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1 Information om dokumentationen

Nedanstående information gäller för hela dokumentatio-
nen.
Tillsammans med den här installations- och underhålls-
anvisningen gäller även andra anvisningar.
Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. 
att de här anvisningarna inte efterföljs.

Ytterligare gällande dokument
Beakta alla anvisningar för anläggningens komponenter. 
Dessa anvisningar levererades tillsammans med anlägg-
ningens delar samt kompletterande komponenter.

För auktoriserade installatörer:
Bruksanvisning nr. 0020064166
Montageanvisning 
turboTEC plus l/a-kanal nr. 0020064168

1.1 Förvaring av dokumenten
Överlämna den här installations- och underhållsanvis-
ningen samt alla andra medföljande dokument till an-
vändaren. Användaren ansvarar för att anvisningarna 
förvaras så att de finns till hands vid behov.

1.2 Säkerhetsanvisningar och symboler
Beakta säkerhetsanvisningarna i den här installationsan-
visningen vid installation av apparaten!
Nedan förklaras de symboler som förekommer i texten:

d Fara!
Omedelbar fara för liv eller hälsa!

e Fara!
Livsfara på grund av elektricitet!

a Obs!
Möjlig fara för produkten och miljön!

h Anvisning!
Viktig information och viktiga anvisningar.

• Symbol för handlingar

1.3 Anvisningens giltighet
Installationsanvisningen gäller endast för apparater med 
följande artikelnummer:

Panna Artikelnummer

VU SE 162/3-5 S 0010007177

Tab. 1.1 Panna och artikelnummer

Pannans artikelnummer står på typskylten på undersi-
dan av pannan.

2 Beskrivning av apparaten

2.1 Konstruktion
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Bild 2.1 Funktionskomponenter

Teckenförklaring
1 Strömningssäkring
2 Primär-värmeväxlare
3 Brännare
4 Flödesmätare
5 Gasarmatur
6 Prioriteringsventil
7 Elektronikbox/Kopplingsbox
8 Påfyllningsanordning
9 Pump
10 Säkerhetsventil
11 NTC (2x)
12 Snabbavluftare
13 Membranexpansionskärl

2.2 CE-märkning
CE-märkningen dokumenterar att pannan enligt typö-
versikten uppfyller de grundläggande kraven i följande 
direktiv:
– direktivet om anordningar för förbränning av gasfor-

miga bränslen (rådets direktiv 90/396/EEG) 
– direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, gräns-

värdesklass B (rådets direktiv 89/336/EEG) 
– lågspänningsdirektivet (rådets direktiv 73/23/EEG)

Information om dokumentationen 1
Beskrivning av apparaten 2
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Pannorna uppfyller de grundläggande kraven i direktivet 
om effektivitetskrav (rådets direktiv 92/42/EEG).
– EU-direktiv 90/396/EEG med ändringar

"Om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
anordningar för förbränning av gasformiga bränslen" 
(direktiv för gasapparater)

– EU-direktiv 92/42 EEG med ändringar
"Om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas 
med flytande eller gasformigt bränsle" (direktiv om ef-
fektivitetskrav)

– EU-direktiv 73/23/EEG med ändringar
"Om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 
om elektrisk utrustning avsedd för användning inom 
vissa spänningsgränser" (direktiv om spänningsgräns)

– EU-direktiv 89/336/EEG med ändringar
"Om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
elektromagnetisk kompatibilitet"

Pannan är konstruerad enligt godkänd konstruktionsrit-
ning.

Pannan uppfyller följande standarder:
– EN 483
– EN 625
– EN 50165
– EN 55014-2
– EN 55014-1
– EN 60335-1
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3

2.3  Ändamålsenlig användning
Vaillant turboTEC plus har tillverkats enligt teknikens 
senaste rön och vedertagna säkerhetstekniska regler. 
Det kan ändå uppstå faror för användarens eller tredje 
persons liv och hälsa samt funktionsstörningar eller 
sakskador.
De i denna anvisning nämnda Vaillant turboTEC plus får 
enbart installeras och drivas tillsammans med de i den 
tillhörande montageanvisningen luft-/avgaskanal (se ka-
pitlet "Ytterligare gällande dokument") listade tillbehö-
ren.
Apparaten är inte avsedd att användas av personer 
(även barn avses) som har nedsatt fysisk eller mental 
kapacitet eller som saknar nödvändig erfarenhet eller 
kunskap, om det inte sker under uppsikt av en person 
som kan ansvara för säkerheten eller enligt direkta an-
visningar om hur apparaten ska användas.
Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med 
apparaten.
Pannan är avsedd att användas som värmealstrare i 
slutna centralvärmeanläggningar/varmvattensystem 
och för central varmvattenberedning i hemmet. 
I solanläggningar är den endast avsedd för uppvärmning 
av varmvatten. Alla annan användning räknas som ej 
ändamålsenlig. Tillverkaren/leverantören ansvarar inte 
för skador som uppstår p.g.a. icke ändamålsenlig an-
vändning. Användaren har då ensamt ansvar.

Till ändamålsenlig användning hör även att bruks- och 
installationsanvisningarna beaktas och kontroll-/under-
hållsvillkoren efterföljs.

a Obs!
Det är inte tillåtet att använda pannorna på 
något annat sätt.

2.4 Typskylt och typbeteckning
TurboTEC plus typbeteckning finns på typskylten som är 
monterad på pannans undersida.

2 Beskrivning av apparaten
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2.5 Typöversikt

Panna Inköpsland (beteckningar 
enligt ISO 3166)

Tillstånds-
kategori

Gassort
Nominell värmeeffekt P 
(kW)

VU SE 162 /3-5 S SE (Sverige) I
1abe

Stadsgas 
G110/G120/G150.1

8 - 16

Tab. 2.1 Typöversikt

3 Säkerhetsanvisningar och föreskrif-
ter

3.1  Säkerhetsanvisningar

3.1.1 Uppställning och inställning
Installation får endast utföras av en auktoriserad fack-
man. Installatören ansvarar för att pannan installeras 
och sätts i drift enligt föreskrift. Inställning, underhåll 
och reparationer får endast utföras av auktorised instal-
latör.

d Fara!
Livsfara genom förgiftning och explosion
på grund av ej tät anläggning vid felaktig instal-
lation!
Risk för skador vid användning av olämpliga 
verktyg eller felaktig användning av verktyg! 
Använd endast passande nycklar: U-nycklar för 
att dra åt och lossa skruvförband. Använd ald-
rig rörtänger, förlängningar el.dyl.

a Obs!
Vid användning i solanläggningar får den endast 
användas till efteruppvärmning av varmvatten 
(d.58 inställd på 1 eller 2): 
Temperaturen på kallvattenanslutningen (i 
detta fallet solarackumulatorns varmvattenut-
gång) får ej överstiga 70 °C. Om så sker kan 
inte skador på pannan eller uppställningsplat-
sen uteslutas på grund av utströmmande hett 
vatten. Vi rekommenderar att en termostatisk 
blandningsventil används innan och efter pan-
nan.

3.1.2 Gaslukt
Beakta följande säkerhetsanvisningar vid gaslukt:
• använd inga elektriska brytare inom riskområdet
• rök ej inom riskområdet,
• använd ingen telefon inom riskområdet,
• stäng gasavstängningsventilen,
• ventilera farliga områden,
• Informera gasleverantören.

3.1.3 Förändringar
På nedanstående anordningar får det inte göras några 
ändringar:
– på värmeaggregatet
– på ledningarna för gas, vatten och ström
– på avgasledningen
– på komponenter i anläggningen som kan påverka pan-

nans driftsäkerhet, speciellt matarledningen.

a Obs!
Fara för sakskada genom vatten!
Använd endast passande nycklar: U-nycklar för 
att dra åt och lossa skruvförband. Använd ald-
rig rörtänger, förlängningar el.dyl.

Beskrivning av apparaten 2
Säkerhetsanvisningar och föreskrifter 3



Installations- och underhållsanvisning turboTEC plus 0020064167_006

3.1.4 Viktig information för gasolapparater (propan)
Avluftning av gasoltanken vid nyinstallation av
Anläggningen:
Kontrollera att gastanken har avluftats innan pannan in-
stalleras. För en korrekt avluftning av tanken ansvarar 
leverantören av flytande gas som lagligt auktoriserad 
fackpersonal. Om tanken inte har avluftats ordentligt 
kan det leda till tändningsproblem. Kontakta tankens på-
fyllare.

Föreskrifter, regler och direktiv.
Genom att anlita en behörig installatör blir man försäk-
rad om att alla vid installationstillfället gällande före-
skrifter, regler och direktiv efterföljs.
Det gäller bland annat följande föreskrifter, regler och 
direktiv:
– EGN
– Boverkets regler
– Gasdistributörens direktiv
– Eldistributörens direktiv.
– Räddningsverket
– Arbetsmiljöverket

4 Montering

Vaillant turboTEC plus levereras förmonterad i en kar-
tong.

4.1  Leveransomfattning
Kontrollera att alla delar finns med i leveransen och att 
inga delar uppvisar skador (se bild 4.1 och tabell 4.1).

1

2

9

6

7

10

3

5

4

8

Bild 4.1 Leveransomfattning

Pos. Antal Benämning

1 1 Upphängningsanordning

2 1 Panna

3 1 Monteringsmall
4
5
6
7

8
9

4
2
2
2

1
2

Packningar
Underläggsskiva (ISO 7093-1)
Plugg UX 10X60R
Träskruv DIN 571

Klämförskruvning 15 mm x 3/4“ (Gasväg)
Servicekran (värmekrets)

10 3
– Bruksanvisning
– Installations-/Underhållsanvisningar
- Montageanvisning för luft-/avgaskanal

Tab. 4.1  Leveransomfattning

4.2 Tillbehör
För informationen om eventuella nödvändiga tillbehör, 
vänligen se prislistan.

3 Säkerhetsanvisningar och föreskrifter
4 Montering
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4.3  Måttritning och anslutningsmått
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Ø 60/100

Bild 4.2  Anslutningsdimensioner i mm 

Teckenförklaring
1 Retur värme Ø 22 mm
2 VVB returanslutning Ø 15 mm
3 Gasanslutning Ø 15 mm
4 VVB framanslutning Ø 15 mm
5 Framledning värme Ø 22 mm
6 Upphängningsanordning
7 Anslutning för avgasföring

4.4 Uppställningsplats
Beakta följande säkerhetsanvisningar vid valet av upp-
ställningsplats:

a Obs!
Apparaten får endast installeras i frostsäkra 
utrymmen. Vid frost kan pannan frysa och risk 
föreligger att pannan blir otät vilket kan leda 
till att rummet fylls.

Denna panna är endast anpassad för installation i avsett 
utrymme eller teknikrum. Den får inte installeras eller 
användas utomhus. Installation utomhus kan leda till 
driftstörningar.

a Obs!
Pannans förbränningsluft måste vara fri från 
partiklar, t. ex. ånga med fluor, klor och svavel 
(t. ex. ånga från sprayer, lösnings- eller rengö-
ringsmedel, färger, lim eller bensin). Dessa par-
tiklar kan leda till korrosion på själva eller av-
gasanläggningen.

h Anvisning!
Angivet minsta avstånd/montagefrirum gäller 
även vid montering i skåp.

Montering 4
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4.5 Minimalavstånd/Montagefrirum

400 mm

mm250

10
 m

m

10
 m

m

Bild 4.3 Minsta avstånd/montagefrirum

För installation/montering av pannan och för under-
hållsarbeten krävs följande minimiavstånd resp. monte-
ringsutrymme:
– Avstånd i sidled: 10 mm
– Undersida: 250 mm
– Ovansida: 400 mm
Det krävs inget avstånd mellan pannan och brännbart 
byggmaterial. Vid pannans nominella värmeeffekt kan 
temperaturen inte överstiga 85 °C.

4.6 Montagemall

60/10021
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1
0_

0
9

8
5

3
0

0
2

0
0

6
0

0
2 

21

1
2

0

200

120

51
0

81

0
5

2
5

7

0
41

80/8080/80

120 10 10

120/122/180/182/200/202/240/242/243/280/282/322/362 Pro/Plus

80/80

Bild. 4.4 Monteringsmall

4 Montering 
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a Obs!
Risk för skada på pannan vid felaktig monte-
ring!
Pannan får endast monteras på en solid, fast 
monterad väggyta. Kontrollera så att alla fäst-
detaljer uppfyller erforderlig bärförmåga! Beak-
ta även väggens beskaffenhet!

• Beakta alla nödvändiga montagefrirum och anslut-
ningsmått.

• Sätt fast monteringsmallen på väggen.
• Borra två hål för pannans upphängning.
• Rita in anslutningarnas läge på väggen.

4.7 Upphängning av apparaten

1

2

2

3

Bild 4.5 Upphängning av apparaten

• Montera upphängningsanordningen (1) med de med-
följande pluggarna och skruvarna (2) på väggen.

• Häng in apparaten uppifrån (3) i upphängningsanord-
ningen.

4.8  Demontera pannhöljet

1

3

2

Bild. 4.6  Demontera pannans frontbeklädnad

• Lossa båda skruvarna (1).
• Dra pannans frontbeklädnad framåt (2) ca 1-2 cm i 

nedre kanten.
• Lyft beklädnaden och ta av den framåt (3).

Montering 4
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4

5

4x

Bild. 4.7 Demontera pannans sidobeklädnad

• Lossa skruvarna (4).
• Skjut sidobeklädnaden ca 1-2 cm uppåt och ta av den 

framåt (5).

4.9  Montera pannhöljet

2

4x

1

Bild. 4.8 Montera pannans sidobeklädnad

• Sätt fast sidobeklädnaden på den bakre upphängning-
en (1).

• Skjut sidobeklädnaden ca 1-2 cm nedåt och skruva fast 
den igen (2).

4 Montering 
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2

1

Bild. 4.9 Montera pannans frontbeklädnad

• Haka fast frontbeklädnaden på pannans ovansida (1).
• Kontrollera så att beklädnaden ligger i fästet på ovan-

sidan och ligger an mot pannan i nedre kanten.
• Skruva åter fast beklädnaden (2).

5 Installation

d Fara!
Livsfara genom förgiftning och explosion
på grund av ej tät anläggning vid felaktig instal-
lation!
Installationen av Vaillant turboTEC plus måste 
utföras av behörig vvs-montör. Installatören 
ansvarar för att pannan installeras och sätts i 
drift enligt föreskrift.

5.1 Allmän information om värmeanläggningen

a Obs!
Spola värmeanläggningen noga före anslutning-
en av pannan.
På så sätt avlägsnas partiklar som glödskal, 
hampa, kitt, rost, smuts o.dyl ur rören. Annars 
kan partiklarna avlagras i pannan och orsaka 
störningar.

– Från säkerhetsventilens utblåsningsledning måste ett 
avloppsrör med inloppstratt och vattenlås dras till ett 
lämpligt avlopp. Avloppet måste vara väl synligt!

- Pannan har ett expansionskärl (8 l/0,75 kPa). Kontrol-
lera att denna volym är tillräcklig innan pannan mon-
teras. Om den inte räcker till måste ytterligare ett ex-
pansionskärl installeras på pumpens sugsida i anlägg-
ningen.

Montering 4
Installation 5
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5.2  Gasanslutning

d Fara!
Livsfara genom förgiftning och explosion
på grund av ej tät anläggning vid felaktig instal-
lation!
– Gasinstallationen får endast utföras av behö-

riga, auktoriserade installatörer. Därvid ska 
gällande lagar och direktiv samt föreskrifter-
na från gasleverantören beaktas.

– Se till att gasledningen monteras utan spän-
ningar så att det inte uppstår otätheter!

a Obs!
Gasarmaturen skadas vid för högt drifts- och 
kontrolltryck! Vid täthetskontroll på gasregler-
blocket får det maximala trycket inte överstiga 
110 mbar Drifttrycket får inte överstiga 
60 mbar!

1

Bild 5.1  Gasanslutning

Apparaten turboTEC plus är endast lämpad för använd-
ning med stadsgas G110/G120/G150.1. Gasanslutningen 
består av ett 15 mm Ø stålrör. Det dynamiska gasanslut-
ningstrycket måste minst vara 8 mbar.
• Blås dessförinnan gasledningen ren. På detta sätt fö-

rebyggs skador på apparaten.
• Anslut pannan till gasledningen. Använd medföljande 

klämförskruvning (1) och erforderlig gasavstängnings-
ventil.

• Avlufta gasledningen innan driftsättningen.
• Kontrollera att gasanslutningen är tät.

5.3 Anslutning av vatten

a Obs!
Se till att anslutningsledningarna monteras 
utan spänningar så att det inte uppstår läckor i 
värmeanläggningen!

 Obs!
Vid användning i solanläggningar får den endast 
användas till efteruppvärmning av varmvatten 
(d.58 inställd på 1 eller 2): 
Temperaturen på kallvattenanslutningen (i 
detta fallet solarackumulatorns varmvattenut-
gång) får ej överstiga 70 °C. Om så sker kan 
inte skador på pannan eller uppställningsplat-
sen uteslutas på grund av utsprutande hett 
vatten. Vi rekommenderar att en termostatisk 
blandningsventil används innan och efter pan-
nan.

h Anvisning!
Påfyllningsanordning ingår inte i leveransens 
innehåll! Denna måste monteras på plats.

1

2

3

4

5

Bild. 5.2  Montera beredarens anslutningar

5.3.1 Beredarens anslutningar
Anslut beredarens matning och retur till pannan:
• Installera rören på plats (Vaillant-tillbehör).
• Lägg i en av de medföljande packningarna i varje an-

slutning och skruva åt anslutningsstycket på pannans 
framledning och returledning. Beakta anvisning!

• Anslut VVB-givaren till motsvarande kontakt
• Se innan driftsättningen till att rören är avluftade.

5 Installation
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5.4  Anslutning på uppvärmningssidan

a Obs!
Se till att anslutningsledningarna monteras 
utan spänningar så att det inte uppstår läckor i 
värmeanläggningen!

1

2

3

4

5

Bild 5.3 . montering av framledning och returledning

Anslutning av uppvärmningens fram/returledning till 
pannan (t. ex. med två anslutningsstycken med klämför-
skruvning till 22 mm kopparrör, bild 5.3):
• Lägg i en packning (1) i varje anslutningsstycke (2) på 

fram/returledningen och skruva åt.
• Sätt på en huvmutter (4) och en klämring (3) på ett 

kopparrör (5). Rörets diameter måste vara 22 mm.
• Trä in röret till anslutningsstyckets anslag. Dra fast 

låsmuttern i denna position.

a Obs!
Sakskada vid vattenutströmning!
Säkerhetsventilens utlopp måste anslutas syn-
ligt till avloppet!

1

Bild. 5.4 Säkerhetsventilens utlopp

• Anslut säkerhetsventilens (1) utlopp till avloppet så att 
inte sakskada uppstår vid vattenutströmning.

5.5  Luft-/avgaskanal

d Fara!
Vaillant-pannor är systemgodkända med origi-
nal luft-/avgassystem från Vaillant. Använd en-
dast Vaillant original luft-/avgassystem. Om 
andra system används kan det leda till funk-
tionsstörningar. Person- och materialskador 
kan inte uteslutas. Original luft-/avgassystem 
finns i Vaillant monteringsanvisning för luft-/
avgassystem.

10

Ø 100

20
 –

 5
0

˚ 

8
4

8
6

8
2

Bild 5.5 monteringsexempel: vertikal takgenomföring

Följande luft-/avgaskanaler finns som tillbehör
och kan kombineras med pannan:
- Koncentriskt system, aluminium, Ø 60/100 mm
- Koncentriskt system, aluminium, Ø 80/125 mm
- Separerat system, aluminium, Ø 80/80 mm

Installation 5



Installations- och underhållsanvisning turboTEC plus 0020064167_0014

Alla turboTEC plus-pannor är standardmässigt utrustade 
med en luft-/avgasanslutning Ø 60/100 mm. Denna 
standardanslutning kan vid behov anslutas till luft-/av-
gasanslutningar med Ø 80/125 mm eller Ø 80/80 mm 
med en adapter. Valet av system riktar sig efter förhål-
landena på plats (se även monteringsanvisningen för 
luft-/avgaskanaler).

1

2

Bild 5.6 avgasanslutning

• Sätt in luft-/rökgasröret (1) i luft-/rökgasanslutningen 
(2). Se till att luft-/rökgasröret sitter ordentligt.

• Montera luft-/avgassystemet enligt medföljande mon-
teringsanvisning.

5.6  Elanslutning

e Fara!
Livsfara - spänningsförande anslutningar!
Den elektriska installationen får endast utföras 
av behöriga, auktoriserade installatörer. Slå all-
tid från strömmen innan några arbeten utförs. 
Först därefter får installationen utföras. Vid 
nätanslutningsklämmorna L och N finns det 
spänning även när huvudbrytaren är frånslagen!

5.6.1 Nätanslutning
Nätet ska ha en nominell spänning på 230 V. Nätspän-
ning över 253 V eller under 190 V kan leda till nedsatt 
funktion. Pannan måste antingen anslutas till en fast an-
slutningsledning och en skarvanordning med minst 3 
mm kontaktöppning (t. ex. säkring, effektomkopplare), 
eller med en jordad anslutningsledning. Vägguttaget 
måste vara lättåtkomligt så att användaren alltid kan 
dra ut kontakten. Vägguttaget får inte ligga inom 
skyddsområde I eller II. Beakta gällande föreskrifter.
• Dra nätkabeln till anslutningsnivån i kopplingsboxen 

enligt bild 5.7 och 5.8.
• Skruva fast nätledningen på avsedd plats märkt , N 

och L.

5.6.2 Anslutning av reglerutrustning, tillbehör och 
externa anläggningskomponenter

För att se vilken reglerutrustning, termostat, timerter-
mostat och vilka anläggningskomponenter som kan an-
slutas till turboTEC plus hänvisar vi till gällande prislista.
• Montera anordningarna enligt respektive bruksanvis-
ning. Gör nödvändiga anslutningar till pannans elektro-
nik (t.ex. extern reglerutrustning, utegivare etc) enligt 
följande:
• Tag bort pannans front och fäll ut elektronikboxen.

Bild 5.7 öppna kopplingsskåpets baksida

• Lossa den bakre sidan av elektronikboxen och fäll upp.
• Drag anslutningskablarna till komponenterna genom 

kabelgenomföringarna till vänster på pannans under-
sida.

• För sedan in anslutningsledningarna i elektronikboxen 
och klipp av ledningarna i rätt längd.

5 Installation
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- + 7 8 9 L N 3 4 5

- + 7
BUS 24V 230V

8 9 L N 3 4 5

Bild 5.8 Exempel på kabeldragning

• Skala av anslutningsledningen ca 2 - 3 cm och avisole-
ra ledarna.

• Anslut kablarna till skruvklämmorna enligt pannans 
anvisningar.

a Obs!
Elektroniken kan gå sönder!
Anslut inte nätspänning till plintarna 7, 8, 9!

h Anvisning!
Se till att ledarna sitter fast ordentligt i skruv-
klämmorna.

• Om ingen rumstermostat eller klocktermostat används 
skall plint 3 och 4 vara byglade. Tag bort bygeln om 
en rums-/klocktermostat ansluts till plint 3 och 4.

• Om en väderstyrd temperaturregulator eller en rums-
temperaturregulator (anslutningsklämmor för kon-
stantregulator 7, 8, 9) ansluts, måste bygeln sitta kvar 
mellan klämma 3 och 4.

• Stäng elektronikboxens bakre lock, tryck fast det så 
att det hörs att det hakar i.

• Fäll upp elektronikboxen och tryck in de två snabblå-
sen mot höger och vänster sida på pannan så att det 
hörs att snabblåsen hakar fast i höljet.

• Montera pannans front.
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5.6.3 Anslutningsscheman

Kabelstam värmecell

Kabelstam hydraulik

Anslutning för extern 
eBus-regulator

Rumstermostat 24 V:
Anslutning 7, 8, 9 
inget bidirektionellt 
gränssnitt (endast analogt)

Rumstermostat 230 V:
(ta bort bygel)

Pump för uppvärmningen
 

Fläkt

Nätanslutning: 230 V/50 Hz

Säkring 2 A, trög

Tändtrafo

Obs:
Anslut inte 
nätspänning!
Elektroniken 
kan gå sönder!

Diagnos viar eBus,
vrnetDIALOG

Anslutning tillbehörsmodul

Utegivare

Ext. framlednings- eller returgivare

Anslutning: 230 V
Försörjning till tillbehörsmodul

Anslutning av eBus-tillbehör

DCF-77 signal

Bild. 5.9  Kopplingsschema turboTEC plus
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Kopplingsbox

Flödesmätare

Givare 
framlednings-
temperatur (NTC)

Prioriteringsventil

Gasventil

Givare 
retur-
temperatur (NTC)

Pump

TändelektrodÖvervakningselektrod

Trycksensor

Fläkt

Tryckvakt

Abb. 5.10  Internt elschema turboTEC plus
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6 Driftsättning

6.1  Påfyllning av anläggningen

6.1.1  Vattenbehandling

a Obs!
Tillsätt inte frost- eller korrosionsskyddsmedel 
till vattnet i anläggningen! Om frost -eller kor-
rosionsskyddmedel tillsätts kan det påverka 
tätningsmaterialet/packningarna och det kan 
leda till buller under värmedrift. Vaillant ansva-
rar inte för sådana förändringar (eller ev. följd-
skador). Informera driftansvarig om korrekt 
frostskydd.
Om anläggningsvattnets hårdhet är större än 
20°dH ska det avhärdas. 

6.1.2  Påfyllning och avluftning på uppvärmningssi-
dan

1

Bild 6.1 Snabbavluftare

För att värmeanläggningen ska fungera optimalt krävs 
ett vattentryck/fyllningstryck på 1,0 - 2,0 bar. Om vär-
mesystemet försörjer flera våningar och pannan ställs 
upp i källaren, kan det hända att anläggningen behöver 
en högre vattennivå.

• Spola värmeanläggningen noga före påfyllningen.
• Lossa snabbavluftarens lock (1) på pumpen med ett till 

två varv (pannan avluftas automatiskt genom snabb-
avluftaren under drift).

• Öppna alla radiatorventiler eller termostatventiler i 
anläggningen.

• Använd medföljande grepp på fyllanordningen och 
skruva fast ordentligt.

4

5
2

3

Bild 6.2  Kontroll av värmeanläggningens fyllningstryck 

TurboTEC plus är utrustad med en trycksensor. Värme-
anläggningens fylltryck visas på displayen (2) och på 
manometern.
• Vrid på ratten (4) och (5) längst till vänster och sätt 

på pannan med huvudbrytare (3).

h Anvisning!
Kontrollprogram P.6 är till för att fylla pannan: 
Omkopplingsventilen går till mittenläge, pum-
pen går inte och pannan är inte i läge värme-
drift. Använd kontrollprogrammet enligt be-
skrivningen i kapitel 9.2. 

• Öppna långsamt avstängningsventilen för kallvattnet 
och fyll på vatten tills erforderligt anläggningstryck 
visas på displayen (2).

• Stäng påfyllningsanordningen.

h Anvisning!
Kontrollprograma P.0 är till för att avlufta pan-
nans primära och sekundära värmeväxlarkrets: 
Apparaten går inte till läge värmedrift. Pumpen 
går intermittent och avluftar de båda kretsarna 
växelvis. Använd kontrollprogrammet enligt be-
skrivningen i kapitel 9.2.

• Avlufta alla värmeelement.
•  Kontrollera därefter åter anläggningens fylltryck 

(upprepa påfyllningen vid behov).
• Kontrollera att alla anslutningar är täta.

6 Driftsättning
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6.2  Kontrollera gasinställningen

d Fara!
Fara för förgiftning vid avgasutsläpp!
Innan pannan
- sätts i drift
- används med kontinuerlig drift
ska locket vara på och luft-/rökgassystemet 
ska vara fullständigt monterat och slutet. 

6.2.1 Kontroll av anslutningstrycket (gastryck)

1

2
3

Bild 6.3 kontrollera anslutningstryck

Kontroll av anslutningstrycket (se bild 6.3):
• Ta bort pannhöljet.
• Fäll fram kopplingsboxen.
• Stäng pannans gasavstängningsventil.
• Lossa den tätningsskruv på gasarmaturen (1) som är 

märkt med "in".
• Anslut en digital manometer eller en u-rör-manometer 

(2).
• Öppna pannans gasavstängningsventil.
• Sätt apparaten i drift (totalbelastningsdrift P.1, se 

kap. 6.2.2).
• Mät anslutningstrycket.

h Anvisning!
Om anslutningstrycket inte ligger inom områ-
det 8 till 15 mbar: gör inga inställningar, pan-
nan får inte tas i drift!

Om felet inte kan åtgärdas, kontakta gasleverantören 
och:
• Tag apparaten ur drift.
• Stäng pannans gasavstängningsventil.
• Tag bort manometern och skruva fast tätningsskruven 

igen.
• Kontrollera att tätningsskruven sitter tätt.
• Öppna pannans kopplingsbox.
• Montera på pannans beklädnad igen.
Pannan får inte tas i drift!

6.2.2 Kontroll av högsta värmebelastning (märk-
ström)

Kontrollen av högsta värmebelastning skall utföras 
innan första idrifttagning och efter byte av gasarmatur.

1

2

Bild 6.4 Kontroll av märkström

Gör på följande sätt för att kontrollera högsta värmebe-
lastning:
• Stäng av pannan.
• Lossa de fyra skruvarna på kammarens hölje

(3 på bild 6.3) och ta av det.
• Lossa tätningsskruven på gasarmaturen

(1 på bild 6.4).
• Anslut en digital manometer eller en u-rör-manometer 

(2 på bild 6.4).
• Tryck på knappen "+“ på displayen och ställ huvud-

strömbrytaren i läge "I" samtidigt som knappen "+" 
hålls nedtryckt.

Driftsättning 6
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• Håll knappen "+“ intryckt tills dess att "P.0" visas på 
displayen.

h Anvisning!
Genom att trycka flera gånger på "+" resp. "-" 
ändras siffrorna.

• Tryck på knappen "+" tills "P.1" visas på displayen.
• Tryck på "i“ för att starta testprogrammet. Pannan 

går nu med total belastning.
Displayen växlar mellan "P.1“ och aktuellt anlägg-
ningstryck.

• Läs av värdet på manometern (se tab. 6.1).
Vid avvikande mätvärden ska du kontrollera munstycke-
nas fördelningsplattor (kapitel 6.2.4 ). Vid inställning av 
brännartrycket för högsta värmebelastning går du tillvä-
ga enligt följande:

1

2 

Bild 6.5 Ta bort sexkanten vid gasarmaturen

• Skruva av gastrycksregulatorns sexkant (1) på gasar-
maturen.

• Genom att vrida justerskruven (2) med en liten skruv-
mejsel kan du nu ändra den nominella belastningen 
(brännartryck).
– Om du vrider justerskruven till höger ökar du den 

nominella belastningen
– Om du vrider justerskruven till vänster minskar du 

den nominella belastningen

• Justera nu brännartrycket tills det stämmer överens 
med värdena i kapitel 6.2.4.

• Skruva på gastrycksregulatorns sexkant på gasarma-
turen igen.

a Obs!
Utan gastrycksregulatorns monterade sexkant 
kan gasarmaturens korrekta drift inte garante-
ras!

• Stäng av pannan.
• Ta bort manometern.
• Skruva fast tätningsskruven på gasarmaturen igen.
• Montera kammarens hölje.

6 Driftsättning
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6.2.3 Kontroll av inställning av minsta gasmängd
Kontrollen av lägsta gasmängd skall utföras innan första 
idrifttagning och efter byte av gasarmatur.
Gör på följande sätt för att kontrollera minsta gas-
mängd:
• Ställ in d.0 = 8.
• Starta en skorstensmätning.
• Genomför gastrycksmätningen (värden se tab. 6.1, ka-

pitel 6.2.4).
• Avsluta sotardriften.
• Ställ in d.0 = 24 eller önskad delbelastning värme (se 

tab. 9.2 kapitel diagnossystem).

6.2.4 Inställningsvärde för gas och felåtgärder

Gasfamilj

VU SE 162/3-5 S

Högsta värmebe-
lastning

(munstycks-
tryck i mbar)

Minsta värme-
belastning

(munstyckstryck 
i mbar)

Stadsgas a (G110) 1,7 0,4

Stadsgas b (G120) 1,4 0,3

Stadsgas e (G150.1) 1,3 0,4

Tab. 6.1 Inställningstabell för gas 

Stadsgas a
(G110)

Stadsgas b
(G120)

Stadsgas e
(G150.1)

VU SE 162/3-5 S 16 x 250

Tab. 6.2 Fördelarplatta munstycke

• Kontrollera om korrekt förbrännarmunstycke är mon-
terad (se Ø-måttet).

6.3  Kontrollera pannans funktion
Kontrollera pannans funktion efter installationen och 
kontroll av gastryck. Kontrollen ska genomföras innan 
pannan tas i drift och överlåtes till den driftansvarige.
• Sätt apparaten i drift enligt bruksanvisningen.
• Kontrollera så att gasanslutningen, värmeanläggning-

en och varmvattenledningen är täta (se bild 6.6).
• Kontrollera den felfria installationen av rökgaskana-

len.
• Kontrollera brännarens övertändning och att flamman 

är jämn.
• Kontrollera att uppvärmning (se kapitel 6.3.1) och 

varmvattenberedning (se kapitel 6.3.2) fungerar.
• Montera pannans frontbeklädnad.
• Överlåt apparaten till den driftansvarige.

Driftlägena hos Vaillant turboTEC plus kan avläsas i 
form av statuskoder på displayen. Varmvatten- och upp-

värmningsfunktionernas statuskoder kan avläsas när 
knappen "i" trycks in.

Bild 6.6 Funktionskontroll

6.3.1 Uppvärmning
• Sätt på pannan.
• Kontrollera att värmebehov signaleras.
• Tryck på knappen "i" för att aktivera statusvisningen.
Så fort det finns ett uppvärmningsbehov går pannan 
igenom status "S. 1” och "S. 3", tills pannan fungerar 
felfritt i normaldrift och "S. 4" visas på displayen.

Bild 6.7 symboler/meddelanden på displayen vid uppvärmning

Driftsättning 6
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6.3.2 VVB-drift (endast turboTEC med ansluten 
Varmvattenberedare)

• Sätt på pannan.
• Tryck på knappen "i" för att aktivera statusvisningen.
Beredarens laddning skall starta automatiskt efter en 
kort stund om beredaren och lagringssensorn är anslut-
na korrekt. När beredarens laddning arbetar korrekt 
lyser följande på displayen: „S.24“.

Bild 6.8 Symboler/meddelanden på displayen vid VVB-drift

6.4 Instruera användaren

h Anvisning!
När installationen är klar: klistra fast en medle-
vererad dekal med art.nr. 835593 med text på 
rätt språk på apparatens framsida.

Användaren måste informeras om handhavandet av vär-
meanläggningen och dess funktioner.
• Överlämna alla anvisningar och dokument som är av-

sedda för den driftansvarige.
• Gå igenom bruksanvisningen med den driftansvarige 

och besvara eventuella frågor.
• Gör den driftansvarige särskilt uppmärksam på säker-

hetsanvisningarna som måste beaktas.
• Uppmärksamma den driftansvarige om att anvisning-

arna ska förvaras i närheten av anläggningen.

d Fara!
Fara för förgiftning vid avgasutsläpp!
Innan pannan
- sätts i drift
- används med kontinuerlig drift
ska locket vara på och luft-/rökgassystemet 
ska vara fullständigt monterat och slutet. 

Information om värmeanläggningen
• Informera den driftansvarige om de åtgärder som har 

vidtagits för förbränningslufttillförsel och avgassys-
tem. Klargör att dessa anordningar inte får ändras.

• Instruera användaren om hur man genomför kontrol-
ler av anläggningens vattennivå/fyllningstryck samt 
om påfyllning och avluftning av anläggningen.

• Informera den driftansvarige om rätt (ekonomisk) in-
ställning av temperatur, reglerutrustning och termo-
statventiler.

• Informera om att det krävs årlig kontroll/underhåll av 
anläggningen. Rekommendera att ett underhållsavtal 
tecknas.

6.5  Fabriksgaranti
Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år 
från datum för drifttagningen. Under denna tid avhjälper 
Vaillants kundtjänst kostnadsfritt material- eller tillverk-
ningsfel.
Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på mate-
rial- eller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkun-
nig installering eller hantering i strid mot föreskrifterna. 
Vi lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installe-
rats av en auktoriserad fackman.
Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst, 
bortfaller fabriksgarantin.
Fabriksgarantin bortfaller också om delar, som inte god-
känts av Vaillant, monteras I apparaten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt 
avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.
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7  Anpassning till värmeanläggningen

Alla turboTEC plus har ett digitalt informations- och 
analyssystem som standardutrustning.

7.1 Val och inställning av parametrar
I diagnosläget kan vissa parametrar ändras och pannan 
anpassas till värmeanläggningen.
I tabell 7.1 finns endast de diagnospunkter som kan änd-
ras. Alla andra diagnospunkter används för diagnos och 
åtgärdande av störningar (se kapitel 9).

Välj parametrarna för DIA-systemet enligt nedanståen-
de beskrivning:
• Tryck samtidigt på knapparna "i" och "+".
På displayen visas "d. 0".

• Bläddra med knapparna "+" och "–" för att välja diag-
nosnummer.

• Tryck på knappen "i".
På displayen visas tillhörande diagnosinformation.

• Ändra vid behov värdet med "+“ eller "–" (värdet blin-
kar).

• Spara det nya värdet genom att hålla knappen "i" in-
tryckt i ca 5 sek. tills värdet slutar blinka.

h Anvisning!
Tryck på "-“ i ca. 5 sekunder för att växla mel-
lan visning av förgångstemperatur till anlägg-
ningstryck, eller tvärtom.

+

+

Bild 7.1 Inställning av parametrarna turboTEC plus

Avsluta diagnosläget:
• Tryck samtidigt på knapparna "i" och "+" eller tryck 

inte på någon knapp under 4 minuter.

På displayen visas åter värmeanläggningens fylltryck.
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7.2 Översikt över inställningsbara parametrar
Följande parametrar kan ställas in efter behov och för 
att anpassa pannan till värmeanläggningen:

h Anvisning!
I den sista spalten kan man skriva in de gjorda 
inställningarna, efter att de anläggningsspecifi-
ka parametrarna ställts in.

På dis-
playen

Betydelse Inställbara värden
Indikering i 
displayen:

Fabriksin-
ställning

Anläggningsspeci-
fik inställning

d. 0 Dellast värme VU SE 162/3-5 S 8 - 16 KW 8 - 24  24 Se tabell 7.2
d. 1 Pump eftergångstid för värmedrift 

(startar efter värmebegäran avslu-
tats)

2 - 60 min 5 min

d. 2 Max. spärrtid för uppvärmning vid 
20 °C förgångstemperatur

2 - 60 min 20 min

d.17 Omkoppling för-/återgångsreglering 
uppvärmning

0 = förgång, 1 = återgång 0

d.18 Pumpdriftsätt (eftergång) 0 = eftergång, 1 = kontinuerlig, 2 = vinter 0

d.71 Börvärde max. förgångstemperatur 
för uppvärmningen

40 till 85 °C 75 °C

d.84 Underhållsinfo: Antal timmar tills 
nästa underhåll

0 till 3000 h och "-“ 
(300 motsvarar 3000 h)

-

Tab. 7.1 Inställbara parametrar

Anläggningsspecifik inställning

Indikering på displayen 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Apparatens effekt kW 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 9,2 9,8 10,5 11,2 11,8 12,5 13,2 13,8 14,5 15,2 16,0

Tab. 7.2 Anläggningsspecifik inställning

h Anvisning!
Diagnospunkterna d.17, d.18, d.71 och d.84 finns 
på den 2. Diagnosnivån, se kapitel 9.1.2.

7.2.1 Inställning av värmedellasten
Pannorna är från fabrik inställda på de största värme-
lastvärdena. Med diagnospunkt "d. 0" kan ett värde 
ställas in som motsvarar pannans procentuella effekt i 
kW.

7.2.2  Inställning av eftergångstid för pumpen
Vid leveransen är pumpens eftergångstid för värmedrift 
inställd på 5 minuter. Med diagnospunkt "d. 1“ ställas in 
på intervall från 2 till 60 minuter. Under diagnospunkt 
"d.18" kan du ställa in ett annat eftergångsförlopp för 
pumpen.
Eftergång: Efter avslutad värmebegäran går den interna 
värmepumpen under "d. 1“ på eftergång den inställda 
tiden ut.

Kontinuerlig: Den interna värmepumpen tillkopplas när 
ratten för inställning av uppvärmningens starttempera-
tur inte befinner sig till vänster och värmebegäran är 
frikopplad via en extern regulator eller termostat. Pum-
pens eftergångtid är beroende av "d. 1".

Vinter: Den interna värmepumpen startar när ratten för 
inställning av värme/förgångstemperatur inte står 
längst till vänster. Pumpens eftergångtid är alltid 2 mi-
nuter.

7.2.3 Inställning av max. framledningstemperatur
Maximala framledningstemperaturen för värmedrift är 
inställd på 75 °C från fabrik. Med diagnospunkten "d.71" 
kan den ställas in på ett värde mellan 40 och 85 °C.

7.2.4 Inställning av returflödets temperaturregle-
ring

Om en golvvärmeanläggning ansluts kan temperaturreg-
leringen ändras från reglering av framledningstempera-
tur (fabriksinställning) till reglering av returledningstem-
peratur, detta görs med diagnospunkt "d.17".

7 Anpassning till värmeanläggningen
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7.2.5  Ställa in brännarens spärrtid

T
För

 (börvär-
de) [°C]

Inställd maximal spärrtid för brännaren [min]

2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

20 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

25 2 4 9 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54

30 2 4 8 12 16 20 25 29 33 37 41 45 49

35 2 4 7 11 15 18 22 25 29 33 36 40 44

40 2 3 6 10 13 16 19 22 26 29 32 35 38

45 2 3 6 8 11 14 17 19 22 25 27 30 33

50 2 3 5 7 9 12 14 16 18 21 23 25 28

55 2 2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 20 22

60 2 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15 17

65 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

70 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tab. 7.3 Effektiv spärrtid för brännaren

För att förhindra att brännaren slås på och av alltför 
ofta (energiförlust) aktiveras en elektroniskt återinkopp-
lingsspärr varje gång brännarens slås ifrån.
Spärrtiden för brännaren aktiveras endast under rums-
uppvärmningen. Varmvattenuppvärmningen fungerar 
oberoende av brännarens spärrtid.
Denna spärrtid kan anpassas till värmeanläggningen. Vid 
leveransen är brännarens spärrtid inställd på 20 minu-
ter. Med diagnospunkten "d.2" kan den ställas in på ett 
värde mellan 2 och 60 °C. Den effektiva spärrtiden be-
räknas ur aktuellt börvärde för framledningstemperatu-
ren och inställd maximal spärrtid för brännaren.
Med huvudströmbrytaren kan timern återställas eller 
stängas av. Resterande brännarspärrtid efter reglerings-
avstängning kan avläsas under diagnospunkt "d.67".
Den effektiva spärrtiden beroende på börvärdet för för-
gångstemperaturen och inställd maximal spärrtid för 
brännaren framgår av efterföljande tabell 7.3.

7.2.6 Fastläggning av underhållsintervall/under-
hållsmeddelanden

Elektroniken i turboTEC plus gör det möjligt att ställa in 
underhållsintervaller för pannan. Funktionen innebär att 
ett meddelande visas efter ett visst antal drifttimmar 
(brännaren), som talar om att pannan måste underhål-
las.
Underhållsmeddelandet SEr visas omväxlande med den 
aktuella förgångstemperaturen på displayen till anord-
ningen turboTEC plus när den inställda brännardriftsti-
den gått ut. Informationen visas även på displayen på 
den väderleksstyrda regleringen calorMATIC 400 (tillbe-
hör).

Värmebehov
Antal per-
soner

Brännardrifttimmar till nästa in-
spektion/kontroll (beroende på typ 
av anläggning)

5,0 kW

10,0 kW

15,0 kW

20,0 kW

25,0 kW

30,0 kW
35,0 kW

1 - 2
2 - 3
1 - 2
2 - 3
2 - 3
3 - 4
3 - 4
4 - 5
3 - 4
4 - 6
4 - 6
4 - 6

1.050 h
1.150 h
1.500 h
1.600 h
1.800 h
1.900 h
2.600 h
2.700 h
2.800 h
2.900 h
3.000 h
3.000 h

Tab. 7.4 Riktvärden för drifttimmar

Under diagnospunkt "d.84" kan antalet drifttimmar till 
nästa underhållstillfälle ställas in. Aktuella riktvärden 
framgår av tabellen 7.4; dessa värden motsvarar på ett 
ungefär en apparatdrifttid på ett år.
Drifttimmarna ställs in i tiotimmarsteg; inställningsom-
råde 0 till 3000 h.
Om symbolen "–" visas under diagnospunkt "d.84" istäl-
let för ett tal, har funktionen "underhållsmeddelande" 
inte aktiverats.

h Anvisning!
När inställt antal drifttimmar har nåtts måste 
underhållsintervallen ställas in på nytt i diag-
nosläget.

Anpassning till värmeanläggningen 7
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7.2.7  Ställa in pumpeffekten
Pumpeffekten på 2-stegspumpen anpassas automatiskt 
efter värmeanläggningens effektbehov.
Ändra vid behov pumpinställningen med diagnossyste-
met (se tab. 9.2 och 9.4).
Pumpens restbefordringshöjd är beroende av bypass-
ventilens inställning och visas på bild 7.2.
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Bild 7.2 Pumpkarakteristik

7.3 Inställning av bypass-ventil
I pannan sitter en bypassventil.
Trycket kan ställas in på mellan 170 och 350 mbar. Det 
förinställda värdet är ca 250 mbar (mittläge). Trycket 
ändras ca. 20 mbar per varv på justerskruven. Vridning 
till höger ökar trycket och till vänster minskar trycket.

1

Bild 7.3 Inställning av bypassventil

• Justera trycket med ställskruven (1).

Justerskruvens 
ställning

Tryck 
(mbar)

Anmärkning/användning

Höger anslag (inskru-
vad)

350
När radiatorerna inte blir riktigt 
varma

Mellanställning (5 varv 
åt vänster)

250 Fabriksinställning

från mellanläge ytter-
ligare 5 varv åt vän-
ster

170
När buller uppstår i radiatorer 
eller radiatorventiler

Tab. 7.5 Bypassventilens inställningsvärde (transporthöjd)
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8 Kontroll och underhåll

8.1 Inspektions- och underhållsintervall
Förutsättning för konstant driftsäkerhet, - tillförlitlighet 
och lång livslängd är att årlig kontroll/underhåll utförs 
av behörig installatör. Vi rekommenderar att ett under-
hållsavtal tecknas.

d Fara!
Kontroller, underhåll och reparationer får en-
dast utföras av behörig installatör. Om kontrol-
ler/underhållsarbeten inte genomförs kan det 
leda till sak- och personskador.

För att säkerställa att Vaillant pannan fungerar som den 
ska och att det godkända standardutförandet inte för-
ändras får man endast användas Vaillant originalreserv-
delar vid underhåll och reparationer!
En översikt över reservdelarna finns i gällande reserv-
delskatalog. Information erhålls från alla Vaillant kund-
tjänstställen.

8.2  Säkerhetsanvisningar
Vi rekommenderar ett årligt underhåll av värmeaggre-
gatet av en godkänd fackman.Vidta följande åtgärder 
före kontrollen:

h Anvisning!
Om huvudströmbrytaren måste vara påslagen 
för inspektions-/underhållsarbeten anges detta 
i beskrivningen av underhållsarbetet.

• Slå från huvudbrytaren.
• Stäng gasavstängningsventilen.
• Stäng framledningen och returledningen till pannan 

samt kallvatteninloppsventilen.
• Demontera pannans beklädnad (se kap. 4.8).

e Fara!
Livsfara - spänningsförande anslutningar!
På apparatens matarklämmor finns det spän-
ning även när huvudströmbrytaren är frånsla-
gen.

Vidta alltid följande åtgärder efter inspektions- och un-
derhållsarbeten:
• Öppna framledningen och returledningen till pannan 

samt kallvatteninloppsventilen.
• Fyll, vid behov, på apparaten på varmvattensidan med 

ett tryck som ligger mellan 1,0 och 2,0 bar.
• Avlufta värmeanläggningen.
• Öppna gaskranen.
• Tillkoppla huvudströmbrytaren.
• Kontrollera tätheten på apparatens gas- och vattensi-

da.
• Fyll på och avlufta värmeanläggningen igen vid behov.
• Montera pannans beklädnad (se kap. 4.8).
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8.3 Översikt av underhållsarbete
Vid underhållsarbeten på pannan måste följande arbets-
steg gås igenom:

Nr Arbetssteg

Ska genomföras:

allmänt vid behov

1 Koppla bort strömmen till pannan och stäng gaskranen X

2 Stäng underhållsventilerna; gör pannan trycklös på värme- och varmvattensidan, töm pannan vid behov. X

3 Rengör primär värmeväxlare X

4 Kontrollera brännaren med avseende på smuts X

5 Rengör brännare X

6
Demontera sekundär värmeväxlare vid behov. Avkalka och montera tillbaka
(stäng inloppets kallvattenventil på pannan)

X

7
Demontera flödesmätare, rengör silen på kallvattnets inlopp och montera åter in flödesmätaren (stäng inlop-
pets kallvattenventil på pannan)

X

8 Kontrollera att elanslutningarna/-kontakterna sitter fast, korrigera vid behov X

9 Kontrollera expansionskärlets förtryck, korrigera vid behov X

10
Öppna servicekranarna och fyll apparaten/anläggningen till ca 1,0 - 2,0 bar beroende på anläggningens sta-
tiska höjd

X

11 Kontrollera pannans allmänna tillstånd, ta bort eventuell smuts från pannan X

12 Öppna gastillförseln och slå på pannan X

13 Provkör pannan och värmeanläggningen inkl. varmvattenberedaren, avlufta vid behov X

14 Kontrollera tändningen och brännarens funktion X

15 Kontrollera tätheten på gas- och vattensidan X

16 Kontrollera avgaskanalen och lufttillförseln X

17 Kontrollera säkerhetsanordningarna X

19 Kontrollera och anteckna pannans gasinställning X

20 Kontrollera reglerutrustningen (externa regulatorer), justera vid behov X

21 Anteckna genomförda inspektioner/underhållsarbeten X

Tab. 8.1 arbetssteg vid underhåll

8.4 Rengöring av brännaren och den primära vär-
meväxlaren (värmeväxlare)

Bild 8.1  Rengöring av brännare och primär värmeväxlare utan 

demontering (liten nedsmutsning)

• Lossa de 2 skruvarna på värmeschaktets plåt.
• Ta bort värmeschaktets plåt.

Vid liten nedsmutsning:
• Rengör brännaren och den primära värmeväxlaren 

med en pensel och en dammsugare.

Vid kraftig nedsmutsning (fett och liknande):
• Demontera brännare och primär värmeväxlare.

8 Kontroll och underhåll
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8.4.1 Demontera och rengör primär värmeväxlare

1

1

3

2

Bild 8.2  Rengöring av primär värmeväxlare vid demontering 

(kraftig nedsmutsning)

• Lossa fjäderklämman på till- och returröret (1).
• Demontera övre till- och returröret (2).
• Dra den primära värmeväxlaren framåt (3).
• Rengör värmeväxlaren.
• Byt ut O-ringarna i anslutningsstutsarna vid montering 

av till- och returrören igen.

8.4.2 Demontera brännare och gör rent

5

4

6

4

Bild 8.3  Rengöring av brännare vid demontering (kraftig ned-

smutsning)

• Ta bort de 2 skruvarna på gasfördelarröret (4).
• Lossa tändelektroden (5) från brännaren.
• Dra ut brännaren framåt (6).
• Rengör brännaren.
• Rengör munstycken och injektorer med en mjuk pen-

sel och blås rent.
• Montera brännaren igen.

Kontroll och underhåll 8
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8.5 Byte av elektronik och display

d Fara!
Beakta säkerhetsanvisningarna i kapitel 8.2 
före byte av komponenter.

• Beakta montage- och installationsanvisningen som föl-
jer med reservdelarna.

Byte av display eller elektronik
Om du bara ska byta ut en av de båda komponenterna 
fungerar parameteravstämningen automatiskt. De nya 
komponenterna övertar vid tillkoppling av apparaten 
den tidigare inställda parametern till de icke utbytta 
komponenterna.

Byte av display och elektronik
Om du byter ut båda komponenterna samtidigt (reserv-
delsfall) växlar apparaten efter tillkoppling till störning 
och visar felmeddelandet "F.70“. 
• Ange pannans nummer i enlighet med tabell 8.2 (se 

avsnitt 9.1.2) i den andra diagnosnivån under diagnos-
punkt "d.93“.

Dessutom måste följande parametrar anpassas till den 
andra diagnosnivån: 
d.52 = 99
d.85 = 12

Elektroniken är nu inställd efter den aktuella apparaten 
och parametrarna till alla inställningsbara diagnospunk-
ter motsvarar fabriksinställningarna.

Panna
Apparatvarian-
tens nummer

turboTEC plus VU SE 162/3-5 S 28

Tab. 8.2 Apparatvarianternas nummer

8.6 Tömning av pannan
• Stäng underhållsventilerna! 
• För omkopplingsventilen till mellanställning (testpro-

gram P. 6, se kapitel 9.2).
• Öppna de båda tömningsanordningarna i värmean-

läggningen.
• Kontrollera att pumpens snabbavluftare är öppen så 

att pannan töms fullständigt.

a Obs!
Om pannan inte skall användas under en längre 
tid skall den tömmas helt och hållet för att 
undvika frostskador. 

Töm ut pannans arbetsvatten
• Stäng av kallvattnet.
• Lossa förskruvningarna på varmvattenledningen 

under pannan. 

Tömning av hela anläggningen
• Montera en slang på anläggningens tömningsanord-

ning.
• För ner den andra änden av slangen i ett lämplig av-

lopp.
• Kontrollera att pannans underhållsventiler är öppna.
• Öppna tömningskranen.
• Öppna avluftningsventilerna på radiatorerna. Börja 

med den högst placerade radiatorn och fortsätt nedåt.
• Stäng alla avluftningsventiler på radiatorerna och 

tömningsventilen när vattnet har tömts ut ur anlägg-
ningen.

8.7  Provkörning
Genomför följande kontroller när underhållsarbetena 
har avslutats:
• Kontrollera alla styr-, regler- och övervakningsanord-

ningar.
• Kontrollera att pannan och avgaskanalerna är täta.
• Kontrollera brännarens övertändning och att flamman 

är jämn.

Bild 8.4 Funktionskontroll

Värmefunktion
• Kontrollera uppvärmningen genom att ställa in regler-

utrustningen på en högre temperatur. Pumpen för 
värmekretsen måste då starta.

Varmvattenfunktion
• Kontrollera att varmvattenberedningen fungerar 

genom att öppna en varmvattenkran och kontrollera 
vattenmängden och -temperaturen.

Protokoll
• Anteckna allt underhåll i därför avsedda formulär.

8 Kontroll och underhåll
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9 Åtgärder vid störningar

9.1 Diagnos

9.1.1  Statuskoder
Statuskoderna som visas på displayen informerar om 
apparatens aktuella driftstatus.

Hämtning av statuskoderna:

Bild 9.1 Displayvisning med statuskoder

• Tryck på knappen "i".
På displayen visas statuskoden, t.ex. "S. 4" för "Brän-
nardrift uppvärmning".

Avsluta avläsningen av statuskoderna:
• Tryck på knappen "i"

eller
• Tryck inte på någon knapp under 4 minuter.
 På displayen visas åter värmeanläggningens fylltryck.

På dis-
playen

Betydelse

Värmedrift:

S. 0 Inget värmebehov

S. 1 Förvädring

S. 2 Vattenpump går

S. 3 Tändning

S. 4 Brännardrift

S. 5 Eftergång fläkt och vattenpump

S. 6 Eftergång fläkt

S 7 Vattenpump eftergång

S. 8 Brännarspärr efter uppvärmning

Visning vid varmvattendrift:

S.10 Begäran sanitär anordning (flödesmätare)

S.11 Förvädring

S.13 Tändning

S.14 Brännardrift

S.15 Eftergång fläkt och vattenpump

S.16 Eftergång fläkt

S.17 Vattenpump eftergång

Visning vid varmstartfunktion/VVB-drift:

S.20 Beredarens intervalldrift aktiv

S.21 Förvädring

S.23 Tändning

S.24 Brännardrift

S.25 Eftergång fläkt och vattenpump

S.26 Eftergång fläkt

S.27 Vattenpump eftergång

S.28 Brännarspärr efter beredarladdning

Koder ang. anläggningen

S.30 Rumstermostat blockerar uppvärmning (regulator på 
plintarna 3-4-5)

S.31 Sommardrift aktiv

S.32 Tryckvakt sluter inte

S.34 Frostskydd aktivt

S.36 Börvärdesinmatning för konstantreglering < 20 °C, ex-
tern reglering spärrar värmedriften

S.41 Anläggningstryck över 2,7 bar

S.42 Avgaslucka öppen
(meddelande avgaslucka blockerar brännardrift)

S.53 Pannan är i 2,5 minuters väntetid på grund av vattenfel 
(spridning start/återgång för stort) 

S.54 Pannan har 20 minuters väntetid på grund av vatten-
brist (temperaturgradient:

S.96 Pågående återgångstest, värmebegäran är blockerad

S.97 Pågående varmvattensensortest, värmebegäran blocke-
rad

S.98 Start- och återgångsfel, test körs, värmebegäran block-
erad

Tab. 9.1 Statuskoder
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9.1.2  Diagnoskoder
I diagnosläget kan vissa parametrar ändras och ytterli-
gare information avläsas.
Diagnosinformationen är indelad i två diagnosnivåer. 
Den 2:a diagnosnivån kan endast nås med en lösenords-
inmatning.

a Obs!
Felfunktion på grund av felaktig parameterin-
ställning möjlig!
Tillgången till den 2:a diagnosnivån får endast 
utnyttjas av en kvalificerad installatör.

1. diagnosnivån
• Tryck samtidigt på knapparna "i" och "+".
På displayen visas "d. 0".

• Bläddra med knapparna "+" eller "-" för att välja diag-
nosnummer till den 1:a. diagnosnivån (se tab. 9.2).

• Tryck på knappen "i".

På displayen visas tillhörande diagnosinformation.

• Ändra vid behov värdet med "+“ eller "–" (värdet blin-
kar).

• Spara det nya värdet genom att hålla knappen "i" in-
tryckt i ca 5 sek. tills värdet slutar blinka.

Avsluta diagnosläget:
• Tryck samtidigt på knapparna "i" och "+"

eller
• Tryck inte på någon knapp under 4 minuter.
På displayen visas åter värmeanläggningens fylltryck.

2. diagnosnivån
• Bläddra som ovan beskrivet i den 1:a diagnosnivån till 

diagnosnummer "d.97".
• Ändra det visade värdet till 17 (lösenord) och spara 

värdet.
Du befinner dig nu i den 2:a diagnosnivån där all infor-
mation till den 1:a diagnosnivån (se tab. 9.2) och till den 
2:a diagnosnivån (se tab. 9.4) finns.
Bläddra mellan och ändra värden samt lämna diagnoslä-
get på samma sätt som för första diagnosnivån.

h Anvisning!
Om du inom 4 minuter efter att du lämnat den 
2:a diagnosnivån trycker på knapparna "i" och 
"+" kommer du direkt tillbaka till den 2:a Diag-
nosnivån.
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På dis-
playen

Betydelse Värden på displayen/inställbara värden

d.0 Dellast värme
VU SE 162/3-5 S inställbar delbelastning värme 8 - 16 kW 
(se tabell 9.3)

d.1 Eftergångtid vattenpump för värmedrift 1 - 60 min (fabriksinställning: 5 min)

d.2 Max. spärrtid för uppvärmning vid 20 °C förgångstem-
peratur

2 - 60 min (fabriksinställning: 20 min)

d.5 Börvärde för framledningstemperatur i °C, min. 30 °C och max. av värdet inställt under d.71

d.6 Varmvattentemperatur börvärde i °C, 35 till 65 °C

d.8 Rumstermostat plint 3 och 4 1 = stängd (värmebehov)
0 = öppen (inget värmebehov)

d.9 Framledningstemperatur från extern analog regleren-
het plint 7-8-9/eBus

i C, minimum av, ext. eBUS-börvärde och börvärde till klämma 7

d.10 Status intern värmepump 1, 2 = till, 0 = från

d.11 Status extern pump för uppvärmningen 1 till 100 = på, 0 = av

d.22 Varmvatten begäran 1 = på, 0 = av

d.23 Sommardrift (värme på/av) 1 = värme på, 0 = värme av (sommardrift)

d.25 Beredarens laddning/Varmstart frigiven av regulator/
timer

1 = ja, 0 = nej

d.30 Styrsignal för båda gasventilerna 1 = på, 0 = av

d.36 Flödesmätare varmvatten Ärvärde i l/min

d.40 Framledningstemperatur Ärvärde i °C

d.41 Returledningstemperatur Ärvärde i °C

d.47 Yttertemperatur (med väderstyrd Vaillant-reglering) Ärvärde i °C (ej korrigerat värde)

d.67 Återstående spärrtid för brännaren i min

d.76 Panntyp (Device specific number) 00 till 99

d.90 Status digital regulator 1 = bekant (godkänd), 0 = ej bekant (ej godkänd) (eBUS adress <=10)

d.91 Status DCF vid ansluten utegivare med DCF77-motta-
gare

0 = ingen mottagning, 1 = mottagning, 2 = synkronisering, 3 = giltig

d.97 Aktivering av den andra diagnosnivån Lösenord: 17

Tab. 9.2 Diagnoskoder till den 1:a diagnosnivån

Anläggningsspecifik inställning

Indikering på dis-
playen 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Apparatens effekt 
kW

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 9,2 9,8 10,5 11,2 11,8 12,5 13,2 13,8 14,5 15,2 16,0

Tab. 9.3 Anläggningsspecifik inställning
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På dis-
playen

Betydelse Värden på displayen/inställbara värden

d.17 Omkoppling fram-/returreglering uppvärmning 0 = fram, 1 = retur (fabriksinställning: 0)
d.18 Pumpdriftsätt (eftergång) 0 = eftergång, 1 = kontinuerlig, 2 = vinter (fabriksinställt) 0)
d.27 Omkoppling tillbehörsrelä 1 1 = VVC-pump (default)

2 = ext.pump
3 = beredarpump
4 = avgaslucka/ Dunst-utsugkåpa
5 = extern gasventil
6 = externt störningsmeddelande

d.28 Omkoppling tillbehörsrelä 2 1 = VVC-pump
2 = ext.pump (default)
3 = beredarpump
4 = avgaslucka/ Dunst-utsugkåpa
5 = extern gasventil
6 = externt störningsmeddelande

d.44 Joniseringsström Ärvärde/100 i μA
d.53 Offset för maximalt stegtal motorgastemperatur (1 

motsvarar 2 steg för motor med 480 steg)
Inställningsområde: -99 till -0
Fabriksinställning 0

d.56 Inställning avgasegenskaper Inställningsområde: 0 till 2
Fabriksinställning 0
0: Österrike-egenskaper
1: Europa Standard-egenskaper
2: VUC-Funktion (Frankrike)

d.60 Antal avstängningar av temperaturbegränsaren Antal
d.61 Antal störningar eldningsautomat Antal misslyckade tändningar vid senaste försöket
d.64 Medeltändtid i sekunder
d.65 Maxtändtid i sekunder
d.68 Misslyckad tändning i första försöket Antal
d.69 Misslyckad tändning i andra försöket Antal
d.70 Inställning ställning omkopplingsventil 0 = normaldrift (fabriksinställning)

1 = Mellanställning
2 = konstant uppvärmningsställning

d.71 Börvärde max. förgångstemperatur för uppvärmningen Inställningsområde i ° C: 40 till 85 (fabriksinställning): 75)
d.72 Pump eftergångstid efter laddning av en av TECtronic 

reglerad vattenberedare (även varmstart och laddning 
via C1/C2)

Inställningsområde: 0, 10, 20, …, 600 s
Fabriksinställning 80 s

d.73 Offset för börvärde varmstart Inställningsområde: -15…5K Fabriksinställning: 0K
d.80 Drifttimmar uppvärmning i h
d.81 Drifttimmar varmvattenberedning i h
d.82 Kopplingsspel i värmedrift Antal
d.83 Kopplingsspel i varmvattendrift Antal
d.84 Underhållsinfo: Antal timmar tills nästa underhåll Inställningsområde: 0 till 3000 h och "-“ 

Fabriksinställning "-" (300 motsvarar 3000 h)
d.85 Effektökning (Anti-skorstensnedsotningsfunktion) be-

gränsning av apparatens effekt enligt nedan för att för-
hindra skorstensnedsotning. 

Fabriksinställning 12
Tillåtet inställningsområde: 12-24

d.88 Inställbar tröskel för igenkänning av vattentappning 0 = 1,5l/min, ingen fördröjning
1 = 3,7l/min, 2 s fördröjning

d.93 Inställning för apparatvariant DSN Inställningsområde: 0 till 99
d.96 Fabriksinställning 1 = Återställning av inställbara parametrar till fabriksinställning

Tab. 9.4 Diagnoskoder till den 2:a diagnosnivån

9 Åtgärder vid störningar
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9.1.3  Felkoder
Felkoder (se tab. 9.5 felkoderna prioriteras framför alla 
andra meddelanden.
Vid flera fel samtidigt visas felkoderna omväxlande ca 
2 sekunder.

Kod Betydelse Orsak

F.0 Givare framledningstemperatur (NTC):
NTC defekt, NTC kabel defekt, defekt stickanslutning till 
NTC, defekt stickanslutning till elektroniken

Kabel till givare framledningstemperatur defekt, givare framled-
ningstemperatur defekt

F.1 Givare returledningstemperatur (NTC):
NTC defekt, NTC kabel defekt, defekt stickanslutning till 
NTC, defekt stickanslutning till elektroniken

Kabel till givare returledningstemperatur defekt, givare returled-
ningstemperatur defekt

F.5 Avbrott yttre avgassensor Felaktigt nummer panntyp (DSN atmoTEC)

F.6 Avbrott inre avgasgivare Felaktigt nummer panntyp (DSN atmoTEC)

F.10 Kortslutning Givare framledningstemperatur (< 130 °C) Kontakt sensor har jordfel till hölje, sensor defekt

F.11 Kortslutning Givare returledningstemperatur (< 130 °C) Kontakt sensor har jordfel till hölje, sensor defekt

F.20 Säkerhetstemperaturbegränsaren har reagerat Framledningssensor termiskt ej korrekt ansluten eller defekt, pannan 
stänger inte av. 

F.22 Vattenbrist eller torrdrift/förbränning för lite vatten i pannan, vattenbristbrytare defekt, kabel till pump 
eller vattenbristbrytare defekt, pump blockerad eller defekt, pumpef-
fekt för låg

F.23 Vattenbrist, temperaturspridning mellan start- och retur-
sensor för stor

Pump blockerad eller defekt, pumpeffekt för låg

F.24 Vattenbrist - temperaturen stiger för snabbt Pump blockerad, för låg pumpeffekt, luft i apparaten, anläggnings-
tryck för lågt, för- och återgångs-NTC förväxlad

F.26 Gasventil stegmotor ström orimligt Gasventil stegmotor ej ansluten, gasventil stegmotor defekt, ledar-
platta defekt

F.27 Joniseringssignalen meddelar en flamma trots avstängd 
gasventil

Okänd källa, gasventil defekt, flamväktare defekt

F.28 Pannan sätter inte igång: ingen tändning under startfasen Fel gastillförsel:
- Gasmätare eller gastryckväktare defekt
- Luft i gasen
- Gastryck för lågt
- Brandskyddsventil har löst ut
Fel på gasarmatur (huvudgasmagnet eller operatör defekt) felaktig 
gasinställning, tändning (tändtransformator,tändkabel, tändnings-
kontakt) defekt, avbrott joniseringsströmmen (kabel, elektrod), felak-
tig jordning av pannan, elektroniken defekt

F.29 Lågan slocknar under drift och tändningen misslyckas Gastillförsel avbruten till och från, fel tändtransformator, felaktig 
jordning av pannan

F.33 Tryckmunstycke stänger inte

F.49 eBUS underspänning registreras Kortslutning vid eBUS, överbelastning vid eBUS eller två spännings-
försörjaren med olika polanslutning vid eBUS 2

F.61 Fel vid gasventilstyrning Kortslutning/jordfel i kabelstam till gasventilen, gasarmatur defekt 
(jordfel i spolen), elektronik defekt

F.62 Gasventil frånkopplingsfördröjning felaktig Gasarmatur otät, elektronik defekt

F.63 EEPROM felaktig Elektronik defekt

F.64 Elektronik-/sensorfel Start- eller retursensor kortsluten eller elektronik defekt

F.65 Temperatur elektronik för hög Elektroniken är överhettad på grund av yttre påverkan, elektronik 
defekt

F.67 Flamvaktens ingångssignal ligger utanför gränsområdet (0 
eller 5 V)

Elektronik defekt

F.70 Ingen giltig panntyp för display eller elektronik Reservdelsfel: Display och elektronik utbytta samtidigt

F.71 Startsensor meddelar konstant värde Startsensor defekt

F.72 Fel på för- och/eller återgångssensorn Startsensor och/eller retursensor defekt

F.73 Fel på trycksensor Ledningen till vattentryckgivaren är bruten eller kortsluten

F.74 Fel på vattentrycksensorn Internt fel vattentrycksensor eller kortslutning.

F.75 Vattentrycksensor och/eller pump defekt Vid tillkoppling av pumpen registrerades ingen tryckändring

F.77 Kondenspump defekt (endast i kombination med tillbehör)

Tab. 9.5 Felkoder
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9.1.4 Felminne
I pannans felminne sparas de tio senaste felen.
• Tryck samtidigt på knapparna "i" och "-".
• Bläddra i felminnet med knappen "+".
Avsluta avläsningen av felminnet:
• Tryck samtidigt på knapparna "i" och "+" eller
• Tryck inte på någon knapp under 4 minuter.
På displayen visas åter värmeanläggningens fylltryck.

9.2  Testprogram
Med olika testprogram kan specialfunktioner aktiveras.
Dessa framgår i detalj enligt följande Tab. 9.6.
• Testprogrammet P.0 till P.6 startar när huvudbrytaren 

ställs i läge "I“ och samtidigt knappen "+“ trycks in i 5 
sekunder. På displayen visas "P.0".

• Tryck på knappen "+" för att bläddra uppåt bland test-
numren.

• Tryck på knappen "i" för att starta panndriften och 
testprogrammet.

• Testprogrammet kan avslutas genom att trycka på 
knapparna "i" och "+" samtidigt. Testprogrammen av-
slutas automatiskt om inga knappar trycks in under 15 
minuter.

På dis-
playen

Betydelse

P.0 Testprogram avluftning. Värmekretsen och varmvat-
tenkretsloppet avluftas via den automatiska avluft-
ningsventilen (luckan till den automatiska avluftnings-
ventilen måste vara lossad).

P.1 Testprogram, pannan körs med total drift efter tänd-
ningen

P.5 Testfunktion för temperaturbegränsning (STB): Brän-
naren går med maximal effekt, temperaturregulatorn 
stänger av så att brännaren värmer tills Software-STB 
löser ut vid uppnådd STB-temperatur vid start- eller re-
tursensor.

P.6 Påfyllningsprogram:
Omställningventilen ställs i mittenställning. Brännare 
och pump stängs av.

Tab. 9.6 Testprogram

9.3 Återställning av parametrar till fabriksinställ-
ning

Förutom möjligheten att återställa parametrarna för 
hand till de i tabell 9.2 och 9.3 angivna fabriksinställ-
ningarna kan du även återställa alla parametrarna sam-
tidigt.
• Ändra i den 2:a diagnosnivån under diagnospunkt 

"d.96" värdet till 1 (se kap. 9.1.2).
Parametrarna till alla inställbara diagnospunkter mot-
svarar nu fabriksinställningarna.

10 Recycling och avfallshantering

Både det kompakta gas-väggvärmeaggregatet och dess 
transportförpackning består till största delen av återvin-
ningsbart material.

Panna
Gas-värmepannan med tillbehör ska inte kastas i hus-
hållsavfallet. Se till att pannan med tillbehör transporte-
ras till en lämplig återvinningsstation.

Förpackning
Låt installatören som installerar värmepannan ta hand 
om transportförpackningen. 

h Anvisning!
Beakta gällande bestämmelser.

11 Kundtjänst

Gaseres Ab sköter garantireparationer, service och re-
servdelar för Vaillant produkter i Sverige; 
tel 040-80330.

9 Åtgärder vid störningar
10 Recycling och avfallshantering
11 Kundtjänst
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12  Tekniska data

turboTEC plus VU SE 162/3-5 S Enhet

Effektområde P vid 80/60 °C 8 - 16 kW

Varmvatteneffekt - kW

Nominellt värmeeffektsområde 8,9 - 17,8 kW

Avgasvärde

 Avgastemperatur min. / max. 95 / 115 °C

 Avgasmassflöde lb min./max. 13 / 12 g/s

 NOx-Emissioner 140 mg/kWh

Anslutningsvärde

 Stadsgas G110, H
i
 = 13,95 MJ/m3 4,5 m3/h

Brännarmunstycke 16 x 250 mm

Gasanslutningstryck 8 mbar

Munstyckstryck 

 högsta värmebelastning 1,7 mbar

 lägsta värmebelastning 0,4 mbar

Anslutningsvärde

  Stadsgas G120, H
i
 = 15,68 MJ/m3 4,1 m3/h

Brännarmunstycke 16 x 250 mm

Gasanslutningstryck 8 mbar

Munstyckstryck

 högsta värmebelastning 1,4 mbar

 lägsta värmebelastning 0,3 mbar

Anslutningsvärde

 Stadsgas G150.1, H
i
 = 19,39 MJ/m3 3,2 m3/h

Brännarmunstycke 16 x 250 mm

Gasanslutningstryck 8 mbar

Munstyckstryck

 högsta värmebelastning 1,3 mbar

 Lägsta värmebelastning 0,4 mbar

Pumpens återstående uppfordringshöjd 250 mbar

Förgångstemperatur max. (inställningsbart till) 75 - 85 °C

Volym, expansionskärl 10 l

Förtryck, expansionskärl 0,75 bar

Tillåtet drifttryck, uppvärmningssidan 3 bar

Tillåtet drifttryck, varmvattensidan 10 bar

Cirkulationsvattenmängd 685 l/h

Varmvattentemperatur (inställbar) 35 - 65 °C

Varmvattentappning vid 30 K - l/min

Varmvattentappning vid 45 K - l/min

Elanslutning 230/50 V/Hz

elektrisk effekt, max. (genomsnittligt) 145 W

Dimensioner:

 Höjd 800 mm

 Bredd 440 mm

 Djup 338 mm

 Ø Avgasanslutning 60/100 mm

Vikt (tom) 34 kg

Skyddsklass IPX4D

Tab. 12.1 Tekniska data

Tekniska data 12







0
0

2
0

0
6

4
16

7
_0

0
 S

E
  

 0
8

2
0

0
8


