd a 21-es hibát.

Lásd a 21-es hibát.

Lásd a 22-es hibát.

Lásd a 22-es hibát.

Lásd a 23-as hibát.

Lásd a 23-as hibát.

A VF2 előremenő érzékelő túl közel
van felszerelve a hőszivattyúhoz.

> Előremenő érzékelő behelyezése a
hidraulikus kapcsolás szerint.

Meghibásodott a VF2 előremenő
érzékelő.

> Ellenőrizze, adott esetben cserélje ki
a VF2 előremenő érzékelőt.

Hibás a fűtőköri szivattyú teljesítményének beállítása, teljesítménye
lecsökkent, illetve a szivattyú meghibásodott.

> Szivattyú beállítás ellenőrzése
(¬ 9.6. tábl., C10 menü).
> Fűtésszivattyú ellenőrzése, szükség
esetén cseréje.

Eltömődtek vagy rosszul méretezettek a rendelkezésre álló szennyszűrők.

> Tisztítsa meg a szennyszűrőket.

A puffertároló mögötti keverőszelep
meghibásodott.

> Ellenőrizze és adott esetben cserélje
ki a keverőszelepet.

Túl alacsony a max FK hőmérséklet
beállítása.

> Ellenőrizze a "Max. FK hőmérséklet"
beállítást.

Lásd a 27-es hibát.

Lásd a 27-es hibát.

Lásd a 28-as hibát.

Lásd a 28-as hibát.

Lásd a 29-es hibát.

Lásd a 29-es hibát.

Az energiatakarékos szivattyú elektronikája meghibásodott (pl. szárazmenet, leállás, túlfeszültség, túl alacsony feszültség), és lezárt, kikapcsolt.

> Legalább 30 másodpercre áramtalanítsa a hőszivattyút.
> Ellenőrizze a panelen a dugaszolható csatlakozót.
> Szivattyú funkció ellenőrzése.

lehetséges

A 27-es hiba egymás után
háromszor jelentkezett
83

Lásd a 20-as hibát.

lehetséges

A 23-as számú hiba egymás után háromszor jelentkezett.
72

Lásd a 20-as hibát.

lehetséges

A 22-es hiba egymás után
háromszor jelentkezett
63
(csak VWW)

A megszüntetés módja

lehetséges

A 21-es számú hiba egymás
után háromszor jelentkezett.
62
(csak VWS)

A hiba lehetséges oka

lehetséges

A 28-as hiba egymás után
háromszor jelentkezett
84

Hűtőfolyadék-nyomás
kívül van a tartományon

lehetséges

A 29-es hiba egymás után
háromszor jelentkezett
85

Fűtőköri szivattyú hiba

_

Rövidzárlat vagy szárazmenet

11.4 Hiba ideiglenes lekapcsolással (folytatás)
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Hibakódok

Hibaszöveg / leírás

Vészüzem

A hiba lehetséges oka

A megszüntetés módja

86

Talajkör sziv. hiba (csak
VWS)

lehetséges

Az energiatakarékos szivattyú
elektronikája meghibásodott (pl.
szárazmenet, leállás, túlfeszültség,
túl alacsony feszültség), és lezárt,
kikapcsolt.

> Legalább 30 másodpercre áramtalanítsa a hőszivattyút.
> Ellenőrizze a panelen a dugaszolható
csatlakozót.
> Szivattyú funkció ellenőrzése.

_

Nyomáscsökkenés a fűtőberendezésben, szivárgás, légpárna vagy
meghibásodott tágulási tartály
miatt.

> Fűtőkör komponensek tömítettségének ellenőrzése.
> Vízutántöltés és légtelenítés.
> Tágulási tartály ellenőrzése.

A hőszivattyú hátoldalán lévő csavarkötések nincsenek megfelelően
tömítve.

> Húzza utána a csavarkötéseket.

Szorító csavarok nem tömítettek.

> Szorító csavarok után húzása a
fűtés/tároló töltés átváltó szelepen.

Nyomáscsökkenés a hőhordozó
körben szivárgás vagy légpárna
miatt (csak VWS).

> Talajkör tömítetlenségének ellenőrzése, utántöltés, légtelenítés.

Talajkör nyomásérzékelő meghibásodott (csak VWS).

> Az elektromos panel és a kábelfa
csatlakozóinak ellenőrzése..
> Ellenőrizze a nyomásérzékelő működését.
> Nyomásérzékelő cseréje.

Alacsony díjszabású N lapos dugó
nincs csatlakoztatva..

> Ellenőrizze az elektromos panelen az
alacsony díjszabású N dugó érintkezését, szükség esetén csatlakoztassa.

F1 biztosíték az elektromos panelen
meghibásodott.

> F1 biztosíték ellenőrizze, szükség
esetén csere.

A gyártó által felszerelt talajköri
nyomáskapcsoló (csak VWS) vagy
határoló-termosztát (az S-S
kapocslécen) kinyílott.

> Talajköri nyomáskapcsoló vagy határoló-termosztát ellenőrzése.

Talajköri szivattyú meghibásodott.

> Ellenőrizze, hogy a normál vagy alacsony díjszabású áramellátás csatlakoztatása megfelelő-e a hálózati
betáplálásra, szükség esetén korrigálja.
> Ellenőrizze, hogy helyes-e az elektromos huzalozási terv beállítása, szükség esetén korrigáljon.
> Ellenőrizze az elektromos panelen a
finom-biztosítékot, szükség esetén
cserélje.
> Ha nem áll rendelkezésre gyártói
talajkör nyomáskapcsoló, ellenőrizze,
hogy az SCH csatlakozó kapocs a
panelen áthidalt-e, és szükség esetén végezze el a kapocs áthidalását.
> Ellenőrizze, hogy az N csatlakozó az
alacsony díjszabású N dugós érintkezőre csatlakoztatva van-e.

Fáziskiesés vagy kioldott a biztosíték.

> Ellenőrizze a biztosítékokat és a
kábelcsatlakozásokat (a kompresszor
áramellátása).

Rosszul meghúzott elektromos
csatlakozások.

> Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat.

Túl alacsony hálózati feszültség.

> Mérje meg a feszültséget a hőszivattyú elektromos csatlakozóján.

EVU-tiltás hibásan beállított elektromos huzalozási terv esetén
(pl. 1. elektromos huzalozási terv).

> Az elektromos huzalozási terv beállításának ellenőrzése.

Az indulóáram-korlátozó meghibásodott vagy csatlakozása helytelen.

> Indulóáram-korlátozó.

Rövidzárlat vagy szárazmenet
90

Túl kicsi a fűtőberendezés
nyomása
Nyomás < 0,5 bar
A hőszivattyú lekapcsol,
majd ha a nyomás 0,7 bar
fölé emelkedik, önműködően visszakapcsolt

91

A talajköri nyomás túl kicsi

lehetséges

Nyomás < 0,2 bar
A hőszivattyú lekapcsol,
majd ha a nyomás 0,4 bar
fölé emelkedik, önműködően visszakapcsolt

94

Fáziskiesés, ellenőrizze a
biztosítékot

lehetséges

Egy vagy több fázis kimarad

11.4 Hiba ideiglenes lekapcsolással (folytatás)
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Hibakódok

Hibaszöveg / leírás

Vészüzem

A hiba lehetséges oka

A megszüntetés módja

95

Kompresszor hibás forgásiránya
Két fázist felcserélni

lehetséges

Nincs feszültség (EVU ideiglenesen
lekapcsolta)

> Csatlakoztassa a 13. kapocsra a
vezérlő vevő kontaktját.

Fáziscsere.

> A hálózati betáplálásnál bármely két
fázis felcserélésével változtassa meg
a fázissorrendet.

Az indulóáram-korlátozó meghibásodott vagy csatlakozása helytelen.

> Indulóáram-korlátozó.

A hűtőközeg kör nyomásérzékelője
meghibásodott vagy hibás a csatlakoztatása

> Az elektromos panel és a kábelfa
csatlakozóinak ellenőrzése.
> Ellenőrizze a nyomásérzékelő működését.
> Nyomásérzékelő cseréje.

A fázissorrend helytelen

96

Nyomásérzékelő hűtőközeg
hiba
A nyomásérzékelő zárlata

lehetséges

11.4 Hiba ideiglenes lekapcsolással (folytatás)

11.6

Egyéb hibák/zavarok

A zavar ismertetőjele

A hiba lehetséges oka

A megszüntetés módja

Nem működik a kiegészítő fűtés annak ellenére, hogy a szabályozó jóváhagyta (pl. az
ellátó hálózati üzemeltető tiltási ideje alatt
(EVU-lezárási idő)), a fűtés vagy a melegvíz
tárló nem éri el a kívánt hőmérsékletet.

A kiegészítő fűtés az alacsony díjszabásra
van csatlakoztatva, és letiltotta az ellátó
hálózat üzemeltetője.

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

Kioldott a kiegészítő fűtés biztonsági
hőmérséklethatárolója.

> A gomb megnyomásával szüntesse meg
a biztonsági hőmérsékletkorlátozó zárását.

Lehetséges okok ismételt kioldás esetén:

Zörejek a fűtőkörben.

Víznyomok a hőszivattyú alatt vagy mellett.

A levegő a fűtőberendezésben. Eltömődött
szennyszűrő a fűtőberendezés ágában.

> Légtelenítse a fűtőkört. Tisztítsa meg az
eltömődött szennyszűrőt.

A fűtőszivattyú leáll, vagy rendkívül lassan
működik.

> Fűtőszivattyú ellenőrzése, szükség esetén csere.

Levegő van a fűtőkörben.

> Légtelenítse a fűtőkört.

Szennyeződés van a fűtőkörben.

> Öblítse át a fűtőkört.

Bivalencia hőmérséklet beállítása hibás.

> Bivalencia hőmérséklet (¬ 9.9. tábl.,
A3 menü) változtatása.

A fűtőszivattyú szivattyú teljesítményének
hibás a beállítása, teljesítménye lecsökkent,
illetve a szivattyú meghibásodott.

> Szivattyú beállítás ellenőrzése
(¬ 9.6. tábl., C10 menü).
> Ellenőrizze a szivattyú működését, adott
esetben cserélje ki a szivattyút.

A kondenzációs folyamat elakadt.

> Kondenzátum a készülék belsejében a
kondenzátum gyűjtő teknőben gyűlik
össze, és szükség esetén a hőszivattyú
alá kerül (nem hiba). A készülék belsejében lévő vezetékek szigetelésének ellenőrzése, szükség esetén a szigetelés pótlása, hogy csökkenjen a kondenzátum
lerakódás.

Tömítetlen helyek a fűtőkörben.

> Fűtőkör komponensek (szivattyú, kiegészítő fűtés, csövek) tömítettségének
ellenőrzése.
> Adott esetben húzza utána a csavarkötéseket és cserélje ki a tömítéseket.

11.5 Egyéb hibák/zavarok
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A zavar ismertetőjele

A hiba lehetséges oka

A megszüntetés módja

Külső hőmérséklet -60 ºC-ot mutat.

Külső hőmérsékletérzékelő nincs csatlakoztatva, vagy meghibásodott.

> Ellenőrizze a külsőhőmérséklet-érzékelőt.

Túl alacsony illetve túl magas a fűtőkör
hőmérséklete.

Helyiség előírt hőmérséklet beállítása nem
optimális.

> Helyiség előírt hőmérséklet ( 1. menü,
¬ kezelési útmutató) változtatás.

Csökkentett hőmérséklet.

> Csökkentett hőmérséklet ( 1. menü,
¬ kezelési útmutató) változtatása.

Fűtési görbe beállítása nem optimális.

> Fűtési görbe (¬ 9.6. tábl., C2 menü) változtatása.

Hibás hőhordozó folyadék.
Levegő a talajkörben.

> Talajkör fagyvédelem és a hőhordozó
folyadék ellenőrzése.
> Talajkör légtelenítése.

Túl alacsony fűtésteljesítmény (nem elég a
meleg víz és/vagy a fűtési hőmérséklet)
11.5 Egyéb hibák/zavarok (folytatás)
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Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

A geoTHERM hőszivattyú és a hozzátartozó szállítási csomagolás legnagyobb része újrahasznosítható alapanyagokból készül.

12.1

a

Hőszivattyú ártalmatlanítása
Ha a Vaillant készülék ezt a jelzést viseli,
akkor használati időtartamának letelte után
a háztartási szemétbe helyezni tilos. Ilyen
esetben gondoskodjon arról, hogy a Vaillant
készülék, továbbá az esetleges tartozékok a
használati időtartam lejárata után az előírásoknak megfelelő módon kerüljön ártalmatlanításra.

> Gondoskodjon arról, hogy a hőhordozó folyadékot a helyi
előírások betartásával juttassa például kijelölt hulladéktárolóba vagy megfelelő égető berendezésbe.
> Ha 100 litert nem meghaladó mennyiség ártalmatlanítása szükséges, értesítse a helyi köztisztasági vállalatot
illetve az ártalmatlanításra kijelölt szervet.

12.4
12.2

Talajkör közeg ártalmatlanítása (csak VWS)

a

106

Hűtőközeg ártalmatlanítása

Csomagolás ártalmatlanítása

> Gondoskodjon róla, hogy a szállítási csomagolás szabályszerű ártalmatlanításra kerüljön.

12.3

Veszély!
Marás okozta sérülésveszély!
A hőhordozó folyadék káros az egészségre.
> Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.
> Kerülje az anyag lenyelését, belégzését.
> Viseljen kesztyűt és védőszemüveget.
> Tartsa be a hőhordozó folyadékhoz mellékelt biztonsági adatlap előírásait.

Veszély!
Robbanás- és égésveszély!
Az etanol hőhordozó közeg mint folyékony
anyag és gőz könnyen gyulladó anyag. Előfordulhat, hogy robbanásveszélyes gőz- és
levegőkeverék képződik.
> Tartsa távol hőtől, szikrától, nyílt lángtól
és forró felülettől.
> Véletlen kiszabadulás esetén gondoskodjon megfelelő szellőztetésről.
> Kerülje a gőz- és levegőkeverék képződését. Tartsa zárva a közeget tartalmazó
tartályt.
> Tartsa be a hőhordozó folyadékhoz mellékelt biztonsági adatlap előírásait.

A geoTHERM hőszivattyú R 407 C hűtőközeggel van feltöltve. A hűtőközeget a hőszivattyútól szeparálva kell eltávolítani.
> A szakképzett személyzet a hűtőközeg újrahasznosítását
és ártalmatlanítását az előírásoknak megfelelően
végezze le.

b

Vigyázat!
Környezeti kár veszélye!
A hőszivattyú R 407 C hűtőközeget tartalmaz. A hűtőközeg nem kerülhet a légkörbe.
Az R 407 C a Kiotói Jegyzőkönyvben szereplő fluortartalmú, üvegházhatást okozó
gáz, melynek GWP értéke 1653 (GWP =
Global Warming Potential (globális felmelegedési potenciál)).
> A hőszivattyúban lévő hűtőközeget a
hőszivattyú ártalmatlanítása előtt teljes
egészében, alkalmas tartályba le kell
engedni, hogy utána előírásszerűen elvégezhető legyen az újrahasznosítása és
ártalmatlanítása.
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13.1

Garancia és vevőszolgálat

Gyári garancia

A készülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek szerinti
gyári garanciát biztosítunk. A készülék üzembehelyezését
csak a magyarországi Vaillant Márkaszerviz végezheti el.
Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem a Vaillant
Márkaszerviz végzett munkát, vagy a készülékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be! Nem érvényesíthető
garanciaigény, ha a karbantartást nem rendszeresen végeztették el, illetve ha nem rendeltetésszerűen, a használati
utasításban leírtaknak megfelelően volt a készülék használva! A felszerelést, a szerelés átvételét, az
üzembehelyezést és a beszabályozást a garanciajegyen
hitelt érdemlően, cégszerűen dokumentálni kell. A szerelési
utasítás figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező károkért nem vállalunk felelősséget!

13.2

Vevőszolgálat

Javítási és felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant központi képviseletéhez, amely saját márkaszervizzel és szerződött Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik. Megszűnik a
gyári garancia, 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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14.1

Műszaki adatok

Műszaki adatok VWS

Megnevezés

Mértékegység

Típus

–

Alkalmazási terület

–

Méretek
Magasság csatlakozók nélkül
Szélesség
Mélység oszlop nélkül
Mélység oszloppal

mm
mm
mm
mm

Súlyok
Összsúly
– Csomagolással
– Csomagolás nélkül
– Üzemkészen

kg
kg
kg

Elektromos adatok
Névleges feszültség
– Fűtőkör / kompresszor
– Vezérlőkör
– Kiegészítő fűtés
Fáziseltolás
Szükséges hálózati impedancia Zmax
– Indulóáram-korlátozó nélkül
– Indulóáram-korlátozóval
Biztosíték típusa, C karakterisztika,
tehetetlen
3 pólusú kapcsolás (a 3 hálózati vezeték kapcsolatát szakítja meg)

VWS 61/3

VWS 81/3

VWS 101/3

VWS 141/3

VWS 171/3

Talajhő/víz hőszivattyú
A hőszivattyúk kizárólag háztartási használatra szánt hőtermelők, amelyek zárt
rendszerű melegvizes központi fűtési rendszerekhez és melegvíz előállításra
alkalmasak.
1200
600
650
840

156
141
147

163
148
155

167
152
160

187
172
182

194
179
191

3/N/PE 400 V 50 Hz
1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE 400 V 50 Hz
cos M = 0,8 ... 0,9

Ohm
Ohm

< a 0,16-nál nagyobb értékek esetén indítóáram korlátozót kell telepíteni.
< 0,472

A

3 x 16

3 x 16

3 x 16

3 x 25

3 x 25

RCCB A típus (pulzáló áramra érzékeny, A típusú FI védőkacsoló) vagy
RCCB B típus (minden fajta áramra érzékeny, B típusú FI védőkapcsoló)

opcionális gyártói FI védőkapcsoló
Indulóáram
– indulóáram-korlátozó nélkül
– indulóáram-korlátozóval

A
A

26
< 16

40
< 16

46
< 16

64
< 25

74
< 25

Elektromos teljesítmény-felvétel
– min. B-5/W35-nél
– max. W20/W60-nál
– Kiegészítő fűtés

kW
kW
kW

1,6
3,1
6

2,1
3,8
6

2,7
4,9
6

3,6
6,8
6

4,3
7,7
6

Védettség EN 60529

-

Hidraulikus csatlakozás
– Fűtés előremenő / visszatérő
– Hőforrás előremenet és visszamenet
– Fűtőkör tágulási tartály csatlakoztatása

hüvelyk, mm
hüvelyk, mm
hüvelyk

IP 20

G 1 1/4", Ø 28
G 1 1/4", Ø 28
R 3/4"

14.1 Műszaki adatok VWS
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Műszaki adatok 14

Megnevezés

Mértékegység

VWS 61/3

VWS 81/3

VWS 101/3

VWS 141/3

VWS 171/3

Hőhordozó kör
– Hőhordozó folyadék

-

– max. üzemi nyomás
– min. bemenő hőmérséklet
– max. bemenő hőmérséklet

MPa (bar)
°C
°C

– A hőszivattyú talajköri részében található hőhordozó folyadék térfogata

liter

2,5

3,1

3,6

4,5

5,3

– Névleges térfogat áram 'T 3K
– Elektromos teljesítmény-felvétel
– Elektromos teljesítmény-felvétel talajköri szivattyú B0/W35-nél 'T 3K
250 mbar külső nyomásvesztésnél a
fűtőkörben

m3/h
W

1,6
5 - 70

1,9
5 - 70

2,7
8 - 140

3,6
8 - 140

4,4
16 - 310

50

55

114

120

161

W

Etilénglikol 30 % / 70 % víz ill.
Etanol 30 % / 70 % víz
Propilénglikol 33 % / 66 % víz
0,3 (3)
-10
20

– Szivattyú típusa

Energiatakarékos talajköri szivattyú

– Energia-címke szivattyú az európai
szivattyúk osztályozási sémája szerint

A

– Anyagok

-

Fűtőkör
– max. üzemi nyomás
– min. előremenő vízhőmérséklet
– max. előremenő vízhőmérséklet

MPa (bar)
°C
°C

Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe

0,3 (3)
25
62
A fűtési vízhez nem szabad fagy- és korrózió gátló anyagot adni!
Ha a víz keménysége meghaladja a 3,0 mmol/litert (16,8 NK fokot) a VDI 2035 1.
adatlapja szerint kell elvégezni a fűtővíz lágyítását!

– Megengedett vízminőség
– A hőszivattyúban lévő fűtőkör víztartalmának térfogata

liter

3,2

3,9

4,4

5,8

6,5

– Névleges térfogatáram 'T 5K
– Maradék szállítási magasság 'T 5K
– Névleges térfogatáram 'T 10K
– Maradék szállítási magasság 'T 10K
– Elektromos teljesítmény-felvétel fűtőköri szivattyú
– Elektromos teljesítmény-felvétel fűtőköri szivattyú B0/W35-nél 'T 5K
250 mbar külső nyomásvesztésnél a
fűtőkörben

m3/h
mbar
m3/h
mbar
W

1,1
600
0,6
630
5 - 70

1,4
560
0,8
640
5 - 70

1,8
520
1,0
630
5 - 70

2,5
360
1,3
630
5 - 70

3,1
510
1,6
760
8 - 140

27

32

44

62

88

W

– Szivattyú típusa

Energiatakarékos talajköri szivattyú

– Energia-címke szivattyú az európai
szivattyúk osztályozási sémája szerint

A

– Anyagok

-

Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe

Hűtőközeg kör
– Hűtőközeg típus

-

R 407 C

– Mennyiség
- EX szelep fordulatszáma

kg
U

– Megengedett üzemi nyomás
– Kompresszortípus
– Olaj

MPa (bar)
-

– Olaj töltőmennyiség

liter

1,9
8,5

2,2
7,5

2,05
8,5

2,9
8,0

3,05
9,0

2,9 (29)
csigás
Ester (EMKARATE RL32-3MAF)
1,3

1,45

1,45

1,89

1,89

14.1 Műszaki adatok VWS (folytatás)
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14 Műszaki adatok

Megnevezés

Mértékegység

A hőszivattyú teljesítményadatai

Az alábbi teljesítményi adatok tiszta hőcserélős készülékekre vonatkoznak.

B0/W35 'T 5K
– Fűtésteljesítmény
– Teljesítmény-felvétel
– Teljesítményi szám/Coefficient of
Perfomance

kW
kW
-

6,1
1,3
4,7

7,8
1,7
4,7

10,9
2,2
4,9

14,0
3,0
4,7

17,4
3,6
4,9

B0/W35 'T 10K
– Fűtésteljesítmény
– Teljesítmény-felvétel
– Teljesítményi szám/Coefficient of
Perfomance

kW
kW
-

6,2
1,3
5,0

8,0
1,6
5,0

10,8
2,5
5,1

14,4
2,9
5,0

16,2
4,2
5,2

B0/W55 'T 5K
– Fűtésteljesítmény
– Teljesítmény-felvétel
– Teljesítményi szám/Coefficient of
Perfomance

kW
kW
-

5,7
1,9
3,0

7,8
2,5
3,1

9,7
3,2
3,0

13,1
4,3
3,1

16,3
5,2
3,2

Zajteljesítmény

dB(A)

46

48

50

52

53

Felállítási hely
– Megengedett környezeti hőmérséklet

°C

Az alkalmazás határai
Megegyező térfogatátfolyás esetén,
amint a névleges teljesítmény vizsgálatánál szabványos névleges feltételek
mellett névleges térfogatáramlás és
talajkör esetén 'T 3K/ fűtőkör'T 5K

VWS 61/3

VWS 81/3

VWS 101/3

VWS 141/3

VWS 171/3

7 - 25
B-10/W25
B-10/W50
B-5/W62
B20/W62
B20/W25
A hőszivattyú működése az alkalmazási területeken kívül a hőszivattyú lekapcsolását eredményezi, amelyet a belső szabályozó és biztonsági berendezések valósítanak meg.
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14.2

Műszaki adatok VWW

Megnevezés

Mértékegység

Típus

–

Alkalmazási terület

–

Méretek
Magasság csatlakozók nélkül
Szélesség
Mélység oszlop nélkül
Mélység oszloppal

mm
mm
mm
mm

Súlyok
Összsúly
– Csomagolással
– Csomagolás nélkül
– Üzemkészen

kg
kg
kg

Elektromos adatok
Névleges feszültség
– Fűtőkör / kompresszor
– Vezérlőkör
– Kiegészítő fűtés
Fáziseltolás
Szükséges hálózati impedancia Zmax
– Indulóáram-korlátozó nélkül
– Indulóáram-korlátozóval
Biztosíték típusa, C karakterisztika,
tehetetlen
3 pólusú kapcsolás (a 3 hálózati vezeték
kapcsolatát szakítja meg)

VWW 61/3

VWW 81/3

VWW 101/3

VWW 141/3

VWW 171/3

Víz/víz hőszivattyú
A hőszivattyúk kizárólag háztartási használatra szánt hőtermelők, amelyek
zárt rendszerű melegvizes központi fűtési rendszerekhez és melegvíz előállításra alkalmasak.
1200
600
650
840

154
139
145

161
146
153

164
149
157

182
167
177

189
174
186

3/N/PE 400 V 50 Hz
1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE 400 V 50 Hz
cos M = 0,8 ... 0,9

Ohm
Ohm
A

< a 0,16-nál nagyobb értékek esetén indítóáram korlátozót kell telepíteni.
< 0,472
3 x 16

3 x 16

3 x 16

3 x 25

3 x 25

RCCB A típus (pulzáló áramra érzékeny, A típusú FI védőkacsoló) vagy
RCCB B típus (minden fajta áramra érzékeny, B típusú FI védőkapcsoló)

opcionális gyártói FI védőkapcsoló
Indulóáram
– Indulóáram-korlátozó nélkül
– Indulóáram-korlátozóval

A
A

26
< 16

40
< 16

46
< 16

64
< 25

74
< 25

Elektromos teljesítmény-felvétel
– min. W10/W35-nél
– max. W20/W60-nál
– Kiegészítő fűtés

kW
kW
kW

1,5
3,1
6

1,9
3,8
6

2,4
4,9
6

3,5
6,8
6

4,3
7,7
6

Védettség EN 60529

-

Hidraulikus csatlakozás
– Fűtés előremenő és visszatérő
– Hőforrás előremenő és visszatérő
– Fűtőkör tágulási tartály csatlakoztatása

hüvelyk, mm
hüvelyk, mm
hüvelyk

IP 20

G 1 1/4", Ø 28
G 1 1/4", Ø 28
R 3/4"

14.2 Műszaki adatok VWW
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14 Műszaki adatok

Megnevezés

Mértékegység

VWW 61/3

VWW 81/3

VWW 101/3

VWW 141/3

VWW 171/3

Kútvíz kör
– Megengedett vízminőség

-

– max. üzemi nyomás
– min. bemenő hőmérséklet
– max. bemenő hőmérséklet

MPa (bar)
°C
°C

A hőszivattyú hőforrás körének térfogata

liter

2,5

3,1

3,6

4,5

5,3

– Névleges térfogat áram 'T 3K
– Belső nyomásvesztés névleges térfogatáramnál

m3/h
mbar

2,2
230

2,7
200

3,2
260

4,9
430

5,9
500

pH differencia DIN 38404-C10-R2 szerint (< +0,5 / > -0,5)
Korrózió DIN 50930 T4 szerint (1993) (S1 < 0,5)
Korrózió DIN 50930 T5 szerint (S3 < 0,5 / > 1,0)
0,3 (3)
4
20

A hőszivattyú hőforráskörének anyagai
Fűtőkör
– max. üzemi nyomás
– min. előremenő vízhőmérséklet
– max. előremenő vízhőmérséklet

Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62
A fűtési vízhez nem szabad fagy- és korrózió gátló anyagot adni!
Ha a víz keménysége meghaladja a 3,0 mmol/litert (16,8 NK fokot) a VDI 2035 1.
adatlapja szerint kell elvégezni a fűtővíz lágyítását!

– Megengedett vízminőség
– A hőszivattyúban lévő fűtőkör víztartalmának térfogata

liter

3,2

3,9

4,4

5,8

6,5

– Névleges térfogatáram 'T 5K
– Maradék szállítási magasság 'T 5K
– Névleges térfogatáram 'T 10K
– Maradék szállítási magasság 'T 10K
– Elektromos teljesítmény-felvétel fűtőköri szivattyú
– Elektromos teljesítmény-felvétel fűtőköri szivattyú W10/W35-nél 'T 5K
250 mbar külső nyomásvesztésnél a
fűtőkörben

m3/h
mbar
m3/h
mbar
W

1,5
520
0,8
620
5 - 70

2,0
460
2,7
630
5 - 70

2,5
340
1,3
600
5 - 70

3,4
350
1,7
720
8 - 140

3,9
290
2,1
730
8 - 140

38

49

70

104

132

W

– Szivattyú típusa

Energiatakarékos talajkör szivattyú

– Energia-címke szivattyú az európai
szivattyúk osztályozási sémája szerint

A

– Anyagok

-

Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe

Hűtőközeg kör
– Hűtőközeg típus

-

R 407 C

– Mennyiség
– EX szelep fordulatszáma

kg
U

– Megengedett üzemi nyomás
– Kompresszortípus
– Olaj

MPa (bar)
-

– Olaj töltőmennyiség

liter

1,9
8,5

2,2
7,5

2,05
8,5

2,9
8,0

3,05
9,0

2,9 (29)
csigás
Ester (EMKARATE RL32-3MAF)
1,3

1,45

1,45

1,89

1,89

14.2 Műszaki adatok HMV (folytatás)
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Megnevezés

Mértékegység

A hőszivattyú teljesítményadatai

Az alábbi teljesítményi adatok tiszta hőcserélős készülékekre vonatkoznak.

W10/W35 'T 5K
– Fűtésteljesítmény
– Teljesítmény-felvétel
– Teljesítményi szám/Coefficient of
Perfomance

kW
kW
-

8,4
1,5
5,7

10,9
1,9
5,7

14,0
2,4
5,8

19,8
3,5
5,7

24,0
4,3
5,6

W10/W35 'T 10K
– Fűtésteljesítmény
– Teljesítmény-felvétel
– Teljesítményi szám/Coefficient of
Perfomance

kW
kW
-

8,6
1,4
6,0

11,2
1,9
6,0

14,0
2,3
6,0

14,0
2,4
5,8

23,9
4,0
6,0

W10/W55 'T 5K
– Fűtésteljesítmény
– Teljesítmény-felvétel
– Teljesítményi szám/Coefficient of
Perfomance

kW
kW
-

7,6
2,3
3,4

9,8
2,8
3,5

13,3
3,5
3,8

17,8
5,0
3,6

21,4
5,9
3,7

Zajteljesítmény

dB(A)

46

48

50

52

53

Felállítási hely
– Megengedett környezeti hőmérséklet

°C

Az alkalmazás határai
Megegyező térfogatátfolyás esetén,
amint a névleges teljesítmény vizsgálatánál szabványos névleges feltételek
mellett névleges térfogatáramlás és
kútvíz kör esetén 'T 3K/ fűtőkör'T 5K

VWW 61/3

VWW 81/3

VWW 101/3

VWW 141/3

VWW 171/3

7 - 25
W7/W25
W7/W62
W20/W62
W20/W35
W10/W25
A hőszivattyú működése az alkalmazási területeken kívül a hőszivattyú lekapcsolását eredményezi, amelyet a belső szabályozó és biztonsági berendezések valósítanak meg.
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Üzembe helyezési jegyzőkönyv

> Töltse ki az alábbi jegyzőkönyvet, mielőtt üzembe helyezi
a hőszivattyút.
> A hőszivattyút csak az ellenőrzőlista valamennyi pontjának értelemszerű teljesülése esetén helyezze üzembe.
Fűtőkör ellenőrzőlista
Figyelembe vették a tervezésnél a később fűtendő berendezésrészeket?
Figyelembe vették a melegvízellátás teljesítményét?
Megtörtént a berendezés fűtőköreinek hidraulikus kiegyenlítése?
Meghatározták csőhálózat-számítással a veszteségi nyomásokat?
Amennyiben a tervezésnél meghatározták a várható nyomásveszteségeket: építettek be második szivattyút a nyomásveszteségek
áthidalására?
Figyelembe vették a hőszivattyú névleges térfogat áramát?
Építettek be szennyszűrőt a visszatérő vezetékbe?
Ellátták a fűtőberendezést minden, a jelen utasításban leírt biztonsági berendezéssel?
Építettek be túlfolyótölcsért és lefúvatóvezetéket?
Átöblítették, feltöltötték és légtelenítették a fűtőkört?
Ellenőrizték a fűtőkör tömítettségét?
Megtörtént a csövek (páraáteresztő) hőszigetelése?
Telepítettek-e mágnes szűrőt közvetlenül a fűtési visszatérőág
részre a hőszivattyúhoz?
Hőhordozó kör ellenőrzési lista (csak VWS)
A megfelelő hőhordozó közeget töltötték be?
Ellenőrizték a hőhordozó kör tömítettségét?
Előírásszerűen elvégezték a hőhordozó kör légtelenítését?
Milyen fagyvédő szert töltöttek be, és milyen beállítást írtak be a
fagyvédelemre a szabályozóba?
Ellenőrizték a fagyvédelmet (-15 °C r 1 K) fagyvédelem ellenőrzővel?
Építettek nyomáskapcsolót a hőhordozó körbe?
Csatlakoztatták a nyomáskapcsolót a hőszivattyúra?
Használtak a töltéskor szennyszűrőt a hőszivattyú talajkör oldali
bementenél? Eltávolították a szennyfogót a töltés befejezése
után?
Építettek elzáró szelepeket a hőhordozó körbe?
Építettek szabályozószelepet a hőhordozó körbe?
15.1 Üzembe helyezési jegyzőkönyv
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Telepítettek mágnes szűrőt közvetlenül a talajkör csatlakozó
területére a hőszivattyúhoz?
Megtörtént-e a hőhordozó körök hidraulikus kiegyenlítése?
Telepítettek-e a talajköri kiegyenlítő tartályt?
Megtörtént-e a hőhordozó kör feltöltése 2 bár nyomásra?
Megtörtént-e a talajköri kiegyenlítő tartály 2/3 részig való feltöltése?
Telepítettek elzáró szerkezetet a hőszivattyú elé?
Elvégezték a talajköri csövek páraáteresztő hőszigetelését?
Ragasztottak szigetelőlapot a hőhordozó kör csatlakozásaihoz a
hátoldalon?
Használtak hűtőcső bilincseket a hőhordozó kör vezetékek telepítésére az épületen belül?
Kútvíz kör ellenőrzési lista (csak VWW)
Elvégezték a víz összetételének vizsgálatát?
Alkalmaztak további hőcserélőt a szétválasztáshoz?
Telepítettek szennyszűrőt a hőszivattyú vízoldali bemenetelére?
Telepítettek elzáró szerkezetet a hőszivattyú elé?
Elvégezték-e a csövek páraáteresztő szigetelését?
Elektromos szerelés ellenőrzőlista
Rendelkezésre áll-e a gyártó részéről 3 pólusú lekapcsoló szétválasztó szerkezet legalább 3 mm érintkező nyílással és elvégezték-e
ennek megfelelő feliratozását?
FI kapcsoló gyártó részéről történő használatakor alkalmaztak-e
pulzáló áramra érzékeny, A típusú FI védőkapcsolót vagy bármely
áramra érzékeny, B típusú FI védőkapcsolót?
Elvégeztek-e minden elektromos csatlakoztatást az előírásoknak
megfelelően, és az előírt elektromos kapcsolási rajzok szerint minden vezeték keresztmetszete megfelel az előírásoknak?
Szabályszerűen csatlakoztatták a védővezetőt?
Minden vezetéknek megvan a szükséges átmérője?
A vezeték-keresztmetszeteknek és fektetési módoknak megfelelő
módon történt a szükséges biztosítóautomaták alkalmazása és feliratozása?
Megtörtént minden vezeték húzásmentesítővel történő rögzítése?
Csatlakoztattak-e esetleg meglévő vezérlőjelet az ellátó hálózat
üzemeltetőjéről a hőszivattyúra?
Szerelés ellenőrzőlista
Felszerelték a burkolat összes részét?
15.1 Üzembe helyezési jegyzőkönyv (folytatás)
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Referencia

> Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatokat, hogy megkönynyítse az esetlegesen felmerülő szervizmunkákat.

A szerelést és üzembe helyezést végezte:
Hőforrás előállítás
Dátum:
Cég:
Név:
Elérhetőség:
Telefon:

Elektromos szerelés
Dátum:
Cég:
Név:
Elérhetőség:
Telefon:

Üzembe helyezés
Dátum:
Cég:
Név:
Elérhetőség:
Telefon:
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Hőszivattyú berendezés tervezése

Adat

Hőigényre vonatkozó adatok:
Az objektum hőterhelése
Melegvízellátás
Központi melegvízellátás alkalmazása történt?
Figyelembe vették fogyasztói szokásokat a melegvízigénnyel kapcsolatban?
Figyelembe vették-e tervezéskor a Whirlpool megnövekedett vízigényét és a komfort zuhany megnövekedett vízigényét?
A hőszivattyú berendezésben használt készülékek

Adat

A felszerelt hőszivattyú készülékmegnevezése
A melegvíz tárolóra vonatkozó adatok:
A melegvíz tároló típusa
A melegvíz tároló térfogata
Elektromos kiegészítő fűtés? Igen/nem
A szobatermosztátra vonatkozó adatok:
VR 90 / más / nincs
A hőforrás berendezés adatai (WQA)

Adat

Földszonda (darabszám, forrási mélység, szondák egymástól való
távolsága)
Szondák száma
Szondák távolsága egymástól
Szondák fúrási mélysége
Hőhordó közeg típusa és koncentrációja
Földkollektor adatai

Adat

Hőhordó körök száma
Lerakott csövek egymástól való távolsága
Csőátmérő
A földbe lerakott kollektor lerakási mélysége
A leghosszabb hőhordó kör hosszúsága
16.1 Referencia ellenőrző lista
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VWW adatai

Adat

A kútból kivehető tömegáram nagysága.

Kútvíz szivattyú típusa
A hőhasznosító berendezésre vonatkozó adatok

Adat

Ha beépítettek második szivattyút a nyomásveszteségek áthidalására: A második szivattyú típusa és gyártója
A padlófűtés hőterhelése
A falfűtés hőterhelése
A padlófűtés / radiátorok kombinációjának hőterhelése
Szereltek fel keringtető vezetéket? (Igen / Nem)
Hőszivattyú berendezés üzembe helyezése

Adat

Az üzemeltetőnek történő átadás előtti ellenőrzések
A fűtőkör nyomása hideg állapotban
Melegszik a fűtés?
Melegszik a tárolóban a melegvíz?
Elvégezték a szabályozó alapbeállításait?
Megtörtént a legionella védelem programozása? (időköz és
hőmérséklet)
Csak VWS: Optimalizálták a talajköri szivattyú szállítási teljesítményének gyári beállítását? (Százalékérték beírás)
A készülék átadása az üzemeltetőnek

Adat

Ismertették az üzemeltetővel a következő pontokat?
A szabályozó alapfunkciója és kezelése
Kültérbe helyezett légtelenítő kezelése
Karbantartási intervallumok
A dokumentáció átadása

Adat

Átadták a felhasználónak a kezelési utasítást?
Átadták az üzemeltetőnek a telepítési útmutatót?
Átadták az üzemeltetőnek az összes kiegészítő útmutatót?
16.1 Referencia ellenőrző lista (folytatás)
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Függelék

Az érzékelők jellemzői
VR 10 külső hőmérsékletérzékelők

VR 11 belső hőmérsékletérzékelők

Hőmérséklet (°C)

Ellenállás (Ohm)

Hőmérséklet (°C)

Ellenállás (Ohm)

-40

87879

-40

327344

-35

63774

-35

237193

-30

46747

-30

173657

-25

34599

-25

128410

-20

25848

-20

95862

-15

19484

-15

72222

-10

14814

-10

54892

-5

11358

-5

42073

0

8778

0

32510

5

6836

5

25316

10

5363

10

19862

15

4238

15

15694

20

3372

20

12486

25

2700

25

10000

30

2176

30

8060

35

1764

35

6535

40

1439

40

5330

45

1180

45

4372

50

973

50

3605

55

807

55

2989

60

672

60

2490

65

562

65

2084

70

473

70

1753

75

400

75

1481

80

339

80

1256

85

289

85

1070

90

247

90

916

95

212

95

786

100

183

100

678

105

158

105

586

110

137

110

509

115

120

115

443

120

104

120

387

125

92

125

339

130

81

130

298

135

71

135

263

140

63

140

232

145

56

145

206

150

50

150

183

155

44

155

163

17.1 Érzékelő jelzőszámok VR 10
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Külső hőmérsékletérzékelő VRC-DCF
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

17.3 VRC DCF érzékelő jelzőszámok
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Hőszivattyú séma VWS

17

16

15
1

M

T6
T5
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3

T1
13

14

4
5
6

T4

T2
7
8

12

11

T3
9

T8
10
17.1 Hőszivattyú séma VWS ..1/3
Jelmagyarázat
1 Fűtés előrement
2 Fűtőkör nyomásérzékelő
3 Elektromos kiegészítő fűtés
4 Nagynyomású érzékelő
5 Nagynyomású kapcsoló
6 Kompresszor
7 Kisnyomású érzékelő
8 Kisnyomású kapcsoló
9 Nagynyomású érzékelő
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12
13
14
15
16
17

Hőhordozó folyadék
Párologtató
Szabályzószelep
Szűrőszárító
Kondenzátor
Fűtés visszatérő
Fűtés/tárolótöltő átváltószelep
Melegvíz visszatérő ág
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Hőszivattyú séma VWW
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6
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7
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12

13
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11
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17.2 Hőszivattyú séma VWW ..1/3
Jelmagyarázat
1 Fűtés előrement
2 Fűtőkör nyomásérzékelő
3 Elektromos kiegészítő fűtés
4 Nagynyomású érzékelő
5 Nagynyomású kapcsoló
6 Kompresszor
7 Kisnyomású érzékelő
8 Kisnyomású kapcsoló
9 Fűtőkör nyomásérzékelő
10 Kútvíz
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11
12
13
14
15
16
17
18

Áramláskapcsoló
Párologtató
Szabályzószelep
Szűrőszárító
Kondenzátor
Fűtés visszatérő
Fűtés/tárolótöltő átváltószelep
Melegvíz visszatérő
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17.3 Villamos kapcsolási rajz VWS 61/3 - VWS 141/3
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