Szerelési és karbantartási útmutató

uniTOWER
VIH QW 190/1 E

HU

Kiadó/gyártó
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
Tel. +492191 18 0
info@vaillant.de

D-42859 Remscheid
Fax +492191 18 2810
www.vaillant.de

Tartalom
Tartalom

6.15

Túl alacsony víznyomás elkerülése a
hőszivattyúkörben................................................ 21

1

Biztonság ............................................................ 3

6.16

1.1

Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések ................. 3

Túl alacsony víznyomás elkerülése a
fűtőkörben............................................................ 22

1.2

Rendeltetésszerű használat .................................. 3

6.17

Működés és tömítettség ellenőrzése ................... 22

1.3

Általános biztonsági utasítások ............................. 3

7

Kezelés ............................................................. 22

1.4

Előírások (irányelvek, törvények, szabványok) ..... 4

7.1

A termék kezelési elve......................................... 22

2

Megjegyzések a dokumentációhoz..................... 5

8

Beállítás a fűtési rendszerhez........................... 22

2.1

Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat............................... 5

8.1

Fűtési rendszer konfigurálás ............................... 22

8.2

A termék teljes nyomásveszteségei .................... 22

8.3

A termék átadása az üzemeltetőnek ................... 22

9

Zavarelhárítás ................................................... 23

9.1

Szervizpartner felkeresése .................................. 23

9.2

Hibakódok leolvasása.......................................... 23

9.3

A hibatároló lekérdezése ..................................... 23

9.4

A hibatároló nullázása ......................................... 23

9.5

A diagnosztikai kódok használata ....................... 23

9.6

Az ellenőrző programok használata .................... 23

9.7

A funkciók menüjének használata ....................... 23

9.8

Paraméterek visszaállítása a gyári
beállításokra ........................................................ 23

9.9

Javítás előkészítése ............................................ 23

9.10

Pótalkatrészek beszerzése.................................. 23

9.11

Meghibásodott komponensek kicserélése........... 23

2.2

A dokumentumok megőrzése ................................ 5

2.3

Az útmutató érvényessége .................................... 5

3

A termék leírása .................................................. 5

3.1

Funkcionális elemek .............................................. 5

3.2

Sorozatszám.......................................................... 6

3.3

Adatok az adattáblán ............................................. 6

3.4

CE-jelölés .............................................................. 6

4

Szerelés .............................................................. 6

4.1

A termék kicsomagolása ....................................... 6

4.2

A termék szállítása ................................................ 6

4.3

Leszerelés szállításhoz ......................................... 7

4.4

A termék méretei a szállításhoz ............................ 8

4.5

A szállítási terjedelem ellenőrzése ........................ 8

4.6

Termékméretek...................................................... 8

4.7

Legkisebb távolságok és szereléshez
szükséges szabad helyek...................................... 9

4.8

A termék felállítása ................................................ 9

4.9

A készülék vízszintes felállítása ............................ 9

4.10

Az elülső burkolat leszerelése/felszerelése........... 9

4.11

Az oldalsó burkolat leszerelése/felszerelése......... 9

4.12

Tolja a kapcsolódobozt az alsó vagy a felső
állásba ................................................................. 10

5

Telepítés ........................................................... 10

5.1

Hidraulikus csatlakozások ................................... 10

5.2

Lehűlés üzemmód ............................................... 11

5.3

Elektromos bekötés ............................................. 11

6

Üzembe helyezés ............................................. 16

6.1

A termék üzembe helyezése ............................... 16

6.2

Rendszerszabályozó üzembe helyezés .............. 16

6.3

Melegvízkör feltöltés ............................................ 16

6.4

A hőszivattyú- és fűtőkör feltöltése ...................... 17

6.5

Légtelenítés ......................................................... 18

6.6

Feltöltés szétválasztó modullal rendelkező
rendszer esetén ................................................... 18

6.7

Installációs asszisztens futtatása ........................ 20

6.8

Installációs asszisztens ismételt indítása ............ 20

6.9

A konfiguráció aktiválása ..................................... 20

6.10

Az ellenőrző programok használata .................... 20

6.11

Érzékelő- és komponenstesztek alkalmazása..... 20

6.12

Élő monitoring (állapotkódok) .............................. 20

6.13

Fűtővíz/feltöltéshez és utántöltéshez használt
víz ellenőrzése és előkészítése........................... 20

6.14

A töltőnyomás kijelzése a hőszivattyúkörben ...... 21

2

9.12

A javítás befejezése............................................. 25

10

Ellenőrzés és karbantartás ............................... 25

10.1

Ellenőrzési és karbantartási időközök
betartása.............................................................. 25

10.2

A tágulási tartály előnyomásának ellenőrzése .... 26

10.3

A magnézium védőanód ellenőrzése .................. 26

10.4

Melegvíztároló tisztítása ...................................... 26

11

Ürítés................................................................. 26

11.1

Termék fűtésoldali leürítés .................................. 26

11.2

A termék melegvízoldali leürítése........................ 27

11.3

A fűtési rendszer leürítése ................................... 27

12

Üzemen kívül helyezés ..................................... 27

12.1

A termék üzemen kívül helyezése....................... 27

13

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás................... 27

14

Vevőszolgálat.................................................... 27

Melléklet ........................................................................... 28
A

Bekötési kapcsolási rajz.................................... 28

B

Műszaki adatok ................................................. 29

Címszójegyzék ................................................................. 30

Szerelési és karbantartási útmutató uniTOWER 0020223262_02

Biztonság 1
1
1.1

Biztonság
Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések
osztályozása
A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések
osztályozása az alábbiak szerint figyelmeztető ábrákkal és jelzőszavakkal a lehetséges
veszély súlyossága szerint történik:
Figyelmeztető jelzések és jelzőszavak
Veszély!
Közvetlen életveszély vagy súlyos
személyi sérülések veszélye
Veszély!
Áramütés miatti életveszély
Figyelmeztetés!
Könnyebb személyi sérülés veszélye
Vigyázat!
Anyagi és környezeti károk kockázata
1.2

Rendeltetésszerű használat

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű
használat esetén a felhasználó vagy harmadik személy testi épségét és életét fenyegető
veszély állhat fenn, ill. megsérülhet a termék,
vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.
Ez a termék egy rendszerkomponens a hőszivattyúval összekapcsolt fűtőkör és a melegvízkészítés szabályozásához, rendszerszabályozó segítségével.
A rendeltetésszerű használat a következőket
jelenti:
– a termék , valamint a rendszer összes további komponenseihez mellékelt üzemeltetési, szerelési és karbantartási útmutatóinak figyelembe vétele
– a termék- és rendszerengedélynek megfelelő telepítés és összeszerelés
– az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és
karbantartási feltételek betartása.
A rendeltetésszerű használat a fentieken
kívül az IP-kódnak megfelelő szerelést is
magába foglalja.
A jelen útmutatóban ismertetett használattól
eltérő vagy az azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem
rendeltetésszerű használatnak minősül a
0020223262_02 uniTOWER Szerelési és karbantartási útmutató

termék minden közvetlenül kereskedelmi és
ipari célú használata.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő használat
tilos.
1.3

Általános biztonsági utasítások

1.3.1 Nem megfelelő szakképzettség miatti
veszély
A következő munkálatokat csak a megfelelő
végzettséggel rendelkező szakember végezheti:
–
–
–
–
–
–
–

Szerelés
Szétszerelés
Telepítés
Üzembe helyezés
Ellenőrzés és karbantartás
Javítás
Üzemen kívül helyezés

▶ A technika jelenlegi állása szerint járjon el.
1.3.2 Sérülésveszély a termék nagy súlya
miatt
A termék több, mint 50 kg tömegű.
▶ A termék szállítását legalább két személy
végezze.
▶ Használjon a kockázatelemzésének megfelelően megfelelő szállító- és emelőeszközöket.
▶ Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést: védőkesztyűt, munkavédelmi cipőt, védőszemüveget, védősisakot.
1.3.3 Életveszély hiányzó biztonsági
berendezések miatt
Az ebben a dokumentumban található vázlatokon nem szerepel minden, a szakszerű telepítéshez szükséges biztonsági berendezés.
▶ Telepítse a szükséges biztonsági berendezéseket a rendszerben.
▶ Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti és
nemzetközi szabványokat, irányelveket és
törvényeket.
1.3.4 Áramütés miatti életveszély
Ha feszültség alatt álló komponenseket érint
meg, akkor fennáll az áramütés miatti életveszély.
3

1 Biztonság
Mielőtt dolgozna a termékkel:
▶ Az áramellátás összes pólusának kikapcsolásával kapcsolja feszültségmentesre a
terméket (legalább 3 mm érintkezőnyílású
elektromos leválasztókészülék, pl. biztosíték vagy vezetékvédő kapcsoló segítségével).
▶ Biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
▶ Várjon legalább 3 percet, míg a kondenzátorok kisülnek.
▶ Ellenőrizze a feszültségmentességet.
1.3.5 Égési vagy forrázási sérülések
veszélye a forró alkatrészek miatt
▶ Minden alkatrészen csak akkor végezzen
munkát, ha az már lehűlt.
1.3.6 Fagyveszély miatti anyagi kár
▶ Ne szerelje be a terméket fagyveszélyes
helyiségbe.
1.3.7 Anyagi kár kockázata nem megfelelő
szerszám használata révén
▶ Szakmai szempontból megfelelő szerszámot használjon.
1.4

Előírások (irányelvek, törvények,
szabványok)

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

4
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Megjegyzések a dokumentációhoz 2
2
2.1

▶
2.2

▶
2.3

Megjegyzések a dokumentációhoz
Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

3

A termék leírása

3.1

Funkcionális elemek

Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési és szerelési útmutatót.

A dokumentumok megőrzése

9

Jelen útmutatót, valamint az összes, vele együtt érvényes dokumentumot adja át a rendszer üzemeltetőjének.

10

8

11

Az útmutató érvényessége

7

12

Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra érvényes:

Terméktípusok és cikkszámok
VIH QW 190/1 E

0010019709

A termék cikkszáma az adattáblán (→ Oldal: 6) található.
6
5

4

3

2
1
1

A melegvíztároló ürítése

7

Kapcsolódoboz

2

Melegvíztároló

8

Fűtés tágulási tartálya

3

A hőszivattyú- és fűtőkör ürítőcsapja
Manométer és töltőcsap

9

Kapcsolódoboz

10

Nyomásérzékelő

11

Fűtőpatron

12

A fűtőspirál hidraulikus
váltójának ürítőcsapja

4
5
6
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Előnykapcsoló váltószelep
Légtelenítő szelep

5

4 Szerelés
3.2

Sorozatszám

A

A sorozatszám az adattáblán látható, a kapcsolószekrény
hátoldalán.

B

A sorozatszám kiíratható a termék kijelzőjén is (→ Üzemeltetési útmutató).

3.3

A

Adatok az adattáblán

Az adattábla tanúsítja az országot, amelyben a terméket be
kell szerelni.
Adatok az adattáblán

Jelentés

Sorozatszám

Azonosításra szolgál; 7–16. számjegy =
a termék cikkszáma

VIH QW 190/1

Típusjelölés
Rendszerkomponens hőszivattyúval
összekapcsolt fűtőkör és a melegvízkészítés szabályozásához

uniTOWER

Termék jelölése

B

Fűtőkör
Melegvízkör
Max.

Maximális nyomásérték

Min.

Minimális nyomásérték

230 V 50 Hz
400 V 50 Hz

Elektromos csatlakozás - feszültség,
frekvencia

IP (pl. X4D)

Víz elleni védelmi osztály

Imax

Maximális áramlási intenzitás

Pmax

Legnagyobb teljesítményfelvétel

V

A melegvíztároló víztartalma

3.4

3.

4.2

Nehéz terhek szállítása sérüléseket okozhat.

▶

CE-jelölés

A hordozófülek az anyagöregedés miatt nem
arra készültek, hogy egy későbbi szállítás
során ismét használja azokat.

1.
2.

6

▶

Szerelés
A termék kicsomagolása
Távolítsa el a termék csomagolását.
Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 9)

Tartsa be az összes vonatkozó törvényt
és egyéb előírást, ha nehéz termékeket
szállít.

Veszély!
Sérülésveszély a hordozófülek ismételt
használata miatt!

A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál megtekinthető.

4.1

A termék szállítása
Veszély!
Sérülésveszély nehéz teher szállítása miatt!

A CE-jelölés dokumentálja, hogy a termékek a megfelelőségi
nyilatkozat alapján megfelelnek a vonatkozó irányelvek alapvető követelményeinek:.

4

Csavarja ki a 4 rögzítőfület elöl és hátul a raklapon, és
távolítsa el azokat.

▶

Semmiképp se használja újból a hordozófüleket.

A biztonságos szállításhoz használja a termék két elülső
lábánál levő két hordozófület.

Szerelési és karbantartási útmutató uniTOWER 0020223262_02

Szerelés 4

1

A

2

1

6

5

3
6
4

6
6
B

C

▶

4.3
1.

Mindig úgy szállítsa a terméket, ahogy azt a fenti ábra
mutatja. Soha ne szállítsa úgy a terméket, ahogy azt az
áthúzott ábra mutatja.

Leszerelés szállításhoz
Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 9)

2.
3.
4.
5.
6.

Szerelje le az burkolat oldalsó részeit (1), hogy használni lehessen a hordozófogantyúkat (2).
Amennyiben szükséges, távolítsa el a hőszigetelést.
Oldja a (3) és (4) jelű anyákat.
Húzza le a tárolóhőmérséklet-érzékelő (5) áramcsatlakozóját.
Távolítsa el a 4 csavart (6).
Tudnivaló
A termék összeszerelése során fordított sorrendben járjon el.

7.
8.

0020223262_02 uniTOWER Szerelési és karbantartási útmutató

Hajtsa előre a termék alatt található hordozófüleket.
Ügyeljen arra, hogy a lábak ütközésig be legyenek csavarva, hogy a hordozófüleket szabályszerűen megtartsák.

7

4 Szerelés
4.6

Termékméretek
297
97
103

70

140
70

9.

Miután a terméket felállította, a hordozófüleket vágja le,
és az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
10. Ismét helyezze fel a termék elülső burkolatát.

1816

1880
1263
1251

4.5

A szállítási terjedelem ellenőrzése

Darabszám

Megnevezés

1

Hidraulikatorony

1

Dokumentációk

1

Tasak szerelési anyaggal

1

230 V-os főhálózatkábel

10-20

Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és sértetlenségét.

599

103

8

121

G1”

G1”

G¾”

G¾”

121

142

693

▶

1866

A termék méretei a szállításhoz

1985

4.4

595
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Szerelés 4
Legkisebb távolságok és szereléshez
szükséges szabad helyek

4.10

Az elülső burkolat leszerelése/felszerelése

A

4.7

D
B

C

B

B

B
E

C

C
A

A

160 mm

D

70 mm

B

300 mm

E

40 mm

C

600 mm

▶
▶
4.8

▶

4.9

D

Tervezzen elegendően nagy oldaltávolságot (B) legalább
a készülék egyik oldalánál, megkönnyítendő a hozzáférést a karbantartási és javítási munkák esetében.
Tartozékok használatakor ügyeljen a legkisebb távolságokra/szereléshez szükséges szabad helyekre.

A termék felállítása
Vegye figyelembe a termék tömegét, beleszámítva a
benne lévő víz tömegét is. Nézzen utána a műszaki adatokban.

E

▶

Ismét szerelje be a szerkezeti elemeket a kiszereléssel
ellentétes sorrendben.

4.11

Az oldalsó burkolat leszerelése/felszerelése

A készülék vízszintes felállítása

C

A

B

A

▶

▶
Állítsa fel vízszintesen a készüléket a beállítható lábak
segítségével.

0020223262_02 uniTOWER Szerelési és karbantartási útmutató

Ismét szerelje be a szerkezeti elemeket a kiszereléssel
ellentétes sorrendben.

9

5 Telepítés
4.12

Tolja a kapcsolódobozt az alsó vagy a felső
állásba
Tudnivaló
A kapcsolódoboznak az alsó vagy a felső állásba
történő eltolásával a termék különféle komponenseihez könnyebben lehet hozzáférni.

3.

4.

1

Ha a már beszerelt tágulási tartály térfogata nem megfelelő, akkor szereljen be egy kiegészítő tágulási tartályt
a fűtés visszatérő ágába, a lehető legközelebb a termékhez.
Beszerelés előtt alaposan fújja, ill. mossa ki a tápvezetékeket.

1

2

3

1

Hidegvíz-csatlakozó

3

2

Melegvíz előremenő
vezeték

4

4

A

B

B

1.
2.

Tolja fel a kapcsolódobozt (1), és húzza maga felé.
Helyezze át a kapcsolódobozt a kívánt állásba.

5.

5

Telepítés
Veszély!
Leforrázásveszély és/vagy anyagi károk
kockázata a szakszerűtlen telepítés, és az
ennek következtében kilépő víz miatt!
A csatlakozóvezetékek feszülései tömítetlenségeket okozhatnak.

▶
5.1

A csatlakozóvezetékeket feszülés-mentesen szerelje fel.

Hidraulikus csatlakozások
Vigyázat!
Hőátadás miatti anyagi kár veszélye forrasztáskor!

▶

1.

2.

10

Csak akkor forrasszon a csatlakozóidomoknál, ha azok még nincsenek összecsavarozva a kezelőcsapokkal.

Fűtési előremenő vezeték
Fűtési visszatérő vezeték

A hidraulikus csatlakozásokat a szabványoknak megfelelően készítse el.

6.

Ellenőrizze, hogy a csatlakozások tömítettek-e.
(→ Oldal: 22)
7. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági szelep lefolyóvezetéke a külső levegővel szemben nyitva maradjon,
hogy fagymentes környezetbe szerelték fel, folyamatos
lejtéssel fut, és egy belátható, nyitott lefolyóban végződik.
8. Rendszeresen működtesse a meleg víz biztonsági szerelvénycsoport ürítőberendezését, hogy a mészkicsapódást eltávolítsa, és bizonyosodjon meg arról, hogy a berendezés nincs blokkolva.
9. Ügyeljen arra, hogy a vezetékek hőszigetelése elegendő legyen a túl nagy hőveszteségek elkerüléséhez.
– Mivel a kültéri vezetékek ki vannak téve az időjárásnak, az ibolyántúli sugárzásnak és a madarak csípéseinek, és így különösen gyorsan tönkremehetnek,
gondoskodni kell az ilyen veszélyek elleni megfelelő
védelemről.
10. A mágnesszelepekkel vagy termosztatikus szabályozású szelepekkel felszerelt fűtési rendszereknek megkerülő vezetékkel kell rendelkezni, hogy megfelelő térfogatáramot garantáljanak.

Szerelje be az alábbi komponenseket:
– egy biztonsági szelep, egy elzárócsap és egy manométer a fűtési visszatérő vezetéknél
– egy melegvíz-biztonsági szerelvénycsoport és egy
elzárócsap a hidegvíz-csatlakozónál
– egy töltőberendezés a hidegvíz-csatlakozó és a
fűtési előremenő vezeték között
– egy elzárócsap a fűtési előremenő vezetéknél
Ellenőrizze, hogy a tágulási tartály térfogata összeegyeztethető-e a rendszer térfogatával.
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Telepítés 5
5.1.1

Csatlakoztatás a hőszivattyúhoz
3

C

A

B

1
2

A

2
1
1

1.
2.
3.
4.
5.

G1,25" csatlakozó,
visszatérő a hőszivattyútól

2

G1,25" csatlakozó,
előremenő a hőszivattyú
felé

Beszerelés előtt alaposan fújja, ill. mossa ki a tápvezetékeket.
Kösse össze a hőszivattyút rugalmas csatlakozóvezetéken (1,25") keresztül a hidraulikatoronnyal.
Ellenőrizze, hogy van-e szűrő a hőszivattyú visszatérő
vezetékében.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozások tömítettek-e.
(→ Oldal: 22)
Ügyeljen arra, hogy a hőszivattyú térfogatárama elérje
a névleges térfogatáram legalább 40%-át (lásd műszaki
adatok a hőszivattyú útmutatójában).

5.2

2.
3.

Hajtsa előre a kapcsolódobozt (1).
Oldja ki a négy rögzítőt (3) a bal és jobb oldalon a tartókból.

5.3.2

Főkapcsolódoboz kinyitás

Feltétel: A hálózati kábelt ki kell cserélni.

▶
1.

Csak akkor nyissa ki a kapcsolódobozt, ha ki kell cserélni a hálózati kábelt.
Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 9)

Lehűlés üzemmód

B

A termék kompatibilis a hőszivattyú hűtési üzemével.

1

A lehűlés üzemmód paraméterezése és aktiválása a rendszerszabályozóval történik.
A

Ajánljuk, hogy a rendszer csöveire szereljen hőszigetelést.

▶

Ügyeljen arra, hogy a termék összes szigetelőeleme fel
legyen helyezve, és kifogástalan állapotban legyen.

5.3

Elektromos bekötés
Veszély!
Áramütés miatti életveszély!

2.

Távolítsa el a fűtőpatron hőszigetelését (1).

Az L és N hálózati csatlakozókapcsokon állandó feszültség van:

▶
▶
5.3.1
1.

Kapcsolja le az áramellátást.
Biztosítsa az áramellátást visszakapcsolás ellen.

Kapcsolódoboz kinyitása

Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 9)
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5 Telepítés
5.3.5

1

A vezetékes rendszerszabályozó szerelése és
integrálása a kapcsolószekrénybe

2

A

3.
4.

Lazítsa meg és vegye ki a csavarokat (1).
Távolítsa el a kapcsolószekrény burkolófedelét (2).

5.3.3

A kábel haladása

B

24V / eBUS

C

▶

Helyezze el a 24 V-os és az eBUS kábelt az ábra szerint.

5.3.4
1.
2.

12

Vezetékes rendszerszabályozó felszerelése

Csatlakoztassa a rendszerszabályozó eBUS-kábelét a
kapcsolószekrény (→ Oldal: 28) eBUS-csatlakozójához.
A szereléssel kapcsolatos információkhoz tekintse át a
rendszerszabályozó útmutatóját.

1.
2.
3.

Távolítsa el a kapcsolódoboz burkolatát.
Csatlakoztassa a rendelkezésre álló DIF kábelt a rendszerszabályozóhoz.
Teljesen helyezze be a rendszerszabályozót a kapcsolószekrénybe.
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Telepítés 5
5.3.6

Vezeték nélküli rendszerszabályozó
felszerelése

2.
3.

4.

Csatlakoztassa az eBUS-kábelt a hőszivattyún az erre
tervezett csatlakozódugóhoz.
A bekötendő komponensek csatlakozókábelét vezesse
át a kábelcsatornán és a termék hátfalán lévő tömszelencén.
Szükség esetén rövidítse meg a csatlakozóvezetékeket.

≤ 30 mm

5.
A

6.
7.
8.
B

9.

Hogy ne keletkezzenek rövidzárlatok, ha egy ér véletlenül kiszabadul, a rugalmas vezetékek külső szigetelését
max. 30 mm hosszan blankolja le.
Ügyeljen rá, hogy a külső elektromos szigetelés eltávolításakor a belső erek szigetelése ne sérüljön meg.
A belső erek szigetelését csak annyira távolítsa el, hogy
jól be tudja kötni őket.
A csatlakozódugók meglazulás miatti rövidzárlatának
megakadályozása céljából a szigetelés eltávolítása
után helyezzen csatlakozóhüvelyeket az érvégekre.
Rögzítse a kábelátvezetőben lévő kábeleket a kapcsolószekrényre.

5.3.8

Elektromos telepítés előkészítése

1.

C

1.
2.
3.

Távolítsa el a kapcsolószekrény fedelét, és helyezze be
ennek helyére a rádió bázist.
Szerelje fel és telepítse a rendszerszabályozót.
A rádió bázis és a rendszerszabályozó összekapcsolásához tekintse át a rendszerszabályozó útmutatóját.

5.3.7

Kábelezés
Tudnivaló
A termék szériaszerűen 400 V feszültségű konfigurációval kerül kiszállításra.

Vigyázat!
Tűzkár kockázata túlhevülés miatt!
Az épületgépészeti szerelvények vezetékei
általában nem megfelelően hőállók, ezért
nem alkalmasak a szereléshez.

▶

1.

Használja a már csatlakoztatott 400 V-os
kábelt vagy a termékkel együtt szállított
230 V-os kábelt.

Csatlakoztassa a külsőhőmérséklet-érzékelő kábelét
(lásd a rendszerszabályozó útmutatóját).
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Tartsa be a műszaki csatlakoztatás feltételeit az energiaszolgáltató kisfeszültségű hálózatához csatlakozáskor.
2. Adja meg, hogy a termék el van-e látva áramszolgáltató
általi megszakítás funkcióval, illetve hogyan kell kivitelezni a termék áramellátását a kikapcsolás módja szerint.
3. Határozza meg az adattábláról, hogy a terméknek
1~/230V vagy 3~/400V elektromos csatlakozásra van-e
szüksége.
4. Vegye figyelembe, hogy a termék csak egytarifás mérőórával felszerelt áramellátáshoz csatlakoztatható. A termék így az energiaszolgáltató reteszelőjelével teljesen
áramtalanítható az energiaszolgáltató által.
5. Ellenőrizze az egyfázisú 230 V-os hálózat 230 Vos (+10%/-15%) és a háromfázisú hálózat 400 V-os
(+10%/-15%) feszültségét.
6. A készülék bekötéséhez egy fix csatlakozót és egy legalább 3 mm érintkezőnyílású leválasztó készüléket (pl.
biztosíték vagy megszakító) kell használni.
7. Határozza meg az adattábláról a termék méretezési
áramát. Vezesse le ebből az elektromos vezetékekhez
megfelelő vezeték-keresztmetszetet.
8. Minden esetben vegye figyelembe a fennálló szerelési
feltételeket (telepítés során).
9. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos hálózat
névleges feszültsége megfelel a termék fő áramellátás
kábelezése névleges feszültségének.
10. Biztosítsa, hogy a hálózati csatlakozóhoz mindig hozzá
lehessen férni, ne legyen letakarva vagy eltorlaszolva.
11. Ha a helyi ellátóhálózat üzemeltetője előírja, hogy a
hőszivattyút reteszelőjellel kell vezérelni, szereljen fel
egy megfelelő, az ellátóhálózat üzemeltetője által előírt
érintkezőkapcsolót.
12. Amennyiben a felállítási helyen elő van írva, szereljen
fel a termékhez egy A típusú, váltóáramú komponensekre érzékeny hibaáram-védőkapcsolót vagy egy B tí-
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5 Telepítés
pusú, egyen- és váltóáramú komponensekre is érzékeny hibaáram-védőkapcsolót.

5.3.9

N L1 L 2 L3
N L

Kapcsolat az áramellátással (csatlakozás az
elektromos hálózathoz)
Vigyázat!
Anyagi károk kockázata a kondenzátum
miatt!

2

N 1 2

3

Smin = 5 x 1,5 mm²

A főhálózatkábelen lefolyó kondenzátum
rövidzárlatot okozhat.

▶

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Ügyeljen arra, hogy a kondenzátum ne
folyhasson le a főhálózatkábelen, és hogy
a cseppek ne érintkezhessenek az áramellátással.

Földelje a külső kábelezést.
Vegye figyelembe a polaritást, és tartsa magát a hatályos szabványokhoz.
Vegye figyelembe a külső- és semleges vezeték csatlakozását a terméken.
A lakás elektromos hálózata és a termék közötti csatlakozókábeleknek:
– alkalmasnak kell lenniük az állandó telepítéshez
– a termék teljesítményének megfelelő keresztmetszetű erekkel kell rendelkezniük
– Csatlakoztassa a termék főáramkábelét vezetékvédő kapcsolón keresztül a lakás elektromos hálózatához.
A szereléskor tervezzen be egy kiegészítő védőberendezést, hogy biztosítsa a III. túlfeszültség kategóriát.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati áramellátás kikapcsolására szolgáló berendezéseknek lehetővé kell tenniük az
áramellátás teljes megszakítását a III. túlfeszültség kategória által meghatározott feltételekhez.
Csatlakoztassa a termék áramkábelét a lakás elektromos hálózatához.
Részegység

Üzemi feszültség
(a kábel minimális
keresztmetszete)

áramellátó kábel, egyfázisú

230 V
(3 x 6 mm²)

Hálózati kábel, háromfázisú (már a
termékkel együtt kábelezett)

400 V
(5 x 1,5 mm²)

A fűtőpatron relékábele (már a
termékkel együtt kábelezett, ne
cserélje ki)

230 V
(3 x 0,75 mm²)

1
1

Min. biztosíték: 10 A

2

A kapcsolószekrény
panelének áramellátása

▶
▶

3

Vezérlőrelé

Vegye figyelembe a kapcsolódobozra felragasztott matricán lévő adatokat.
Csak akkor cserélje le a hálózati kábelt, ha meghibásodott. A termék a kiszállításkori állapotban már kábelezett
ebben a konfigurációban.

5.3.11 Átállás háromfázisú, 400 V-os áramellátásról
egyfázisú, 230 V-os áramellátásra
Vigyázat!
Anyagi károk veszélye!
Ez a készülék kizárólag olyan helyiségekben
üzemeltethető, amelyek fázisonként ≥ 100 A
terhelhetőségű elektromos hálózattal vannak
ellátva.

▶

1.
2.
3.

A készüléket kizárólag olyan elektromos
hálózathoz csatlakoztassa, amelyek fázisonkénti terhelhetősége ≥ 100 A.

Távolítsa el az elülső burkolatot. (→ Oldal: 9)
Szakítsa meg az áramellátást a hálózati csatlakozókábel elektromos hálózatról történő leválasztásával.
Lazítsa meg a csavarokat a kapcsolódobozon
(→ Oldal: 11), és vegye ki őket.

5.3.10 400 V-os kapcsolás
A termék a kiszállításkori állapotban már kábelezett a 400 Vos konfigurációban.

4.
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Nyomja a kart felfelé, és húzza ki az ereket a csatlakozóiból.
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Telepítés 5
5.3.12.1 Szériakábelezés fokozatosan szabályozható
kisegítő fűtéssel 6 kW teljesítményig
N L1 L 2 L 3

2

A

N L

N 1 2

1

N 1 2

2

1

B

Vezérlőrelé

2

A fűtőpatron reléjének
kábele

5.3.12.2 2 kW-os elektromos kisegítő fűtéssel

N L1 L2 L3
N L

N L1 L 2 L3
N L

1

N 1 2

N 1 2
2

Smin = 3 x 6 mm²

1

Vezérlőrelé

2

A fűtőpatron reléjének
kábele

5.3.12.3 4 kW-os elektromos kisegítő fűtéssel

N L1 L2 L3

1
1

N L

Min. biztosíték: 30 A

Kösse össze a hálózati kábel 3 erét a csatlakozódugóval.
6. Szerelje fel a hidat a kapcsolódobozra felragasztott
matricán lévő utasítások szerint.
7. Ügyeljen arra, hogy a fémhíd ütközésig be legyen
nyomva a csatlakozódugóba.
8. Fordított sorrendben kövesse az utasításokat a kapcsolószekrény bezárásához.
9. Csavarja be a tömszelencéket, hogy a hálózati kábel
szabályszerűen legyen tartva.
10. Csatlakoztassa a rendszert egy vezetékvédő kapcsolóhoz, amely legalább 32 A-re van méretezve.
11. Kapcsolja be a terméket.

1

N 1 2

5.

2

1

Vezérlőrelé

2

A fűtőpatron reléjének
kábele

5.3.12.4 A fűtőpatronrelé vezérlővezetékeinek
csatlakoztatása

5.3.12 Gyári kábelezés
A termék közvetlenül kábelezett, úgyhogy a kisegítő fűtés
automatikus igényfüggő szabályozására kerül sor. A fűtőpatron teljesítménye igény szerint 2 kW, 4 kW, ill. 6 kW lehet.
Lehetőség van az elektromos teljesítmény különböző módon
történő korlátozására. Csatlakoztassa a fűtőpatront a következő séma szerint, vagy állítsa be a rendszerszabályozóban
a kívánt maximális teljesítményt.

0020223262_02 uniTOWER Szerelési és karbantartási útmutató

1.
2.

Működtesse a kart.
Csatlakoztassa az áramkábelt, ill. kapcsolja le ezt.
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6 Üzembe helyezés
Tudnivaló
A termék a kiszállításkori állapotban már
kábelezett.

6
6.1

▶

A termék üzembe helyezése
Vigyázat!
Anyagi károk veszélye fagy esetén.

5.3.13 Maximális hőmérsékletet korlátozó termosztát
csatlakoztatása padlófűtéshez

▶

Üzembe helyezés

Ha bekapcsol a rendszer, és eközben jég található a vezetékekben, a rendszer mechanikusan károsodhat.

Tekintse át a hőszivattyú útmutatóját és a rendszersémát
a maximális hőmérsékletet korlátozó termosztát hőszivattyúhoz való csatlakoztatásához.
Tekintse át a rendszersémát, ha több fűtési zónát kezel
vagy egy hidraulikus váltót kell felszerelni.

▶
▶

5.3.14 További komponensek csatlakoztatása

Feltétlenül vegye figyelembe a fagyvédelemmel kapcsolatos utasításokat.
Fagyveszély esetén ne kapcsolja be a
rendszert.

Az alábbi komponenseket szerelheti fel:
–
–
–
–
–
–

Melegvíz cirkulációs szivattyúja
Melegvíz tágulási tartálya
Külső fűtőköri szivattyú (többzónás üzem)
Külső fűtőköri mágnesszelep (többzónás üzem)
Puffertároló a fűtéshez
Szétválasztó készlet

Tudnivaló
A termék nem rendelkezik BE/KI kapcsolóval. A
termék bekapcsol, amint csatlakoztatja az elektromos hálózatra.
1.

A többzónás modul és a fűtési puffertároló kivételével az
összes itt felsorolt kiegészítő komponens csak egy termékre
szerelhető fel. Ez a két tartozék a termék hátfalán ugyanazon a helyen van elhelyezve, és ezért nem szerelhetők fel
egyidejűleg.

5.3.15 Cirkulációs szivattyú vezérlése eBUS
szabályozóval
1.
2.
3.

Ügyeljen arra, hogy a cirkulációs szivattyú kifogástalanul legyen paraméterezve a rendszerszabályozóban.
Válasszon egy melegvíz programot (előkészület).
Paraméterezzen a rendszerszabályozóban egy cirkulációs programot.
◁ A szivattyú a programban meghatározott időablakban működik.

5.3.16 A kiegészítő relé használata

▶

Adott esetben tekintse át a rendszerszabályozó szállítási
terjedelmében található szerelési séma kézikönyvet és
az opcionális modul kézikönyvét.

2.

6.2

6.3
1.
2.
3.

1.
2.

4.
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Rendszerszabályozó üzembe helyezés

A feltöltés előtt győződjön meg arról, hogy meg lett adva a
rendszerséma száma a rendszerszabályozóban, és a rendszer az üzemi kijelző hibatörlő gombjával újra lett indítva. Így
használni tudja az üzemi kijelző funkcióit.

5.3.17 A termék lezárása
Zárja be a kapcsolódobozt.
Szerelje fel az elülső burkolatot.

Kapcsolja be a terméket.
◁ A termék üzemi kijelzőjén megjelenik az alapkijelzés.
◁ A szabályozórendszer kijelzőjén megjelenik az alapkijelzés.
◁ Indítsa el a rendszer termékeit.
◁ A fűtés- és melegvízigény alapesetben aktiválva
van.
Deaktiválja a fűtés- és melegvízigényt, mielőtt folytatja
a szerelést. Tekintse át a szabályozó útmutatóját a fűtés- és melegvízigény deaktiválásához.

Melegvízkör feltöltés
Nyissa ki az összes melegvíz-vételező szerelvényt.
Nyissa ki az elzárócsapot a biztonsági szerelvénycsoport előtt a hidegvízbemenetnél.
Várja meg, amíg minden csapolási helyen víz lép ki, és
azután zárja el az összes melegvízcsapot.
Ellenőrizze a rendszer tömítettségét.
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Üzembe helyezés 6
6.4

A hőszivattyú- és fűtőkör feltöltése
A

B

4.

C

D

5.

Nyissa ki a sapkát a fűtőpatron automatikus légtelenítő
szelepén. (→ Oldal: 18)
Nyissa ki teljesen az (1) és (3) töltőcsapokat.

7
8

6

6.

Nyissa ki a tároló ürítőcsapját (8). Ügyeljen arra, hogy a
melegvíztároló előtte fel volt töltve.

7.

Hozza az elsőbbségi átkapcsoló szelepet a Menü →
Szakember szint → 17 → Tesztmenü → Érzék./működt.
teszt → T 1.61→ Auf elérési útvonalon melegvíz állásba.

5

8.
3

Hagyja kifolyni a vizet 5 percig, amíg buborékmentesen
lép ki.
9. Zárja el a töltőcsapot (1) és a tároló ürítőcsapját (8), ha
a manométer (4) 2 bar nyomást mutat.
10. Távolítsa el a feltöltőcsövet a töltőcsapról, és csavarja
vissza a sapkát.

4

2

Tudnivaló
Amennyiben alternatívaként a meleg víz
fűtőkört tölteni, és egyidejűleg mosni kívánja,
töltse fel a töltő- és ürítőszelepen keresztül,
és eressze le az ürítőcsapon keresztül a
vizet.

1

8
2

E

4

F

3

F
E

A

1
1

Töltőcsap

2

Elzárócsap

3

Töltőcsap

4

Manométer

C

5

D

7

A tároló-csőkígyó légtelenítése
Előnykapcsoló váltószelep
Fűtőpatron

8

Tároló ürítőcsap

6

1.

2.
3.

A
B

E
F

A kör előremenő vezetéke a hőszivattyú felé
A hőszivattyúkör bemenete
Előremenő vezeték a
rendszer felé
Visszatérő vezeték a
rendszertől
Elzárócsap 1/4 fordulattal kinyitva
Elzárócsap 1/4 fordulattal elzárva

11. Hozza az elsőbbségi átkapcsoló szelepet az üzemi kijelzőn fűtési üzem állásba ((T1.61): ZU), és kézi működtetéssel középállásba (A).

Feltöltés előtt alaposan öblítse át a hőszivattyú- és fűtőkört.
– A befagyás megakadályozása céljából ajánlatos a
kört etilén-glikollal (40%) feltölteni.
Csatlakoztasson töltőtömlőt a töltőcsaphoz (3).
Zárja el a csapot (2).
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6.5

Légtelenítés

7.
8.

9.
1

1.

Ügyeljen arra, hogy a sapka a fűtőpatron (1) légtelenítő
szelepén nyitva legyen..

2.

Indítsa el a melegvízkészítéshez a hőszivattyúkör P11
légtelenítő programját a következőn keresztül: Menü
→ Szakember szint → 17 → Tesztmenü → Légtelenítő
program Kör választás +/- → P11.
15 percig hagyja futni a P11 funkciót.
Indítsa el a P10 épületkör légtelenítő programját: Menü
→ Szakember szint 17 → → Tesztmenü → Légtelenítő
program Kör választás +/- → P10.
15 percig hagyja futni a P10 funkciót.

3.
4.

5.
6.

7.

Zárja el az összes légtelenítő szelepet.
Ellenőrizze a csatlakozókonzol manométerén, hogy a
töltőnyomás a fűtőkörben eléri-e az 1,5 bar értéket.
◁ Csak akkor zárja el a töltőcsapot, ha a töltőnyomás
a fűtőkörben eléri az 1,5 bar értéket.
Ellenőrizze a rendszerben az összes csatlakozó tömítettségét.

10. Helyezze üzembe a fűtőköri szivattyút annak ellenőrzésére, hogy a feltöltés elegendő-e: Menü → Szakember szint → 17 → Tesztmenü → Érzék./működt. teszt →
T 1.59.
11. 5 percig hagyja futni a fűtőköri szivattyút.
12. Ellenőrizze, hogy a nyomás a fűtőkörben eléri-e az
1,5 bar értéket.
◁ Ha a nyomás 1,5 bar alatt van, töltsön utána vizet.

A két légtelenítő program befejezése után ellenőrizze,
hogy a nyomás a fűtőkörben eléri-e az 1,5 bar értéket.
◁ Ha a nyomás 1,5 bar alatt van, töltsön utána vizet.
Zárja el a fűtőpatron légtelenítő szelepét .

6.6

Feltöltés szétválasztó modullal rendelkező
rendszer esetén

6.6.1

Fűtőkör feltöltése

Feltétel: Szétválasztó modul szerelés

▶
1.
2.
3.
4.

5.

A feltöltés előtt alaposan öblítse át a fűtési rendszert.
Nyissa ki a fűtőkör előremenő és visszatérő elzárószelepét.
Nyissa ki a szelepeket a fűtőtesteken (termosztátszelepek).
Lassan nyissa ki a csatlakozókonzol töltőcsapját, hogy
a víz a fűtőkörbe folyjon.
Légtelenítse a legmagasabb helyen lévő fűtőtestet, ill.
padlókört, és várja meg, amíg a kör teljesen levegőmentessé válik.
– A víznek buborékmentesen kell kilépnie a légtelenítő szelepből.
Légtelenítse a fűtőkör összes további részét (fűtőtestek
és/vagy padlófűtések), amíg a fűtőkör teljesen töltve
lesz vízzel.
1

6.

18

Nyissa ki a lemezes hőcserélő jobb oldali légtelenítő
szelepét (1).
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6.6.2

Hőszivattyúkör feltöltés
A

B

D

C

E

D
11

9

10

12

1.

2.

3.
8

4.

7

5

5.
6.

6

7.

3

4

2
1

3

E

4

F

A rendszer fűtőkörének
visszatérő vezetéke
Elzárócsap 1/4 fordulattal kinyitva

F

Elzárócsap 1/4 fordulattal elzárva

Adja meg a rendszerszabályozóban a séma számát,
és a feltöltés előtt nyomja meg a reset gombot, hogy
használhassa az üzemi kijelző funkcióit.
Feltöltés előtt gondosan öblítse át a fűtési rendszert.
– A befagyás megakadályozása céljából ajánlatos a
kört etilén-glikollal (40%) feltölteni.
Csatlakoztassa a töltőszivattyú szívóvezetékét a töltőcsapra (5).
Csatlakoztassa a töltőszivattyú kilépővezetékét a töltőcsapra (2).
Zárja el a csapot (3).
Nyissa ki a sapkát a fűtőpatron automatikus légtelenítő
szelepén. (→ Oldal: 18)
Hozza az elsőbbségi átkapcsoló szelepet a Érzék./működt. teszt menün keresztül melegvíz állásba.
Válassza a Menü → Szakember szint → 17 → Tesztmenü → Érzék./működt. teszt → T 1.61 → Auf elérési
útvonalat.

8. Nyissa ki az (5) és (2) töltőcsapot.
9. Kapcsolja be a feltöltő szivattyút.
10. Töltsön elegendő szolárfolyadékot a töltőszivattyú tartályába, hogy megelőzze a szivattyú üresen járását.
11. Ellenőrizze, hogy a szolárfolyadék a nyomóvezetékből
visszafolyik a töltőszivattyú tartályába.
12. Járassa legalább 5 percig a töltőszivattyút. Ezáltal biztosítható, hogy a hőtermelő-fűtőkör légtelenítése elegendő legyen.
◁ A légtelenítési folyamat akkor tekinthető befejezettnek, ha a töltőszivattyú tartályában a folyadék tiszta,
és nem emelkednek buborékok a felszínére.

5

F
E

2
1

A

6

1

Sóoldat-felfogó tartály

10

Fűtőpatron

2

Töltőcsap

11

3

Elzárócsap

4

Biztonsági szelep

A fűtőkör légtelenítő
csapja
Lemezes hőcserélő

5

Töltőcsap

6

Manométer

7

A tároló-csőkígyó légtelenítése
Előnykapcsoló váltószelep
A primer kör tágulási
tartálya

8
9

12
A
B
C

A primer kör előremenő
vezetéke a hőszivattyú
felé
A primer kör visszatérő
vezetéke a hőszivattyútól
A fűtőkör előremenő
vezetéke a rendszer
felé
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13. Hozza az elsőbbségi átkapcsoló szelepet az üzemi kijelzőn fűtési üzem állásba ((T1.61): ZU), és kézi működtetéssel középállásba (A).
14. Járassa tovább 5 percig a töltőszivattyút.
◁ A légtelenítési folyamat akkor tekinthető befejezettnek, ha a töltőszivattyú tartályában a folyadék tiszta,
és nem emelkednek buborékok a felszínére.
15. Zárja el a csapot (5).
16. Ha a manométer (6) 2 bar nyomást mutat, zárja el a
csapot (2).
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17. Kapcsolja ki a feltöltő szivattyút.
18. Nyissa ki a csapot (3).
19. Fejezze be a feltöltési folyamatot légtelenítéssel.
(→ Oldal: 18)

6.9

6.7

Menü → Szakember szint → 17 → Konfigurálás.

Installációs asszisztens futtatása

Az installációs asszisztens mindaddig megjelenik a termék
minden bekapcsolásakor, amíg egyszer sikeresen le nem
zárják. Közvetlen hozzáférést kínál a legfontosabb ellenőrző programokhoz és konfigurációs beállításokhoz a termék üzembe helyezésekor.
Indításkor hagyja jóvá az installációs asszisztenst. Amíg az
installációs asszisztens aktív, a fűtési és használati melegvíz
igények blokkolva vannak.
A következő pontra lépéshez nyugtázzon mindig a Tovább
gombbal.
Ha indításkor nem hagyja jóvá az installációs asszisztenst,
akkor az 10 másodperccel a bekapcsolás után bezáródik és
az alapkijelzés jelenik meg.

6.7.1

▶

Nyelv beállítása

A beállított nyelv nyugtázásához, és a nyelv véletlen módosításának elkerülése érdekében nyomja meg kétszer a
Rendben gombot.
▽ Ha tévedésből olyan nyelvet állított be, amelyet nem
ért:
▶ A nyelv megváltoztatásához a következők szerint
járjon el: Menü → Alapbeállítások → Nyelv Valóban nyelvet változtat?, majd válassza ki a kívánt
nyelvet.

6.7.2

Légtelenítés

Az installációs asszisztenssel elvégezheti a légtelenítő
üzemmód tesztjét.

▶

Ehhez olvassa el a légtelenítés fejezetet. (→ Oldal: 18)

6.7.3

Szakember telefon

Megadhatja a telefonszámát a termék menüjében. Az üzemeltető meg tudja jeleníteni az Ön telefonszámát a kijelzőn.
A telefonszám 16 számjegy hosszú lehet és nem tartalmazhat szóközöket.

6.7.4

A diagnosztikai kódokon keresztül még egyszer ellenőrizheti
és beállíthatja a rendszer legfontosabb paramétereit. A konfiguráláshoz hívja le a Konfigurálás menüpontot.

6.10

Az ellenőrző programok a következő útvonalon hívhatók le:
Menü → Szakember szint → 17 → Tesztmenü → Elenőrző
program.
A termék különböző különleges funkcióit azáltal válthatja ki,
hogy különböző ellenőrző programokat használ.
Ha a termék hiba állapotban van, az ellenőrző programokat
nem lehet elindítani. A hiba állapotot a hiba szimbólum jelzi a
kijelző bal alsó részén. Először a hibát kell elhárítania.
Az ellenőrző programokból bármikor kiléphet a Mégse
gombbal.

6.11

Az installációs asszisztenst bármikor elindíthatja újra, ehhez
hívja le a menüben.
Menü → Szakember szint → Inst. assziszt. ind..

Menü → Szakember szint → Tesztmenü → Érzék./működt.
teszt
A rendelkezésre álló különböző tesztek segítségével az
egyes komponensek egymás után aktiválhatók, és az érzékelők állapota megjeleníthető.
A tesztek teljes listáját a hőszivattyú szerelési útmutatójában
találja meg.

6.12

Élő monitoring (állapotkódok)

A kijelzőn megjelenő állapotkódok a termék üzemállapotával
kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezek a Életjel monitor menün keresztül hívhatók le.

6.13

Fűtővíz/feltöltéshez és utántöltéshez használt
víz ellenőrzése és előkészítése
Vigyázat!
Anyagi kár kockázata a csekélyebb értékű
fűtővíz miatt

▶
▶

Gondoskodjon megfelelő minőségű fűtővízről.

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

A fűtővíz minőségének ellenőrzése

▶
▶
▶
▶
▶

20

Érzékelő- és komponenstesztek alkalmazása

Az érzékelők és komponensek működőképességének teszteléséhez használja a következő menüt:

Installációs asszisztens befejezése

Installációs asszisztens ismételt indítása

Az ellenőrző programok használata

Az ellenőrző programok teljes listáját a hőszivattyú szerelési
útmutatójában találja meg.

Ha az installációs asszisztenst sikeresen lefuttatta és jóváhagyta, akkor az a következő bekapcsolásnál többé nem indul el automatikusan.

6.8

A konfiguráció aktiválása

Vegyen ki egy kevés vizet a fűtőkörből.
Ellenőrizze a fűtővíz kinézetét.
Ha leülepedő anyagokat állapít meg, a rendszert iszaptalanítani kell.
Ellenőrizze mágnesrúddal, hogy van-e jelen magnetit
(vasoxid).
Amennyiben magnetitet állapít meg, tisztítsa ki a rendszert, és tegyen megfelelő intézkedéseket a korrózióvé-
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▶
▶
▶

delem érdekében. Alternatívaként építsen be egy mágneses szűrőt.
Ellenőrizze a kivett víz pH-értékét 25 °C-on.
Ha az értékek 8,2 alatt vagy 10,0 felett vannak, tisztítsa
ki a rendszert, és készítse elő a fűtővizet.
Bizonyosodjon meg arról, hogy nem juthat oxigén a fűtővízbe.

A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz ellenőrzése

▶

Mielőtt a rendszerbe töltené, mérje meg a feltöltéshez és
utántöltéshez használt víz keménységét.

A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz előkészítése

▶

A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz előkészítésekor vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti előírásokat és
műszaki szabályokat.

Ha a nemzeti előírások és műszaki szabályok nem támasztanak szigorúbb követelményeket, az alábbiak érvényesek:
A fűtővizet elő kell készíteni,
–

ha a feltöltéshez és utántöltéshez használt teljes vízmennyiség a rendszer használatának időtartama alatt
túllépi a fűtési rendszer névleges térfogatának háromszorosát, vagy
ha az alábbi táblázatban megadott irányértékeket nem
tartja be, vagy
ha a fűtővíz pH-értéke 8,2 alatt vagy 10,0 felett van.

–
–

Teljes
fűtési
teljesítmény

Adalékanyagok tisztításhoz (a folyamat végén átöblítés szükséges)
–
–
–
–
–

Adey MC3+
Adey MC5
Fernox F3
Sentinel X 300
Sentinel X 400

Adalékanyagok tartós használatra a rendszerben
–
–
–
–
–

Adey MC1+
Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200

Fagyálló adalékanyagok tartós használatra a rendszerben
–
–
–

Adey MC ZERO
Fernox Antifreeze Alphi 11
Sentinel X 500

▶

Amennyiben a fent megadott adalékanyagokat használja,
tájékoztassa az üzemeltetőt a szükséges intézkedésekről.
Tájékoztassa az üzemeltetőt a fagyvédelem érdekében
szükséges tevékenységekkel kapcsolatban.

▶

Vízkeménység a következő fajlagos
rendszertérfogat esetén
≤ 20 l/kW
mol/m³

> 20 l/kW
≤ 50 l/kW
°dH

mol/m³

1)

6.14
> 50 l/kW

kW

°dH

< 50

< 16,8

<3

11,2

2

0,11

0,02

> 50 és
≤ 200-ig

11,2

2

8,4

1,5

0,11

0,02

> 200 és
≤ 600-ig

8,4

1,5

0,11

0,02

0,11

0,02

> 600

°dH

mol/m³

0,11

0,02

0,11

0,02

0,11

0,02

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

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata nem megfelelő adalékanyagokkal dúsított fűtővíz miatt!
A nem megfelelő adalékanyagok változásokat okozhatnak a szerkezeti elemeken, a fűtési üzemben zajokat kelthetnek, és adott
esetben további károkhoz vezethetnek.

▶

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

Az alábbi anyagok rendeltetésszerű használata esetén termékeinkben eddig nem állapítottunk meg összeférhetetlenségeket.

▶

A fűtési rendszer egyéb részeiben használt adalékok összeférhetősége és hatékonysága kapcsán semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A töltőnyomás kijelzése a hőszivattyúkörben

A termék nyomásérzékelővel és digitális nyomáskijelzővel
rendelkezik.

▶

Válassza a Menü Életjel monitor menüpontot, hogy kijeleztesse a töltőnyomást a hőszivattyúkörben.
– A hőszivattyúkör szabályszerű működéséhez a töltőnyomásnak 1 bar és 1,5 bar között kell lenni. Ha
a fűtési rendszer statikus magassága több emeletre
terjed ki, akkor szükség lehet nagyobb nyomásra is,
hogy a fűtési rendszer ne tudjon fellevegősödni.

6.15

Túl alacsony víznyomás elkerülése a
hőszivattyúkörben

A hőszivattyúkörben túl alacsony töltőnyomás miatt a fűtési
rendszerben bekövetkező károsodások elkerüléséhez a termék fel van szerelve egy víznyomás-érzékelővel. Ha a víznyomás 60 kPa értéknél alacsonyabb lesz, a termék úgy jelzi
a nyomáshiányt, hogy M20 jelenik meg. Ha a töltőnyomás
30 kPa (0,3 bar) alá esik, a kijelzőn F.22 jelenik meg.
Víznyomás hiányában a hőszivattyú átveheti a fűtési és melegvíz funkciót, csupán az elektromos kisegítő fűtés deaktiválódik.

▶

A csatlakozókonzol töltőberendezésén keresztül töltsön
utána fűtővizet, hogy garantálja a termék kifogástalan
üzemeltetését.
– A rendszer akkor van kifogástalanul feltöltve, ha a
nyomás 1,5 bar.

A használat során mindenképpen kövesse az adalékanyag gyártójának útmutatóit.
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7 Kezelés
Tudnivaló
Ajánlott azonban, hogy kapcsolatba lépjen
szerelőjével a hőtermelő-fűtőkör sóoldattal
való feltöltése céljából.

1.

Nyomja meg egyidejűleg a
és
(„i”) gombokat.
◁ A kijelzőn megjelenik a menü.
Lapozzon addig a
vagy
gombokkal, amíg megjelenik a Szakember szint menüpont.
Nyugtázza a (Rendben) gombbal.
◁ A kijelzőn megjelenik a Kód megadása szöveg és a
00 érték.
Állítsa be a
vagy
gombbal a 17 értéket (hozzáférési kód).
Nyugtázza a (Rendben) gombbal.
◁ Megjelenik a szakember szint a menüpontok választékával.

2.
3.

▶

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

6.16

Túl alacsony víznyomás elkerülése a
fűtőkörben

4.
5.

A termék hátoldalán, a csatlakozókonzolon lévő manométeren olvasható le a rendszer fűtőkörében fennálló nyomás.
Ha nem használja a standard csatlakozókonzolt, a fűtőkörhöz fel kell szerelni egy manométert.

▶

Ellenőrizze, hogy a nyomás 1 bar és 1,5 bar között vane. Amennyiben túl alacsony a nyomás a fűtőkörben, töltsön utána vizet a csatlakozókonzol töltőberendezésével.

6.17

Működés és tömítettség ellenőrzése

Mielőtt a terméket átadja az üzemeltetőnek:

▶
▶

Ellenőrizze a fűtési rendszer (hőtermelő és rendszer),
valamint a melegvízvezetékek tömítettségét.
Ellenőrizze, hogy a légtelenítőcsatlakozások lefolyóvezetékeit szabályszerűen telepítették-e.

6.17.1 A fűtési üzem ellenőrzése

▶

Vegye figyelembe a rendszerszabályozó szerelési útmutatóját.

8

Beállítás a fűtési rendszerhez

8.1

Fűtési rendszer konfigurálás

A hőszivattyú által létrehozott vízátfolyásnak a mindenkori
rendszerhez illesztéséhez a fűtési üzemben és melegvízkészítés közben beállítható a hőszivattyú maximálisan rendelkezésre álló nyomása.
Ez a két paraméter a következő elérési útvonalon hívható
le: Menü → Szakember szint → 17 → Konfigurálás.
A beállítási tartomány 250 mbar és 750 mbar között van. A
hőszivattyú akkor üzemel optimálisan, ha a rendelkezésre
álló nyomás beállításával elérhető a névleges átfolyás
(delta T = 5 K).

8.2

A termék teljes nyomásveszteségei

6.17.2 A használati melegvízkészítés ellenőrzése

B

▶

60

Vegye figyelembe a rendszerszabályozó szerelési útmutatóját.

2
40

7
7.1

Kezelés

A szakember szinten elvégzett szakszerűtlen
beállítások anyagi károkhoz vezethetnek a
fűtési rendszerben.

▶

Csak akkor használja a Szakember szintet, ha Ön valóban szakember.

Tudnivaló
A szakember szintet jelszó védi az illetéktelen
hozzáférésektől.

1000

0

2000

A

1

Csak termék

A

Átfolyás a körben (l/óra)

2

Termék csatlakozókészlettel

B

Nyomás (kPa)

Szakember szint lehívása
Vigyázat!
Károsodás veszélye szakszerűtlen kezelés
miatt!

22

20

A termék kezelési elve

A kezelési elv és az üzemeltetői szint leolvasási és beállítási
lehetőségeinek leírásai az Üzemeltetési útmutatóban találhatók.

7.1.1

1

8.3

A termék átadása az üzemeltetőnek

▶

A telepítés befejezése után ragassza fel a mellékelt
835593-as matricát az üzemeltető nyelvén a termék
elejére.

▶

Mutassa meg az üzemeltetőnek a biztonsági berendezések elhelyezkedését és működését.
Tanítsa meg az üzemeltetőnek a termék kezelését. Válaszoljon az üzemeltető minden kérdésére. Feltétlenül hívja
fel az üzemeltető figyelmét azokra a biztonsági tudnivalókra, amelyeket be kell tartania.
Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy a terméket az előírt
időközönként karban kell tartani.
Adja át megőrzésre az üzemeltetőnek a termékhez tartozó összes útmutatót és dokumentumot.

▶

▶
▶
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9
9.1

Zavarelhárítás
Szervizpartner felkeresése

Ha Ön a szervizpartneréhez fordul, akkor lehetőség szerint
nevezze meg:
–
–

9.2

a kijelzett hibakódot (F.xx)
a termék által kijelzett állapotkódot (S.xx) a Live Monitorban

A hibakódoknak minden más kijelzéssel szemben elsőbbsége van.
Ha egyidejűleg több hiba lép fel, a kijelzőn a hozzájuk tartozó hibakódok 2 másodpercenként váltakozva jelennek
meg.

▶

9.3

Hárítsa el a hibát.
A termék ismételt üzembe helyezéséhez nyomja meg a
hibatörlő gombot (→ üzemeltetési útmutató).
Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítania, és az többszöri hibaelhárítási próbálkozás után is újból jelentkezik,
akkor forduljon a vevőszolgálathoz.

A hibatároló lekérdezése

A terméknek van egy hibatárolója. Ebben az utoljára fellépett
tíz hiba időrendi sorrendben lekérdezhető.
A hibatároló lehívásához válassza a következő elérési útvonalat: Menü → Szakember szint → Hibalista.
A kijelzőn megjelenik:
–
–
–

a fellépett hibák száma
az aktuálisan lehívott hiba az F.xx hibakóddal F.xx
egy, a hibát magyarázó szöveges kijelzés.

▶

Az utoljára fellépett tíz hiba megjelenítéséhez használja a
vagy
gombot.

9.4

▶
9.5

A diagnosztikai kódok használata

A diagnosztikai kódokat a zavarelhárításhoz használhatja.

9.6

9.8

▶

Paraméterek visszaállítása a gyári
beállításokra
Válassza a Menü → Menü → Szakember szint → 17 →
Visszaállítások elérési útvonalat az összes paraméter
egyidejű visszaállítása és a termék gyári beállításainak a
visszaállítása céljából.

9.9

Javítás előkészítése

1.
2.
3.
4.

Kapcsolja le az áramellátást.
Szerelje le az elülső burkolatot.
Zárja el a karbantartási golyós csapokat a terméken.
Zárja el a karbantartási golyós csapot a hidegvíz vezetékén.
Ha a termékben vizet vezető alkatrészeket akar cserélni, akkor ürítse le a terméket.
Biztosítsa, hogy ne csöpögjön víz az áram alatt lévő
alkatrészekre (pl. a kapcsolódobozra).
Csak új tömítéseket használjon.

5.
6.
7.

9.10

Pótalkatrészek beszerzése

A termék eredeti alkatrészeit a gyártó a megfelelőségi vizsgálat keretében tanúsította a termékkel együtt. Ha karbantartás vagy javítás során nem tanúsított vagy nem jóváhagyott
alkatrészeket használ, akkor ennek eredményeképpen a termék megfelelősége érvényét veszítheti, és így a termék nem
fog megfelelni az érvényes szabványoknak.
Határozottan ajánljuk a gyártó eredeti pótalkatrészeinek
használatát, ami garantálja a termék biztonságos és hibátlan
működését. A rendelkezésre álló eredeti pótalkatrészekre
vonatkozó információkért forduljon a jelen útmutató hátoldalán található kapcsolatfelvételi címhez.

▶

A hibatároló nullázása
Nyomja meg kétszer a
gombot, azután a Törlés és
Rendben gombot a hibalista törléséhez.

A funkciók menüjének használata

A funkciómenü segítségével hibadiagnosztika esetén
vezérelheti és tesztelheti a termék egyes komponenseit.
(→ Oldal: 20)

Hibakódok leolvasása

Ha a termékben hiba lép fel, akkor a kijelzőn egy F.xx hibakód jelenik meg.

▶
▶

9.7

Ha a karbantartáshoz vagy a javításhoz pótalkatrészekre
van szüksége, akkor kizárólag a termékhez jóváhagyott
eredeti pótalkatrészt használjon.

9.11

Meghibásodott komponensek kicserélése

9.11.1 Tágulási tartály cseréje
1.
2.

Zárja el a fűtési rendszer elzárószelepeit.
Ürítse le a termék fűtőkörét. (→ Oldal: 26)

Az ellenőrző programok használata

Az ellenőrző programokat a zavarelhárításhoz is használhatja. (→ Oldal: 20)
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9 Zavarelhárítás
9.11.3 Fűtőpatron visszaállítása
1.

1

2.

2

3.
3

4.
5.

3.
4.
5.
6.
7.

Lazítsa meg a csatlakozást (3).
Nyissa a szíj fogantyúját (2).
Húzza ki előre a tágulási tartályt (1).
Helyezze be az új tágulási tartályt a termékbe.
Csavarozza fel a tágulási tartályt a vízcsatlakozóval.
Ehhez használjon új tömítést.
8. Rögzítse a tartólemezt a két csavarral.
9. Ha szükséges, állítsa be a nyomást a fűtési rendszer
statikus magasságához.
10. Légtelenítse a terméket és ha szükséges, a fűtési rendszert.

Hagyja lehűlni a fűtőpatront, mielőtt visszaállítja. A fűtőpatron biztonsági hőmérséklethatárolója kioldott, mivel
a vízhőmérséklet szokatlanul meredeken emelkedett.
Ellenőrizze az üzemi kijelzőn a hőszivattyúkörben lévő
nyomást.
Ellenőrizze, hogy szabályszerűen működik-e a szivattyú.
Ügyeljen arra, hogy ne legyen levegő a körben.
Ellenőrizze az átfolyást a fűtési üzemben és a melegvízkészítés közben.

1

A
B

9.11.2 A panel és/vagy a kijelző cseréje
Vigyázat!
Károsodás veszélye szakszerűtlen javítás
miatt!
Nem megfelelő pótalkatrész-kijelző használata az elektronika károsodásaihoz vezethet.

▶
▶
1.

A kijelző cseréje előtt győződjön meg róla,
hogy a pótalkatrész-kijelző megfelel a
termékhez.
A kijelző cseréjéhez soha ne használjon
más pótalkatrész-kijelzőt.

6.

Nyomja meg a visszaállítás gombot (1).

9.11.4 A fűtőpatron cseréje
1.
2.
3.
4.
5.

Válassza le a terméket az elektromos hálózatról és
biztosítsa, hogy ne lehessen bekapcsolni.
Távolítsa el a hőszigeteléseket.
Nyissa ki a termék kapcsolódobozát. (→ Oldal: 11)
Húzza le a főhálózatkábelt, valamint a kapcsolószekrény és a relévezérlés hálózati kábelét.
Csatlakoztassa az ürítőcsapot (1) egy felfogótartályhoz.
A sóoldatot nem szabad a lefolyóba bevezetni.

Válassza le a terméket az elektromos hálózatról és
biztosítsa, hogy ne lehessen bekapcsolni.

Feltétel: A panel és/vagy a kijelző cseréje

▶
▶
▶

24

Cserélje ki a panelt vagy a kijelzőt a mellékelt szerelési
és telepítési útmutatóknak megfelelően.
Válassza ki a kívánt nyelvet. Gyárilag angol nyelv van
beállítva.
Nyugtázza a beállítást az (Ok) gombbal.
◁ A kijelző automatikusan újraindul az installációs
asszisztenssel.
◁ Ha csak egy komponenst (főmodul vagy üzemi kijelző modul) cserél ki, a rendszer automatikusan átveszi a beállított paramétereket. A termék bekapcsolásakor az új komponens átveszi az előzetesen beállított paramétereket a ki nem cserélt komponenstől.
◁ Ha egyidejűleg két komponenst (főmodul és üzemi
kijelző modul) cserél ki, akkor a rendszer konfigurálja
a standard paramétereket.

A

6.
7.

Szüntesse meg az elsőbbségi átkapcsoló szelep csatlakozását a középállásban a retesz (A) segítségével.
Ürítse ki a kört a fűtőpatron ürítőcsapja segítségével.
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Ellenőrzés és karbantartás 10

1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Válassza le a fűtőpatront a körről a két csavar (1) oldásával.
Szerelje be az új fűtőpatront.
Csavarja be a csavarokat (1).
Hozza létre a hidraulikacsatlakozásokat.
Töltse fel a rendszert.
Végezze el a kapcsolódoboz kábelezését.
Ismét helyezze fel a hőszigeteléseket.
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt.

CLIC

4.
5.
6.

9.11.5 A motor cseréje a háromutas váltószelepen

9.12

1.

1.
2.
3.

2.

Válassza le a terméket az elektromos hálózatról és
biztosítsa, hogy ne lehessen bekapcsolni.
Kapcsolja le a kábelköteget a háromutas váltószelep
motorján.

4.

Szerelje fel az új motort, és fordítsa el 1/8 fordulattal a
nyíl irányban.
Csatlakoztassa a kábelköteget.
Kapcsolja be a terméket.

A javítás befejezése
Ellenőrizze a termék tömítettségét.
Ellenőrizze a nyomást a körben, ill. a körökben.
Ellenőrizze, hogy a készülék a fűtési üzemben szabályszerűen működik-e.
Ellenőrizze, hogy a készülék a melegvízkészítés közben szabályszerűen működik-e.

10 Ellenőrzés és karbantartás
10.1

Ellenőrzési és karbantartási időközök
betartása

A szakszerű, rendszeres ellenőrzés (1 × évente) és a karbantartások (az ellenőrzések eredményétől függően, azonban legalább 2 évente) elvégzése, valamint az eredeti pótalkatrészek kizárólagos használata a termék zavarmentes
üzeme és hosszú élettartama szempontjából létfontosságú
jelentőséggel bírnak.
Azt ajánljuk, hogy kössön ellenőrzési és karbantartási szerződést.

Ellenőrzés
3.

Fordítsa el a motort 1/8 fordulattal nyílirányban.

Az ellenőrzés célja a termék tényleges állapotának összehasonlítása az előírt állapottal. Ez méréseket, vizsgálatokat,
szemrevételezést takar.

Karbantartás
A karbantartásra azért van szükség, hogy adott esetben elkerülhető legyen a tényleges állapot eltérése az előírt állapottól. A karbantartás rendszerint tisztítást és beállítást,
adott esetben egyes, kopásnak kitett alkatrészek cseréjét jelenti.
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11 Ürítés
10.2
1.

A tágulási tartály előnyomásának ellenőrzése

10.4

Zárja el a karbantartó csapokat, és ürítse le a fűtőkört.
(→ Oldal: 26)

Tudnivaló
A tárolótartály melegvízoldali tisztítása során
ügyelni kell arra, hogy az alkalmazott tisztítószerek megfeleljenek a higiéniai követelményeknek.

1

1.
2.
3.
2

Ürítse ki a melegvíztárolót.
Távolítsa el a védőanódot a tárolóból.
Vízsugárral mossa át a tároló belsejét, a tároló anódnyílásán keresztül.
Öblítse át elegendő mértékben, és a tisztítás során
használt vizet engedje ki a tároló ürítőcsapján keresztül.
Zárja el az ürítőcsapot.
Helyezze vissza a védőanódot a tárolóba.
Töltse fel a tárolót vízzel, és ellenőrizze a tömörségét.

4.
5.
6.
7.

2.
3.

4.

10.3

Mérje meg a tágulási tartály (1) előnyomását a szelepnél (2).
Ha a nyomás kisebb, mint 0,75 bar (a fűtési rendszer
statikus magasságától függően), használjon nitrogént
a tágulási tartály feltöltéséhez. Amennyiben ez nem áll
rendelkezésre, használjon levegőt.
Töltse fel a fűtőkört.

Melegvíztároló tisztítása

11 Ürítés
11.1
1.
2.

Termék fűtésoldali leürítés
Zárja el a karbantartási golyós csapokat a terméken.
Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 9)

3

A magnézium védőanód ellenőrzése
Tudnivaló
A melegvíztároló magnézium védőanóddal van
felszerelve. Annak állapotát először két év múlva,
majd évente felül kell vizsgálni.

1.

Ürítse le a termék melegvízkörét. (→ Oldal: 27)

1

1

2

3.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26

Csatlakoztasson egy tömlőt az (1) és (2) ürítőcsapokra,
és a tömlő szabad végét vezesse egy alkalmas lefolyóhelyre.

Távolítsa el a hőszigetelését a magnézium védőanódról
(1).
Csavarja ki a magnézium védőanódot a tárolóból, és
vizsgálja meg, mennyire korrodálódott.
Ha az anód 60%-nál nagyobb mértékben használódott
el, akkor azt ki kell cserélni.
Tisztítsa meg a melegvíztárolót. (→ Oldal: 26)
Ellenőrzés után csavarja vissza az anódot a tárolóba.
Töltse fel a tárolót, és ellenőrizze, hogy az anód csavarkötése tömör-e.
Légtelenítse a kört.
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12 Üzemen kívül helyezés
12.1

▶
▶
▶
▶
A

A termék üzemen kívül helyezése

Válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
Zárja el a hidegvízelzáró csapot.
Zárja el a fűtés elzárócsapját (előremenő és visszatérő).
Ürítse le a terméket.

13 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás
A csomagolás ártalmatlanítása

▶
▶

A csomagolást előírásszerűen ártalmatlanítsa.
Tartson be minden, erre vonatkozó előírást.

4.

Hozza az elsőbbségi átkapcsoló szelepet kézi működtetéssel középállásba (A).

14 Vevőszolgálat

5.
6.

Nyissa ki a gyorslégtelenítőt (3).
Nyissa ki a két ürítőcsapot a termék fűtőkörének teljes
leürítéséhez.

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!

11.2
1.
2.

A termék melegvízoldali leürítése
Zárja el az ivóvízcsapokat.
Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 9)

1

3.

4.
5.

11.3
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Csatlakoztasson egy tömlőt az ürítőcsap (1) csatlakozójára, és a tömlő szabad végét vezesse egy alkalmas lefolyóhelyre.
Nyissa ki az ürítőcsapot (1) a termék melegvízkörének
teljes leürítéséhez.
Nyissa ki a 3/4-es csatlakozók egyikét a termék hátoldalán a melegvíztárolón.

A fűtési rendszer leürítése
Csatlakoztasson egy tömlőt a rendszer leürítési pontjára.
A tömlő szabad végét vezesse egy megfelelő lefolyóhelyre.
Győződjön meg róla, hogy a rendszer karbantartó csapjai nyitva vannak.
Nyissa ki a leeresztőcsapot.
Nyissa ki a légtelenítő csapokat a fűtőtesteken. Kezdje
a legmagasabban lévő fűtőtestnél, majd lefelé haladva
folytassa a műveletet.
Ha a fűtővíz teljesen kifolyt a rendszerből, zárja el az
összes fűtőtest légtelenítő csapját és az ürítőcsapot.
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1

Hőmérséklet-érzékelő (*)

5

Energiaszolgáltatói kapcsolat

2

Nyomásérzékelő (*)

6

Többfunkciós bemenet

3

A nyomásérzékelő kábelkötege (*)

7

Külső hőmérséklet érzékelő bemenet és/vagy DCF

4

A hőmérséklet-érzékelő kábelkötege (*)

8

Tárolóhőmérséklet-érzékelő bemenete (*)
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Melléklet
9

11

A hőmérséklet-érzékelő csatlakozódugója (nem
használt)
eBUS-kapcsolat (rendszervezérlő / hőszivattyú /
vezérlőpanel opciókhoz)
A fűtőpatron háza (*)

12

A fűtőpatron reléjének vezérlése (*)

13

Az elsőbbségi átkapcsoló szelep kábelkötege (*)

14

Elsőbbségi átkapcsoló szelep (*)

21

A felhasználói felület vezérlőpaneljének kábelkötege
(*)
A felhasználói felület vezérlőpanelje (*)

15

többfunkciós kim. 2

(*)

A kiszállításkori állapotban már kábelezett

10

B

16

Többfunkciós kimenet 1

17
18

230 V OUT (nem foglalt, kivéve vezérlőpanel opciókhoz)
230 V IN (*)

19

Vezérlőpanel

20

Műszaki adatok

Műszaki adatok – fűtés
VIH QW 190/1
Utántöltés módja

Fűtőpatron

Fűtőteljesítmény tartomány

2 … 6 kW
∆: 2 kW

Maximális víznyomás fűtési üzemben (PMS)

0,3 MPa

Előremenő fűtővíz maximális hőmérséklete

77 ℃

A rendszer fűtőkörének maximális
térfogata

220 l

Műszaki adatok – általános információk
VIH QW 190/1
Rendszertípus

Rendszer szétkapcsoló
modul nélkül

Termékméretek, szélesség

599 mm

Termékméretek, mélység

693 mm

Termékméretek, magasság

1 880 mm

Nettó tömeg

170 kg

Tömeg, vízzel feltöltött állapot

360 kg

Műszaki adatok – elektromos berendezések
VIH QW 190/1
Elektromos csatlakoztatás

400 V (+10%/-15%) 3N
~50Hz

A helyszínen biztosított opcionális
hibaáram-védőkapcsoló

RCCB A típus (impulzusérzékeny A típusú
hibaáram-védőkapcsolók) vagy RCCB B típus
(egyen- és váltóáramra
érzékeny B típusú hibaáram-védőkapcsolók)

Integrált biztosíték (SMU - eBox)

T4A, 250V

Energiafogyasztás a készenléti
üzemmódban

1,2 W

Védettség

IPX4

Az ellátó áramkör max. áramlási
intenzitása

9A
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