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Säkerhet 1
1 Säkerhet
1.1 Avsedd användning
Vid olämplig eller ej avsedd användning kan fara för hälsa och
liv hos användare eller tredje
part uppstå, liksom skador på
produkten och andra materiella
värden.
Varmvattenberedaren har utvecklats speciellt för att ställa
varmvatten, som värmts upp till
maximalt 85° C, till förfogande
i hushåll. Produkten är avsedd
att integreras i en värmeanläggning.
Avsedd användning innefattar:
– Produktens medföljande driftinstruktioner ska beaktas
samt alla ytterligare komponenter i anläggningen
– att alla besiktnings- och underhållsvillkor som anges i
anvisningarna uppfylls.
Denna produkt får användas av
barn över 8 år samt av personer som har fysiska, sensoriska
eller mentala funktionshinder
eller saknar erfarenhet och kunskap, förutsatt att de står under
uppsikt eller instruerats i hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår vilka faror
den kan medföra. Barn får inte
leka med produkten. Rengöring
eller användarunderhåll får inte
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utföras av barn utan uppsikt av
någon vuxen.
All användning utom sådan som
beskrivs i dessa anvisningar eller som utgår från sådan gäller
som ej avsedd användning. All
direkt kommersiell och industriell användning gäller också som
ej avsedd användning.
Obs!
Missbruk är ej tillåtet.
1.2 Allmänna
säkerhetsanvisningar
1.2.1 Fara på grund av felaktig
handhavande
På grund av felaktig handhavande kan du förorsaka dig
själv och andra personskador
och materiella skador.
▶ Läs den föreliggande anvisningen och alla ytterligare
gällande underlag noga och
framför allt kapitlet "Säkerhet"
och varningar.
▶ Utför endast de uppgifter som
finns angivna i driftsanvisningen.
1.2.2 Risk för materialskador
på grund av frost
▶ Se till att värmesystemet alltid
är igång vid frystemperaturer
och att alla rum har tillräckligt
hög temperatur.
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1 Säkerhet
▶ Om du inte kan säkerställa
drift, låt en installatör tömma
värmeanläggningen.
1.2.3 Materiella skador på
grund av läckage
▶ Se till att inga mekaniska
spänningar uppstår i anslutningsledningarna.
▶ Belasta aldrig rörledningarna
med tyngder (t.ex. kläder).

▶ Om du vill ha ett skåpliknande
skydd till produkten, kontakta
en installatörsfirma. Försök
inte att konstruera ett sådant
skydd på egen hand.

1.2.6 Risk för personskador
och materiell skada
pga. felaktigt eller
försummat underhåll
och reparationsarbete
▶ Försök aldrig själv utföra un1.2.4 Livsfara vid förändringar
derhållsarbeten eller reparapå produkten eller i dess
tioner på produkten.
närhet
▶ Låt en installatör åtgärda stör▶ Ta inte bort, överbrygga eller
ningar och skador omedelblockera säkerhetsanordningbart.
arna.
▶ Följ de angivna underhållsin▶ Manipulera aldrig med säkertervallen.
hetsanordningarna.
▶ Förstör eller avlägsna inte
plomberingar från byggnadsdelar.
▶ Gör inga ändringar:
– på produkten
– vid tilledningarna för vatten
och ström
– på säkerhetsventilen
– på utloppsledningar
– på komponenter som kan
påverka produktens driftsäkerhet
1.2.5 Skåpliknande skydd
En skåpliknande skydd som
motsvarar utförandekraven
finns för produkten.
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Hänvisningar till dokumentation 2
2 Hänvisningar till
dokumentation
2.1

▶

1

Förvaring av dokumentation

Förvara dessa anvisningar samt all övrig dokumentation för framtida användning.

2.3

Uppbyggnad

Följ anvisningarna i övrig
dokumentation

Anvisningarna i alla de bruksanvisningar som följer med komponenterna
ska följas.

2.2

▶

3.1

2

Anvisningens giltighet
3

Denna anvisning gäller endast för:

Produkt - artikelnummer
VIH RW 200

0020214407
1

3 Produktbeskrivning
Varmvattenberedarens ändamål är att
ställa varmvatten till förfogande i hushåll.
I allmänhet är beredarna kopplade till ett
värmepumpssystem.

Termometer för
varmvattentemperatur

2
3

Värmeisolering
Typskylt

Varmvattenberedare är dessutom försedd
med en värmeisolering. Varmvattenberedarens behållare består av emaljerat stål.
I behållarens inre finns en rörslinga som
överför värme. Såsom korrosionsskydd
har behållaren dessutom en offeranod i
magnesium i den övre delen av behållaren. Som tillval finns en VVC-pump för att
öka varmvattenkomforten, framför allt vid
tappställen på långt avstånd.

3.2

Funktionssätt

Varmvattenberedaren hör till de indirekt
uppvärmda beredarna. Det innebär att en
värmegenerator, t.ex. en värmepump eller
en gasvärmepanna, behövs för att värma
upp dricksvattnet i beredaren. Värmeenergin når via varmvattnet som transportmedium och via en värmeväxlare till det
dricksvatten som ska värmas upp. Om
varmt vatten tas från beredaren tillförs
även kallt vatten samtidigt.
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4 Skötsel och underhåll
3.3

Beskrivning typskylt

Typskylten har följande uppgifter:
Uppgift på typskylten

Betydelse

Ser.nr.
uniSTOR xxx xx

Serienummer
Produktbeteckning
Märkspänning

+
P
Imax

Märkeffekt
Startström
Nominell avgiven effekt
P
tilläggsvärmare
Varmvattenberedare
V [L]
Total volym
Tmax
Max. drifttemperatur
[°C]
Pmax
Max. drifttryck
[Mpa]
Värmeväxlare
V [L]
Total volym
Tmax
Max. drifttemperatur
[°C]
Pmax
Max. drifttryck
[Mpa]
2
Värmeväxlarens yta
S [m ]
Nettovikt

3.4

CE-märkning

CE-märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med typskylten uppfyller de
grundläggande krav som ställs av tillämpliga direktiv.
Försäkran om överensstämmelse finns
hos tillverkaren.
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4 Skötsel och underhåll
4.1

Underhåll

En långsiktig driftsäkerhet, tillförlitlighet
och livslängd hos produkten förutsätter att
en besiktning genomförs årligen och underhåll genomförs vartannat år av hantverkaren. Beroende på inspektionsresultaten
kan ett tidigare underhåll krävas.

4.1.1 Underhållsplan
4.1.1.1 Kalenderbaserade
underhållsintervall
Intervall

Underhållsarbeten

Årligen efter
2 år

Underhåll av
Offeranod i magnesium

4.1.2 Låt underhålla offeranod i
magnesium
Förutsättning för långvarig funktionsduglighet och driftsäkerhet, tillförlitlighet och lång
livslängd är att inspektion och underhåll utförs årligen av en installatör.
▶ Låt en installatör utföra underhåll på
offeranoden i magnesium två år efter
driftsättning av varmvattenberedaren.
När offeranoden i magnesium är förbrukad till 60 % måste installatören byta ut
den. Om installatören upptäcker, vid byte
av offeranoden i magnesium, att smuts förekommer i behållaren ska installatören
spola behållaren.

4.2

▶
▶

Underhåll av produkten

Rengör höljet med en fuktig duk och lite
tvål utan lösningsmedel.
Använd inga sprejer, slipmedel, lösningsmedel eller klorhaltiga rengöringsmedel.
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Avställning 5
5 Avställning
▶

Låt en installatör ställa av produkten
slutgiltigt.

6 Återvinning och
avfallshantering
▶

Lämna avfallshanteringen av emballaget till den installatör som installerade
produkten.

Fabriksgarantin bortfaller också om delar,
som inte godkänts av Vaillant, monteras I
apparaten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver
kostnadsfritt avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.

7.2

Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti
reparationer, service och reservdelar för
Vaillant produkter i Sverige;
Telefon: 040 80330

Om produkten är märkt med denna
symbol:
▶ Avfallshantera i detta fall inte produkten
tillsammans med hushållsavfallet.
▶ Lämna istället in produkten på ett
insamlingsställe för el- och elektronikskrot.
Om produkten innehåller batterier,
som är märkta med denna symbol så innehåller de ämnen som är skadliga för hälsa
och miljö.
▶ Avfallshantera i detta fall batterierna på
ett insamlingsställe för batterier.

7 Garanti och kundtjänst
7.1

Garanti

Vaillant lämnar dig som ägare en garanti
under två år från datum för drifttagningen.
Under denna tid avhjälper Vaillants kundtjänst kostnadsfritt material- eller tillverkningsfel.
Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte
beror på material- eller tillverkningsfel,
t.ex. fel på grund av osakkunnig installering eller hantering i strid mot föreskrifterna. Vi lämnar fabriksgaranti endast om
apparaten installerats av en auktoriserad
fackman.
Om arbeten på apparaten inte utförs av
vår kundtjänst, bortfaller fabriksgarantin.
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Leverantör
Vaillant Group Gaseres AB
Norra Ellenborgsgatan 4
S-23351 Svedala
Telefon 040 80330
Telefax 040 968690
info@vaillant.se
www.vaillant.se
© Dessa anvisningar, eller delar av dem, skyddas av upphovsrätten och får
inte mångfaldigas eller distribueras utan skriftligt godkännande från tillverkaren.
Tekniska ändringar förbehålls.

