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1 Information om dokumentationen

Nedanstående information gäller för hela dokumentatio-
nen. 
Utöver denna systembeskrivning och bruksanvisning 
gäller även andra underlag.
Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. 
att de här anvisningarna inte efterföljs.

Övriga anvisningar
Beakta alltid manualerna för anläggningens alla delar 
och komponenter vid användning av auroSTEP plus. 
Dessa manual levererades tillsammans med anläggning-
ens delar samt kompletterande komponenter.

1.1 Förvaring av dokumenten
Förvara systembeskrivningarna och bruksanvisningarna 
samt alla ytterligare gällande dokument så att de finns 
till hands vid behov.
Vid förflyttning eller försäljning av apparaten ska doku-
mentationen överlämnas till den nya brukaren.

1.2 Använda symboler
Beakta säkerhetsanvisningarna i manövrerings- och in-
stallationsinstruktionerna vid manövreringen av appara-
ten!

d
 Fara!
Omedelbar fara för liv och hälsa!

e
 Fara!
Livsfara på grund av elektricitet!

H
 Fara!
Fara för brännskador och skållning!

a
 Observera!
Möjlig farlig situation för produkten och miljön!

h
 Anvisning!
Viktig information och viktiga anvisningar.

• Symbol för handlingar.

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

apparattyp Artikelnummer

auroSTEP plus VEH SN 350/3 iP 0010010483

Tab 1.1 Anvisningens giltighet

Pannans artikelnummer finns på typskylten.

2 Systembeskrivning

Den här systembeskrivningen vänder sig till driftansva-
rig för auroSTEP plus-systemet.
Den innehåller information om systemet och är en kom-
plettering av manualen. Systembeskrivningen finns i 
början av denna anvisning eftersom den ska läsas före 
de andra anvisningarna.

2.1 Solvärmesystem
Solvärmesystemet auroSTEP är avsett för uppvärmning 
av dricksvatten med solenergi.
Den består av en beredare, ett kollektorfält med 2-3 kol-
lektorer och förbindningsledning, som förbinder bereda-
ren med kollektorfältet.

2.2 Beredare
De flesta komponenterna i det kompakta solvärmesyste-
met är integrerade i beredaren för varmvatten. Anlägg-
ningen har en integrerad regulator för styrning av sol-
värmeanläggningen med behovsstyrd efteruppvärm-
ningsfunktion för Vaillants värmeaggregat.
Vaillant beredare VEH SN 150/3 i, 250/3 i och 350/3 iP 
används som indirekt uppvärmd solvärme-tank för 
varmvattenförsörjning som försörjs av solvärme, som 
endast skiljer sig i lagringsvolym.
För att anläggningen ska få en lång livslängd är bereda-
ren och rörslingorna emaljerade på dricksvattensidan. 
Varje behållare har en skyddsanod med magnesium för 
korrosionsskydd. Skyddsanoden behöver underhåll årli-
gen för att korrosionsskyddet ska bli bestående.

Den indirekt uppvärmda solvärmeberedaren har ett s.k. 
slutet system, d.v.s. vattnet står inte i direkt kontakt 
med atmosfären. När en tappningsventil för varmvatten 
öppnas, pressas varmvattnet ut ur beredaren av det 
kallvatten som strömmar in.

I det nedre kalla området finns en solarvärmeväxlare. 
Den relativt låga vattentemperaturen i det nedre områ-
det gör att solvärmekretsen även vid lägre solstrålning 
optimalt överför värmen till beredarvattnet.

Hos VEH SN 150/3 i, 250/3 i och 350/3 iP sker ytterliga-
re en uppvärming med elvärmestaven, om det är nöd-
vändigt.

I motsats till uppvärmningen med solvärmeanläggningen 
sker efteruppvärmningen av varmvattnet med elvärmes-
taven i det övre, varmare området av beredaren. Bered-
skapsvolymen för eftervärmningen uppgår till ca 75 l 
hos VEH SN 150/3 i, 125 l hos VEH SN 250/3 i och 155 l 
hos VEH SN 350/3 iP.

Solvärmeberedaren är utrustad med en eller två 
cirkulationspump(ar) för optimal anpassning av 
nödvändig cirkulationsmängd och pumpeffekt (endast 
version P).

1 Information om dokumentationen
2 Systembeskrivning
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Regleringen av nominell genomflöde sker med hjälp av 
regulatorn och behöver inte ställas in manuellt. Vid in-
stallationen räcker det med att ställa in att det handlar 
om ett system med 2- eller 3-kollektorsystem.

2.3 Funktionsprincip
Funktionsprincipen för solvärmesystemet auroSTEP plus 
skiljer sig åt från många andra solvärmesystem.

Solvärmesystemet auroSTEP plus är inte helt fyllt med 
solarvätska och står inte under tryck. Av det här skälet 
behövs inte delar som utjämningskärl, manometer och 
avluftare som normalt krävs på solvärmesystem.
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Bild 2.1  Fördelning av solarvätskan när solpanelpumpen är 

avstängd eller solpanelpumparna är avstängda

Teckenförklaring
1 Solpanelfält
2 Solvärmetilloppsledning
3 Övre del rörslinga
4 Solpanelpump 1
5 Solpanelpump 2 (endast version P)
6 Solvärmereturledningen

När solpanelpumpen/-pumparna eller är avstängd/a 
(4, 5) samlas solarvätskan i rörslingan 3), i solpanel-
pumpen/-pumparna och solvärmerörsystemet på bere-
daren. Av detta skäl är det viktigt att solpanelfältet (1) 
och alla solvärmeledningar (2) och (6) installeras på ett 
sätt så att solarvätskan kan sjunka tillbaka med naturligt 
fall till beredaren.
Solarledningarna och kollektorfältet fylls då med luft.
Vid leveransen är beredaren redan fylld med denna.
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Bild 2.2  Fördelning av solarvätskan när solkollektorpumpen-/

pumparna går

Teckenförklaring
1 Solpanelfält
2 Solvärmetilloppsledning
3 Övre del rörslinga
4 Nedre del rörslinga
5 Solpanelpump 1
6 Solpanelpump 2 (endast version P)
7 Solvärmereturledningen

När solvärmeregulatorn tillkopplar solpanelpumpen/
pumparna (5, 6) matar pumpen/pumparna solarvätskan 
från rörslingan (4) genom solvärmereturledningen (7) 
till solpanelfältet (1). Där värms vätskan upp och leds 
tillbaka genom solvärmetilloppsledningen (2) till bereda-
ren.
Vätskevolymen i de tunna solvärmeledningarna och i 
solpanelfältet är låg jämfört med den tjocka rörslingan i 
beredaren. På så sätt sjunker solarvätskan nivå endast 
lite grann när solpanelpumpen/pumparna går. I den övre 
delen (3) av rörslingan samlas den luft som trängs 
undan ur solvärmeledningar och solpanelfält.
När systemet värms upp utvidgas solarvätskan och luf-
ten lite grann. Trycket för den luft som finns i solvärme-
systemet stiger då lite grann. Den integrerade luftblåsan 
i systemet har samma funktion som en utjämningskärl. 
Detta tryck är nödvändigt för funktionen och får inte re-
duceras. Av detta skäl är det förbjudet att montera en 
avluftare i solvärmesystemet.
När solpanelpumpen/pumparna går kommer solarvätska 
i den övre delen av rörslingan (3) hela tiden i kontakt 
med luften.

Systembeskrivning 2
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Utifrån den beskrivna funktionsprincipen sker följande:
- Eftersom det endast finns luft i solpanel och solvär-

meledning under den kalla årstiden när pumpen inte 
går, behöver endast uppställningsplatsen för bereda-
ren frostskyddas.

- Den föreskrivna installationen av solpanelfältet samt 
solvärmeledningarna och speciellt ledningarnas fall är 
en grundförutsättning för att solvärmesystemet ska 
fungera korrekt.

- Vätskevolymen i solpanelfältet samt solvärmeledning-
arna måste anpassas exakt till solvärmesystemet. Av 
det här skälet får min.- och max.-längden för solvär-
meledningarna inte överskridas, inte heller får solvär-
meledningar med en annan invändig diameter använ-
das eller typen av och antalet solpaneler ändras.

- Solarvätskans fysikaliska egenskaper är en annan 
grundförutsättning för att systemet ska fungera kor-
rekt. Av denna anledning får endast Vaillants solvär-
mevätska i original användas vid byte av vätska utan 
några tillsatser.

2.4 Solarregulatorns funktionsomfång
Solvärmesystemet auroSTEP plus regleras med hjälp av 
den integrerade, mikroprocessorstyrda solarregulatorn. 
Inställningen av beredarens beredskapstemperaturer 
och även den maximala beredartemperaturen kan du 
ändra med reglerutrustningen.
Den integrerade solarregulatorn är ett komplett utrustat 
system för reglering av en kollektor med 2-3 kollektorer 
och en tank.
För installationen har regulatorn gott om anslutnings-
möjligheter. För visning och inmatning av alla erforderli-
ga parametrar har den manöverelement och en stor dis-
play.

Differenstemperaturreglering
Solarregulatorn fungerar enligt principen för differens-
temperaturreglering. Regulator tillkopplar solpanelpum-
pen/pumpana när temperaturdifferensen (temperatur i 
solpanelen – temperatur i beredaren) är större än till-
kopplingsdifferensen.
Regulatorn frånkopplar solpanelpumpen/pumparna när 
temperaturdifferensen (temperatur i solpanelen – tem-
peratur i beredaren) är mindre än frånkopplingsdifferen-
sen.
Tillkopplingsdifferensen styrs av de värmekurvor som är 
programmerade i regulator. Det finns olika kurvor bero-
ende på om systemet har en eller två solpaneler.

Efterbelastningsfunktion
Efterbelastningsfunktionen används för att värma upp 
beredaren i ett bestämt tidsintervall till önskad börtem-
peratur när solvärmeutkomsten är otillräcklig. Efterbe-
lastning via en värmestav är möjlig. För efterbelastning 
av solvärmeberedaren går det att ställa in ett tidspro-
gram (för detaljer, se manualen, avsnitt 4.3.6).

Efterladd.fördröj.
För att undvika onödig efterbelastning via värmestaven 
har regulatorn en fördröjning för efterbelastning. Efter-
belastningen kan då fördröjas med max. 30 min. om sol-
panelpumpen/pumparna går och det finns solvärmeut-
komst. Om solpanelpumpen/pumparna står stilla, resp. 
om den önskade beredartemperaturen inte uppnåtts 
efter fördröjningstiden, sker en efterbelastning av tan-
ken via värmestaven.
Fördröjningen för efterbelastningen aktiveras på instal-
latörsnivån.

Legionellaskydd
För legionellaskydd ska Vaillants tillbehör legionella-
pump som monteras på plats användas.
Funktionen legionellaskydd används för att döda bakte-
rier i beredaren och i rörledningarna.
När funktionen är aktiverad värms beredaren och tillhö-
rande varmvattenledningar upp till en temperatur på 
70 °C en gång per vecka (onsdag kl. 14:00). 
Först använder systemet endast solvärmeutkomst för 
att nå börtemperaturen under en period på 90 min. Om 
detta inte räcker sker legionellaskyddet via värmesta-
ven. Funktionen avslutas när en temperatur på minst 
68 °C uppmäts under 30 min.
Installatören aktiverar funktionen legionellaskydd på in-
stallatörsnivå. Installatören kan på samma gång välja 
om uppvärmningen sker kl. 15:30 eller under följande 
natt kl. 04:00, för att eventuellt kunna utnyttja en för-
delaktiv taxa för nattströmmen.

Auto pumpmotion
Om pumparna varit avstängda under 23 timmar startar 
alla anslutna pumpar under ca 3 sekunder för att förhin-
dra att pumparna kärvar.

Årskalender
Regulatorn har en årskalender så att omställningen mel-
lan sommar- och vintertid sker automatiskt. För att 
funktionen ska aktiveras behöver endast aktuellt datum 
anges en gång på installatörsnivån.

h
 Anvisning!
Observera att regulatorn har ett reservbatteri 
som håller 30 min. vid ett strömavbrott. Den 
interna klockan stannar efter 30 minuter och 
kalender stoppas efter att spänningsförsörj-
ningen återställts. I detta fall måste tiden stäl-
las in på nytt och det aktuella datumet kontrol-
leras.

2 Systembeskrivning
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Påfyllningsläge/driftsläge
För att anläggningen ska fyllas snabbt efter att solpa-
nelpumparna startats, har regulatorn funktionen 
"Påfyllningsläge". Vid varje tillkoppling går/ pumpen/
pumparna under en tid i påfyllningsläge med fastställd 
effekt. Differensregleringen är inte aktiverad under den 
här tiden så att pumpen/pumparna inte frånkopplas om 
frånkopplingsgränsen underskrids. De första 20 sek. går 
solpanelpump 1 upp till 50 % av sin effekt, sedan till-
kopplas solpanelpump 2, om det finns en (endast ver-
sion P) med 50 % av sin effekt. Under följande 20 sek. 
körs solpanelpump 1 upp till 100 % av sin effekt. Även 
solpanelpump 2 (endast version P) når sin effekt på 
100 %. På så sätt går pumpen/pumparna under resten 
av tiden på påfyllningsläge med 100 % effekt, för att ga-
rantera en påfyllnad.
Efter påfyllningsläget startar driftsläget. För att undvika 
att solpanelpumpen/-pumparna stängs av för tidigt vid 
låg solarutkomst, drivs pumpen/pumparna först i 
12 minuter, medan differensregleringen förmedlar den 
optimala pumpeffekten. Efter att tiden gått ut bestäm-
mer differensregleringen resterande gångtid och 
effekt(er) på solpanelpumpen/-pumparna. Effekten körs 
upp när temperaturdifferensen mellan kollektoravkän-
nare och nedre beredarsensor under gångtid höjs eller 
om effekten stryps, när temperaturdifferenserna försva-
gas.

Partyfunktion
När partyfunktionen är aktiverad, aktiveras efterbelast-
ningsfunktionen, d.v.s. det inställda börvärdet för bere-
daren hålls konstant vid behov med efterbelastning.

Enskild efterbelastning
När den enskilda efterbelastningen aktiveras värms be-
redaren upp en gång till det inställda börvärdet.

Semesterfunktion
När denna funktion är aktiverad ställs driftsättet in på 

 under den inställda semestertiden (1...99 dagar). Då 
är både solvärmeutkomst och efterbelastningsfunktion 
inaktiverade.

2.5 Uppbyggnad och funktion
Vaillants solvärmesystem auroSTEP plus är ett termiskt 
solvärmesystem för varmvattenberedning. När solarsys-
temet står stilla, rinner solarvätskan ur kollektorfältet, 
som består av en eller två kollektorer och ledningar och 
tillbaka in i solarackumulatorn. På detta sätt undviker 
man skador p.g.a. frost eller överhettning på solvärme-
systemet. Användningen av en blandning av vatten och 
glykol som solarvätska ger ett extra frostskydd.
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Bild. 2.3  Huvudkomponenter i systemet auroSTEP 

plus med beredaren VEH SN 350/3 iP 

(principskiss utan anslutna tillbehör)

Teckenförklaring
1 Solvärmetilloppsledning
2 Kallvattenledning
3 Reglering
4 Varmvattenledning
5 Övre lagringssensor
6 Elvärmestav
7 Värmeväxlare för solvärmesystem
8 Nedre lagringssensor
9 Integrerat solarrörsystem
10 Säkerhetsventil
11 Nedre påfyllnings- och tömningskran
12 Kollektorpump 1
13 Övre påfyllnings- och tömningskran
14 Kollektorpump 2 (endast version P)
15 Solvärmereturledning
16 Solpanelfält
17 Kollektoravkännare

Systembeskrivning 2
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Systemet består av tre huvuddelar:
A: 2-3 kollektorer, 
B: isolerade rör och
C:  en solvärmeberedare med integrerad(e) pump(ar) 

och reglering.

Solpaneler A
Hos kollektorerna rör det sig om flatkollektor 
auroTHERM VFK 135 D (16) eller auroTHERM VFK 135 VD 
(finns ej tillgänglig hos alla återförsäljare) med serpenti-
nenabsorber. En kollektoravkännare (17) i solpanelen 
mäter solpaneltemperaturen

Rör B
Rören i systemet består av tillopps- (1) och returledning 
(15). I huset dras ledningarna bredvid varandra i en iso-
lering som vid behov även täcker ledningen för kollek-
toravkännaren (17). Denna del kallas även "solar-kop-
parrör 2 i 1". För att göra anslutningen på taket, ska 
kopparledningarna tas ut ur isoleringen, kortas efter 
behov, förses med separat isolering och därefter fästas 
med klämförskruvningar på kollektorn.

h
 Anvisning!
Använd endast kopparrör med en invändig dia-
meter på 8,4 mm p.g.a. rörledningarnas dimen-
sionering.
Vaillant rekommenderar "solar-kopparrör 2 i 1" 
som finns som tillbehör i 10 m längd 
(artikelnr 302359) eller i 20 m längd 
(artikelnr 302360). Röret är enkelt att 
montera och systemet fungerar optimalt och 
säkert med det.

Solvärmeberedare C
Eltankarna VEH SN 150/3 i, 250/3 i och 350/3 iP har en 
fyllnadsvolym på ca 150 l, 250 l resp. 350 l. De är utrus-
tade med en solarvärmeväxlare och en elvärmestav.
Solvärmeväxlaren (7) är monterad i den nedre delen av 
beredaren. Värmeväxlaren är ansluten till kollektorkret-
sen. Elvärmestaven (6) i övre delen används till efter-
uppvärmning av tanken, om solstrålningen inte räcker 
till.
De båda lagringssensorerna (5) och (8) skickar informa-
tion om de registrerade temperaturerna till regulatorn 
(3) som är integrerad i beredaren. I beredaren är dess-
utom följande delar integrerade: solpanelpump(ar) (12, 
14) som ser till att solarvätskan cirkulerar genom sol-
värmekretsen, en säkerhetsventil (10) och två påfyll-
nings- och tömningskranar (11) och (13). Beredaren inne-
håller dricksvatten som strömmar in genom kallvatten-
ledningen (2), värms upp och sedan strömmar ut genom 
varmvattenledningen (4).

Solvärmekrets
Solvärmekretsen har 2-3 solpaneler (16) vars övre rör-
utlopp är förbunden med tilledningen på solar-kopparrö-
ret (1). Den andra änden av ledningen är ansluten till 
den övre anslutningen på solvärmeväxlaren (7). Den 
nedre anslutningen av solarvärmeväxlaren leds via en 
del av solarrörsystemet (9) som är integrerad i bereda-
ren till sugsidan på kollektorpumpen (12, 14). Pumpen/
pumparna matar solarvätskan till returledningen för 
solar-kopparröret (15) som är anslutet till den nedre an-
slutningen på kollektorfältet (16).
Solarrörsystemet (9) som är integrerat i beredaren har 
även påfyllnings- och tömningskranar (11) och (13) en 
säkerhetsventil (10).
Solvärmekretsen innehåller en blandning av solarvätska 
och luft. Solarvätskan består av en färdig blandning av 
vatten och glykol som även innehåller inhibitorer. Syste-
met är endast fyllt med så mycket solarvätska att det 
endast finns solarvätska i solvärmeväxlaren (7) när sys-
temet är avstängt. Kollektorerna (16) och solar-koppar-
rören (1) och (15) är däremot endast fyllda med luft.
Det är inte nödvändigt att integrera ett utjämningskärl i 
solvärmekretsen eftersom solvärmekretsen inte är helt 
fylld med solarvätska. Istället finns det tillräckligt med 
luft i kretsen som kompenserar för solarvätskans expan-
sion när den värms upp. Luften i kretsen har därför en 
funktion. Eftersom luften ovillkorligen måste stanna i 
systemet är det förbjudet att installera en avluftnings-
ventil i solvärmesystemet.

Solvärmesystemets funktionssätt
Om temperaturdifferensen mellan kollektorsensorn (17) 
och den nedre lagringssensorn (8) överskrider ett be-
stämt gränsvärde, tillkopplas kollektorpumpen/-pumpar-
na (12, 14). Den/de pumpar solarvätska ur solvärmeväx-
laren (7) genom returledningen för solar-kopparröret 
(15), kollektor (16) och tilloppsledningen för solar-kop-
parröret (1) tillbaka till solvärme-värmeväxlaren i bere-
daren.
Luften som tidigare fanns i kollektorerna (16) trycks ut 
ur kollektorerna och leds via tilloppsledningen för solar-
kopparröret (1) till solvärmeväxlaren (7). Huvuddelen av 
luften samlas sedan i den övre kröken på rörslingan i 
solvärmeväxlaren. Resten av solvärmeväxlaren förblir 
fylld med solarvätska eftersom innehållet i kollektorerna 
(16) och solar-kopparrören (1) och (15) är mindre än 
innehållet i solvärmeväxlaren (7) i beredaren.
När kollektorerna (16) och solar-kopparrören (1) och (15) 
fylls med solarvätska sjunker pumpeffekten eftersom 
vätskepelarna som strömmar till och från kompenseras 
av solar-kopparrörens mycket lilla diameter. Pumpen/
pumparna behöver därför endast övervinna det hydrau-
liska motståndet i systemet.
När sedan temperaturdifferensen mellan kollektorav-
kännaren (17) och den nedre lagringssensorn (8) efter 
en viss driftstid underskrider en bestämd temperatur ut-
ifrån en sparad värmekurva, frånkopplar regulatorn (3) 
solpanelpumparna och solarvätskan leds via returled-
ningen för solar-kopparröret (15) och genom pumpen 

2 Systembeskrivning
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tillbaka till solvärmeväxlaren (7). Samtidigt trycks den 
luft som tidigare fanns i den övre delen av solvärmeväx-
laren tillbaka genom tillkopplingsledningen för solar-
kopparröret (1), kollektorerna (16) och returledningen 
för solar-kopparröret (15).

Utrustning
Solvärmeberedaren levereras komplett monterad och är 
redan fylld med solvärmevätska vid leverans. Därför 
krävs ingen påfyllnad vid idriftsättningen.
För att anläggningen ska få en lång livslängd är behålla-
ren och rörslingorna emaljerade på vattensidan. För för-
bättrat rostskydd har systemet en magnesiumanod som 
offeranod som standard. Offeranoden behöver underhåll 
årligen för att korrosionsskyddet ska bli bestående.

Frostskydd
Om beredaren står i ett ouppvärmt rum ur drift (vinter-
semester eller liknande) måste den tömmas helt för att 
undvika frostskador. 

Skållningsskydd
Vattnet i beredaren kan beroende på solvärmeutkomst 
och eftervärmning bli upp till 80 °C varmt.

H
 Fara!
Skållningsrisk!
Varning för brännskador Om vattentemperatu-
ren är över 60 °C vid tappningsställena är det 
risk att man bränner sig. 
Montera in en termostatblandare i varmvatten-
ledningen, enligt beskrivningen i installations- 
och underhållsanvisningen. Ställ in termostat-
blandaren på < 60 °C och kontrollera tempera-
turen vid ett tappställe för varmvatten.

Elvärmestav
Elvärmestaven med en effekt av 1,8 kW (VEH SN 150/3 i), 
2,7 kW (VEH SN 250/3 i) eller 3,6 kW (VEH SN 350/3 iP) 
(hos 230 V, 50 Hz) har en säkerhetstemperaturbegrän-
sare (STB 1). STB 1 stänger av elvärmestaven, för att för-
hindra en torrkörning om tanken inte har fyllts upp. 
Dessutom begränsar ytterligare en säkerhetstempera-
turbegränsare STB 2 utloppstemperaturen till max. 
100 °C. En säkerhetsfrånkoppling som utlöses av en 
eller båda säkerhetstemperaturbegränsare (STB 1 eller 
STB 2) får endast återställas av en fackhantverkare.

2.6 Solvärmerörledningar
Vaillants solvärmeanläggning är ett slutet hydrauliskt 
system. I systemet kan värmeöverföringen till förbru-
karna endast ske via värmeväxlare på grund av solvär-
mesystemets speciella värmebärarvätska. Beakta följan-
de förutsättningar för att garantera en felfri drift med 
högsta möjliga energinyttjande:

- Som solvärmerör får endast kopparrör med en invän-
dig diameter på 8,4 mm användas.
Vaillant rekommenderar med tanke på enkelt och 
snabbt montage solar-kopparrören 2 i 1 som är opti-
malt anpassade till systemet. Rören finns i 10 m längd 
(artikelnr 302359) för vindinstallation eller i 20 m 
längd (artikelnr 302360) för källarinstallation. På 
solar-kopparrören 2 i 1 är de båda kopparrören i til-
lopps- och returledningen redan isolerade och dessut-
om är redan ledningen för kollektorsensorn integre-
rad.

- Endast klämringsförskruvningar som är godkända av 
tillverkaren för upp till 200 °C får användas.
Även här rekommenderar vi att de klämförskruvning-
ar används som ingår i tillbehören "Solar-kopparrör 
2 i 1" 10 m lång (artikelnr 302359) och "Solar-koppar-
rör 2 i 1" 20 m lång (artikelnr 302360)!

a
 Obs! 
Risk för skador!
Blixtnedslag kan leda till störningar i elektroni-
ken hos solarsystemet, i uppvärmningssyste-
met eller i huset.
Jorda solvärmekretsen på kollektorn. 
Använd till exempel rörklämmor för jordning, 
fäst dessa på solvärmekretsens rör och anslut 
rörklämmorna till en potentialskena med en 
16 mm2-kabel.

Om huset har en åskledare ska solpanelerna anslutas till 
denna.

Systembeskrivning 2
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2.7 Egenskaper hos solarvätskan
Nedanstående uppgifter gäller solvärmevätska från 
Vaillant.
Vaillant solvärmevätska är ett frost- och korrosions-
skyddsmedel färdigt för användning. Den har en hög 
temperaturbeständighet och kan användas till Vaillant 
flatkollektorer.
Solarvätskan har dessutom en hög värmekapacitet.
Inhibitorerna ger ett säkert korrosionsskydd även om 
olika metaller har använts i installationen.

a
 Observera!
Risk för skador!
Om Vaillant solvärmevätska byts ut mot vatten 
eller andra vätskor, kan kollektorer eller andra 
anläggningsdelar förstöras på grund av frost 
eller korrosion.
Använd endast Vaillant solvärmevätskor i origi-
nal till anläggningen.

Solarvätskan från Vaillant har en obegränsad hållbarhet 
om den förvaras i en stängd lufttät behållare.

Vanligtvis är kontakt med huden ofarligt. Vid ögonkon-
takt brukar endast lättare irritationer uppstå, men ögo-
nen bör ändå tvättas direkt. Observera säkerhetsdata-
bladet i avsnitt 3.1.2 i installations- och underhållsanvis-
ningen.

2.8 Frost- och rostskydd av solvärmekretsen
För att skydda solaranläggningen mot frost och korrosi-
on, får endast oförtunnad solarvätska från Vaillant an-
vändas om det behöver göras påfyllning resp. efterfyll-
ning.

h
 Anvisning!
Genom att fylla upp anläggningen med Vaillant 
solarvätska får du en frostbeständighet på 
-28 °C. Även vid låga utetemperaturer uppstår 
inte frostskador direkt eftersom vattnets 
sprängverkan sänks. Kontrollera frostskyddets 
verkan efter påfyllning av anläggning och däref-
ter en gång per år.

För snabb och enkel kontroll rekommenderar vi Vaillant 
Refraktometer. 
Dessutom kan du använda ett klassisk frostskyddstest.
Följ installationsanvisningen som medföljer.

2.9 Flatkollektorer auroTHERM classic VFK 135 D 
och 135 VD

Säkerhet

H
 Fara!
Risk för brännskador!
Kollektorerna blir vid solinstrålning närmare 
200 °C varma. Ta bort den fabriksmonterade 
solskyddsfolie först när solarsystemet har ta-
gits i drift.

 
Fara!
Risk för brännskador!
Kollektorerna blir vid solinstrålning närmare 
200 °C varma. 
Undvik underhållsarbete vid starkt solsken.

h
 Anvisning!
För solvärmesystem auroSTEP plus får kollek-
torerna hos VFK 135 VD endast monteras hori-
sontalt, kollektorera hos VFK 135 VD (finns ej 
hos alla återförsäljare) endast vertikalt.

Bild 2.4 2:  a solpanelfältet auroTHERM classic VFK 135 D i 

takmontage

2 Systembeskrivning
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Bild 2.5  2: a solpanelfältet auroTHERM classic VFK 135 VD 

(finns ej hos alla handlare) i takmontage

1

2

3

4

5

Bild 2.6  Vaillants flatsolpaneler auroTHERM classic VFK 135 D 

i genomskärning

Teckenförklaring
1 Säkerhetsglas
2 Absorber
3 Mineralullisolering (stenull)
4 Bakre vägg
5 Aluminiumramar

Vaillants solpaneler auroTHERM classic VFK 135 D har 
en sjövattenbeständig aluminiumram och en absorber-
bar aluminiumyta med selektivt vakuumskikt samt solar-
säkerhetsglas. Solpanelerna har en isolering i mineralull 
utan freoner som tål stilleståndstemperaturer vilket 
medför en utmärkt värmeisolering med lång livslängd. 
Alla anslutningar hos kollektorerna för VFK 135 D har 
tillverkats för flexibel montering till lödförbindningarna 
eller klämringskopplingarna som rekommenderas av 
Vaillant. 

Alla kopplingar hos solpanelerna för VFK 135 VD (finns 
ej hos alla återförsäljare) har tillverkats med Vaillants 
medföljande klämringskoppling för montering. 
Eftersom sensorhylsan är integrerad i mitten och den 
inre konstruktionen är symmetrisk kan solpanelfältet 
monteras fritt.

Systembeskrivning 2
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1 Information om dokumentationen

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

Övriga anvisningar
Beakta alltid manualerna för anläggningens alla delar 
och komponenter vid användning av auroSTEP plus. 
Dessa manual levererades tillsammans med anläggning-
ens delar samt kompletterande komponenter.

1.1 Förvaring av dokumenten
Förvara bruksanvisningen och alla ytterligare gällande 
dokument så att de finns till hands vid behov.
Vid förflyttning eller försäljning av apparaten ska doku-
mentationen överlämnas till den nya brukaren.

1.2 Använda symboler
Beakta alltid säkerhetsanvisningarna i denna manual!

d
 Fara!
Omedelbar fara för liv och hälsa!

e
 Fara!
Livsfara på grund av elektricitet!

H
 Fara!
Fara för brännskador och skållning!

a
 Observera!
Möjlig farlig situation för produkten och miljön!

h
 Anvisning!
Viktig information och viktiga anvisningar.

• Symbol för handlingar.

1.3 Anvisningens giltighet
Manualen gäller endast för apparater med följande arti-
kelnummer:

Apparattyp Artikelnummer

auroSTEP plus VEH SN 350/3 iP 0010010483

Tab 1.1 Anvisningens giltighet

Pannans artikelnummer finns på typskylten.

1.4 Typskylt
På solvärmesystemet auroSTEP plus finns typskyltar på 
solpanelen och beredaren.

1.5 CE-märkning
CE-märkningen bevisar att solvärmesystemet auroSTEP 
plus uppfyller de grundläggande kraven i EU-direktiven.

2 Säkerhet

Vaillant solvärmesystem auroSTEP plus är tillverkade 
enligt senaste tekniska rön och gällande säkerhetstek-
niska regler. Vid felaktig användning kan det ändå upp-
stå faror för användarens eller tredje persons liv och 
hälsa samt funktionsstörningar eller sakskador på appa-
raten.

a
 Observera!
Apparaterna får endast användas för uppvärm-
ning av dricksvatten.

Uppställning
Solvärmesystemet auroSTEP plus får endast installeras 
av en behörig installatör, som ansvarar för att alla gäl-
lande föreskrifter, regler och direktiv efterföljs.
Fabriksgaranti lämnas endast om pannan installeras av 
auktoriserad, behörig installatör. 
Installatören är även ansvarig för inspektion/underhåll 
och reparation samt ändringar på beredarna.

Säkerhetsventil och utblåsningsledning
Varje gång som varmvattnet i beredaren värms upp 
ökar vattenvolymen. Beredaren måste därför vara ut-
rustad med en säkerhetsventil och en utblåsningsled-
ning.
Under uppvärmningen kommer det vatten ur utblås-
ningsledningen.

h
 Anvisning!
Om det finns ett utjämningskärl för dricksvat-
ten, kommer vatten inte ut ur utblåsningsled-
ningen.

a
 Observera!
Risk för skador!
Vid stängd säkerhetsventil eller utblåsningsled-
ning kan ett övertryck byggas upp i solvärme-
beredaren, som kan leda till att beredaren 
skadas.
Förslut aldrig säkerhetsventil resp. utblås-
ningsledning.

H
 Fara!
Skållningsrisk!
Utloppstemperaturen vid säkerhetsventilen 
resp. vid utblåsningsledningen kan vara upp 
till 80 °C. 
Undvik att vidröra dessa komponenter eller 
vatten som kommer ur komponenterna.

Risk för frost
Om beredaren är uppställd ur drift i ett rum som inte är 
uppvärmt (t.ex. under vintersemestern eller liknande) 
måste beredaren tömmas helt.

1 Information om dokumentationen
2 Säkerhet
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Förändringar
Det är under inga omständigheter tillåtet att genomföra 
ändringar av systemkomponenterna. (Undantag finns 
beskrivet under ändringar i bruksanvisningen.)

a
 Observera!
Risk för skador p.g.a. ej yrkesmässiga 
ändringar!
Öppna eller ändra aldrig något på beredaren, 
regleringen, tilloppsledningar för vatten och 
ström, på utblåsningsledningen, på säkerhets-
ventilen för beredarvatten eller andra delar av 
anläggningen.

Otätheter
Vid otätheter på varmvattenledningarna mellan bereda-
re och tappningsställe: stäng spärrventilen för kallvatten 
på beredaren på platsen och låt en godkänd fackhant-
verksfirma åtgärda otätheten.

3 Driftsanvisningar

3.1 Garantivillkor

Garantivillkor för Vaillant tillverkargaranti på 
auroSTEP plus VIH och VEH solarackumulatortank.

Vaillant garanterar att denna högklassiga produkt som 
du införskaffat är fri från tillverkningsfel.

Du får därför tillverkargaranti på
• 5 år för beredaren,
• 2 år för de övriga komponenterna (elektronik, 

pumpar, hydraulik, kåpor etc.).

Denna garanti - som varken ersätter eller inskränker på 
din lagliga rätt - gäller som tillägg. Du kan även låta 
göra gällande materialfel gentemot försäljaren (i nor-
malfall installatören) som tillstår dig.

Garantin gäller endast för ovan nämnda auroSTEP plus 
solvärmeberedare VIH och VEH (nedan kallad "solvär-
meberedare"), som är köpt i Sverige samt installerad 
och tagen i drift av en kvalificerad installatör. Den gäller 
vidare endast om ett årligt underhåll görs på både sol-
värmeberedaren och på hela värmeanläggningen av en 
kvalificerad servicetekniker enligt skötselanvisningarna. 
Garantin gäller inte för tillbehör/delar.

För övrigt gäller följande villkor:

Garantitiden gäller från installationsdagen. Den gäller 
dock maximal 5 år resp. 2 år (se ovan) från och med in-
köpsdagen av solvärmeberedaren.

Skulle det mot förmodan uppkomma material- eller fa-
brikationsfel, avhjälps dessa genom vår fabriksservice 
utan kostnad. Personalen på fabriksservicen avgör om 
en solvärmeberedare behäftad med fel repareras eller 
byts ut. Om en solvärmeberedare vid tidpunkten för fel-
anmälan inte längre tillverkas, har vi rätt att ersätta 
produkten med en liknande. Garantvillkor som kan visas 
upp leder inte till någon förlängning av garantitiden.

Det är din skyldighet att se till att kundtjänst obehindrat 
ska kunna genomföra denna åtgärd till överenskommet 
datum. Du måste speciellt se till att solvärmeberedaren 
är lättillgänglig. Kostnader som kan uppstå i och med 
detta ansvarar du för.

Säkerhet 2
Driftsanvisningar 3
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Garantin gäller endast för material- eller fabrikationsfel. 
Den gäller inte för fel som orsakats på grund av:
- uppställning av solvärmeberedare på olämplig plats;
- montering eller anslutning av produkter som inte är 

godkända av Vaillant;
- bristfällig systemtolkning, systemkonfiguration och 

monteringssätt;
- felaktig kabeldragning eller fel och brister i installa-

tionsarbete eller felaktig hantering medan dessa arbe-
ten utförs;

- felaktig tömning/påfyllning av solvärmekretsar; 
- att inte monterings- och bruksanvisningen efterföljs;
- att inte Vaillants underhållsanvisningar för solvär-

meberedare och solvärmesystem efterföljs, särskilt 
beträffande skyddsanoden av magnesium;

- drift under olämpliga miljöförhållanden eller med 
olämpliga metoder som avviker från produktspecifika-
tioner, driftsanvisningar eller typskyltsuppgifter;

- naturkatastrofer (t.ex jordbävning, orkan, tornado, 
vulkanutbrott, översvämning, blixtnedslag, indirekt 
blixtnedslag, snöskador, laviner, frostpåverkan, jord-
ras, insektplågor) eller andra oförutsedda omständig-
heter. 

Om arbeten utförs på solvärmeberedaren som inte 
gjorts av vår fabriksservice eller av kvalificerad service-
tekniker, gäller inte garantin. Det gäller även om solvär-
meberedaren är ansluten med delar som inte är godkän-
da av Vaillant.

Garantin omfattar inga andra anspråk än kostnadsfri fel-
avhjälpning, t.ex. skadeståndsanspråk.

Viktigt!
Som bevis för anspråk på garanti gentemot vår fabriks-
service gäller köpkvitto eller räkning från servicetekni-
ker. Se till att spara köphandlingen!

3.2 Allmän information

Försäkring
Vi rekommenderar att ange solvärmeanläggningen som 
en värdeökande anläggning och uttryckligen försäkra 
den mot blixtnedslag. En försäkring mot hagelskador 
kan dessutom vara en god idé i områden som är särskilt 
utsatta.

Beredare och solvärmeanläggning

H
 Fara!
Risk för brännskador!
Komponenter som leder vätska i solvärmean-
läggningen som solpaneler och solvärmeled-
ningar samt varmvattenledningar blir väldigt 
heta under solvärmedriften.
Kontrollera temperaturen innan du vidrör kom-
ponenterna.

d
 Fara!
Risk för skador vid olämpliga förändringar!
Vid olämpliga förändringar på solvärmeanlägg-
ningen kan ånga strömma ut, anläggningen ska-
das eller explosionsrisk uppstå. 
Det är förbjudet att utföra ändringar på bereda-
re eller reglering, tilloppsledningar för vatten 
och ström (om sådana finns), på utblåsnings-
ledningen och på säkerhetsventilen för beredar-
vatten.

Anläggningen arbetar automatiskt när den väl är in-
ställd. Se kapitel 4 för inställningsmöjligheter.
Beakta följande anvisningar för att solvärmeanläggning-
en från Vaillant ska fungera korrekt:
• Stäng aldrig av anläggningen – inte heller inför semes-

tern eller om du tror att något är fel. 
Beakta anvisningarna i avsnitt 4.4 och 4.5.

• Ta aldrig ut säkringen.
• Fyll aldrig på solpanelkretsen själv.

3.3 Ändamålsenlig användning
Vaillant solvärmesystem auroSTEP plus är tillverkat en-
ligt senaste tekniska rön och gällande säkerhetstekniska 
regler.
Vid felaktig användning kan det ändå uppstå faror för 
användarens eller tredje persons liv och hälsa samt 
funktionsstörningar eller sakskador på apparaten eller 
andra sakvärden.
Komponenterna i solvärmesystemet auroSTEP plus är 
inte avsedda 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 anvisningar 
om hur solarsystemet auroSTEP plus komponenter ska 
användas.
Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med 
solvärmesystemet auroSTEP plus komponenter.

3 Driftsanvisningar
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Vaillants solarsystem auroSTEP plus får endast använ-
das för försörjning av uppvärmt dricksvatten till 80 °C i 
hushåll och företag. 
Alla annan användning räknas som ej ändamålsenlig. 
Tillverkaren/leverantören ansvarar inte för skador som 
uppstår p.g.a. ej ändamålsenlig användning. Användaren 
har då ensamt ansvar.
Till ändamålsenlig användning hör även att bruks- och 
installationsanvisningarna och alla ytterligare gällande 
dokument följs samt att kontroll-/underhållsvillkoren be-
aktas.

a
 Observera!
Det är inte tillåtet att använda apparaterna på 
något annat sätt!

H
 Fara! 
Skållningsrisk!
Utloppstemperaturen vid tappningsställen 
kan vara upp till 80 °C med beredaren 
auroSTEP plus. 
Kontrollera temperaturen där vatten rinner ut, 
innan du vidrör det.

3.4 Krav på uppställningsplatsen
Uppställningsplatsen bör vara frostfritt året runt. Om 
detta inte kan säkerställas, beakta informationen om 
frostskydd (se avsnitt 4.7).

h
 Anvisning!
Det krävs inget avstånd mellan apparaten och 
brännbart byggmaterial resp. annat brännbart 
material. Vid husets yta är temperaturen alltid 
lägre än max. tillåtna 80 °C.

Över beredaren måste det finnas ett fritt utrymme på 
minst 35 cm så att skyddsanoden av magnesium utan 
problem kan bytas ut vid det årliga underhållet.

3.5 Skötsel
Rengör de yttre delarna av beredaren med en fuktig 
trasa (ev. med såpvatten).

h
 Anvisning!
Använd aldrig polerande eller lösande rengö-
ringsmedel (skurmedel av alla slag, bensin eller 
liknande) för att inte skada höljet på apparaten.

Solpanelerna behöver inte rengöras. Precis som tak-
fönster så blir solvärmepaneler smutsiga. Genom regn 
rengörs de dock tillräckligt på naturlig väg.

3.6 Recycling och avfallshantering
Solvärmeanläggningen består till övervägande del av 
återvinningsbara råmaterial.

3.6.1 Apparat
Beredaren auroSTEP plus och alla dess tillbehör får inte 
kastas tillsammans med hushållssoporna. Se till att pan-
nan och ev. tillbehör transporteras till en lämplig åter-
vinningsstation.

3.6.2 Solarkollektorer
Alla solarkollektorer från Vaillant GmbH uppfyller kra-
ven för märkning med miljömärket "Blauer Engel". I 
samband med detta har vi som tillverkare åtagit oss att 
ta tillbaka komponenterna och att återvinna dem i sam-
band med byte.

3.6.3 Förpackning
Transportförpackningen ska avfallshanteras av värme-
teknikerna som installerat apparaten.

h
 Anvisning!
Följ gällande nationella bestämmelser för 
arbete på hög höjd.

3.7 Energispartips

Hushålla med vattnet
En god hushållning med vattnet kan sänka kostnaderna 
betydligt.
Duscha istället för att bada: För ett badkar behövs ca 
150 liter vatten, medan en modern dusch med vatten-
sparande munstycke enbart förbrukar ca en tredjedel av 
denna mängd.
Och: En droppande kran "förbrukar" upp till 2 000 liter 
och en rinnande toalett upp till 4 000 liter vatten om 
året. En ny packning däremot kostar inte särskilt 
mycket.

Driftsanvisningar 3



6 Manual auroSTEP plus 0020100351_00

4 Handhavande

4.1 Översikt manöverelement

1

2

Bild. 4.1  Manöverelement

Teckenförklaring:
1 Display
2 Inställare (vrid och klicka)
i Infoknapp
F Knapp för specialfunktioner
P Programmeringsknapp

4.2 Förbereda idriftsättning
Gör på följande sätt för idriftsättning av beredaren (t.ex. 
efter frånkoppling och tömning p.g.a. längre frånvaro):

• Öppna ett tappställe för varmvatten före första upp-
värmningen, för att kontrollera om beredaren är fylld 
med vatten och att avstängningsventilen på kallvat-
tensidan inte är stängd.

1

Bild 4.2  Tömningsventil för dricksvattenberedaren

• Om det inte kommer ut något vatten ur tappningsstäl-
let måste du kontrollera att tömningsventilen (1) på 
beredaren är stängd och öppna sedan spärrventilen 
för kallvattentilloppsledningen.

• Öppna ett tappningsställe för varmvatten och släpp ut 
luften ur ledningen tills vatten rinner ut utan luftbubb-
lor.

h
 Anvisning!
Vid eventuella otätheter i varmvattenledningen 
i området mellan enhet och tappningsställe, 
stäng direkt av kranen till kallvattenledningen. 
Låt en godkänd hantverksfirma åtgärda otäthe-
terna.

4.3 Idriftsättning
• Slå på solarsystemet auroSTEP plus genom att 

tillkoppla det frånskiljningsdon (t.ex. säkring eller 
effektomkopplare) som monterats på platsen av 
installatören. Välj därefter ett driftsätt ,  eller  
(se avsnitt 4.3.4).

• Om strömtillförseln avbrytits under längre tid än 
30 min., måste du mata in aktuellt datum och klock-
slag.

4.3.1 Styrning
Regulatorn har en display med symboler och bygger på 
Vaillants manöverkoncept "Vrid och klicka". Klicka på 
inställaren för att visa olika värden. Vrid på inställaren 
för att ändra det visade värdet. Öppna ytterligare manö-
ver- och visningsnivåer med de tre valknapparna.

4 Handhavande
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4.3.2 Översikt display

4

1
2

3

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Bild 4.3  Display

Teckenförklaring
1  Programmeringsnivå
2  Service-/diagnosnivå
3  Efterbelastning
4  Programmering tidsprogram
5  Infonivå
6  Solarutkomst (blinkar när det finns solvärmeutkomst)
7  Enheter
8  Markör
9  Multifunktionsdisplay
10  Veckodagar
11  Bör-/ärvärde
12  Driftsätt
13  Specialfunktioner

Förklaring av displaysymboler

Programmering tidsprogram

  Programmering tidsprogram efterbelastnings-
funktion

Driftsätt:
 Efterbelastningsfunktion med tidsprogram

  Efterbelastningsfunktion är alltid i beredskap

 Ingen efterbelastning

  Ingen aktivering av solpanelpumpen
 Ingen efterbelastning

h
 Anvisning!
Driftsättet  visas alltid i kombination med  
eller . På detta sätt visas om för tidprogram-
met beträffande efterbelastningen är i bered-
skap eller inte.

Specialfunktioner:

 Party

 Enskild efterbelastning

 Semesterfunktion

4.3.3 Displaytyper
Det är totalt fyra nivåer som gäller för dig:
- Huvudmanövernivå
- Infonivå
- Specialfunktioner
- Programmeringsnivå

Dessutom finns det även en service-/diagnosnivå och 
serviceteknisk nivå Dessa båda nivåer är endast avsed-
da för fackhantverkare. Ändra aldrig några värden här, 
om du råkar hamna här genom att trycka fel på en val-
knapp! Lämna omedelbart dessa nivåer genom att 
trycka in programknapp P.
Displayen slår om till huvudmanövernivå igen.

Display huvudstyrningsnivå
Huvudstyrningsnivån öppnas när apparaten tillkopplas. I 
avsnittet 4.3.4 beskrivs hur värden ställs in och ändras.

1

2

4

5

6

3

Bild 4.4  Display huvudstyrningsnivå

Teckenförklaring
1  Indikering av solvärmeutkomst (solpanelpumpar går)
2  Ärtemperatur för solpanelen
3  Aktuell tid
4  Aktuell veckodag
5  Ärtemperatur för beredare (vrid på inställaren för att avläsa 

och ställa in börtemperatur.)
6  Aktuellt driftsätt

Display infonivå
Tryck på infoknappen för att öppna infonivån. Först sker 
indikeringen enligt bilden nedan. Tryck flera gånger 
på infoknappen för att visa ytterligare information 
(se avsnitt 4.3.5). De olika informationspunkterna visas 
under ca fem sekunder på displayen. Därefter kopplas 
displayen automatiskt om till huvudstyrningsnivån.

Handhavande 4
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4 Handhavande

1

2

3

Bild 4.5  Display infonivå

Teckenförklaring
1  Infonivå
2 Indikering av solvärmeutkomst (solpanelpumpar går)
3 Börtemperatur i beredaren

Display specialfunktioner
Tryck på knappen F för att öppna nivåerna för special-
funktioner: party, enskild efterbelastning och semester-
funktion. Efter ca tio sekunder aktiveras den valda funk-
tionen och displayen går tillbaka till huvudstyrningsni-
vån.
I avsnittet 4.3.7 beskrivs hur de enskilda specialfunktio-
nerna aktiveras.

1

2
3

Bild 4.6  Display specialfunktioner

Teckenförklaring
1 Specialfunktion aktiverad
2 Markör (markerar vald specialfunktion)
3 Symbol för vald specialfunktion

Display programmeringsnivå
Tryck på programmeringsknappen P för att öppna nivån 
för programmering av regulatorns kopplingstider. Här 
går det att ställa in efterbelastningen för solvärmebere-
daren (se avsnitt 4.3.6).
Tryck på programmeringsknappen för att gå tillbaka till 
huvudstyrningsnivån.

1

2

4
5

6

3

7

Bild 4.7  Display programmeringsnivå

Teckenförklaring
1 Programmeringsnivå
2  Tidsprogram för efterbelastning för solvärmeberedaren
3 Sluttid
4 Starttid
5 Veckodag resp. veckoblock
6 Markör (markerar det värde som ska ändras)
7 Tidsfönster

4.3.4 Huvudstyrningsnivå
I huvudinställningsnivån kan följande ställas in:
–  Börvärde för beredartemperatur (frånkopplingstempe-

ratur för efterbelastning av beredaren)
–  Driftsätt
–  Aktuell veckodag
–  Aktuell tid

h
 Anvisning!
Beakta att du här endast kan ställa in börtem-
peraturen för efterbelastning via värmeaggre-
gatet – det faktiska värdet för beredartempera-
turen kan ligga betydligt högre!
Inställningen av tankens max. temperatur för-
klaras i kapitlet 6.3 "Installations- och under-
hållsanvisningar".

Den inställning som öppnas, visas och kan ställas in i 
displayen under ca fem sekunder. Därefter går displayen 
tillbaka till grundvisningen i huvudstyrningsnivån. Klicka 
inom fem sekunder på inställaren för att öppna nästa 
inställningsvärde.

Display Erforderliga steg

Vrid inställaren - markören markerar 
efter tre sekunder temperaturindikering-
en som också blinkar.

Ställ in börvärdet för beredartemperatu-
ren genom att vrida på inställaren.

Klicka på inställaren - markören marke-
rar driftsätten. Det inställda driftsättet 
blinkar.

Välj ett driftsätt genom att vrida inställa-
ren.

Klicka på inställaren - markören marke-
rar veckodagen. Inställd veckodag blin-
kar.

Ställ in aktuell veckodag genom att vrida 
på inställaren.

Klicka på inställaren - markören marke-
rar timmarna och minuterna. 

Ställ in aktuell tid genom att vrida på 
inställaren.

Tab. 4.1 Inställningar på huvudstyrningsnivån
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4.3.5 Infonivå
Det går att visa de inställda värden ett i taget genom att 
trycka flera gånger på infoknappen.
De olika informationspunkterna visas under ca fem sek-
under på displayen. Därefter kopplas displayen automa-
tiskt om till huvudstyrningsnivån.

Display Inställningar

Börvärde för beredartemperatur

Temperatur för beredarsensor 1
(övre beredarsensor)

Temperatur för beredarsensor 2
(nedre beredarsensor)

Temperatur solpanelsensor 1

Tidsprogram uppvärmningsintervall 1:
aktiveringstid för efterbelastning,
t.ex. måndagar från 6:00 till 8:00

Tab. 4.2 Inställnings- och driftsvärden

Beroende på hur många tidsprogram som är inställt, 
visas här ytterligare program (se avsnitt 4.3.6).

4.3.6 Programmeringsnivå
För efterbelastning av solvärmeberedaren går det att 
ställa in ett tidsprogram med tre tidsintervaller för varje 
dag.
Regulatorn har ett grundprogram som kan anpassas 
individuellt efter de aktuella behoven.

Dag
H1 H2 H3

Starttid Sluttid Starttid Sluttid Starttid Sluttid

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Grundprogram efterbelastning

Inställningen av önskade tider sker i fyra steg:
1. Välj tidsintervall
2. Välj veckodag eller veckoblock
3. Bestäm starttid
4. Bestäm sluttid

Det går att ange upp till tre tidsintervaller per dag. 
Tiderna i intervallerna får dock inte överlappa varandra.
Du kan redera ett tidfönster genom att ställa in start- 
och sluttid till samma klockslag. Om du ändrar ett tid-
fönster endast för ett veckoblock, kvarstår de inställda 
tiderna för de övriga dagarna. Dessa tider får du bear-
beta eller radera separat.

Exempel: Om du ändrar grundprogrammet H1 för MO-FR 
från 12:00 till 22:00, är tidfönstret H1 för SA och SU 
fortfarande inställt på 6:00 till 22:00.

Handhavande 4
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I följande tabeller anges de enskilda stegen på nytt för 
tydlighetens skull:

Display Erforderliga steg

Tryck på programmeringsknappen P
Vrid inställaren tills kransymbolen visas.

Klicka på inställaren - markören marke-
rar den tid (H1) som ska ändras och dess-
utom blinkar den.
Välj önskat tidsintervall genom att vrida 
inställaren. 
Inställningsvärde: H1, H2, H3

Klicka på inställaren - markören marke-
rar veckoblocket som dessutom blinkar.
Välj ett blockprogram eller en veckodag 
genom att vrida inställaren.
Inställningsvärde: (MÅ-SÖ); (MÅ-FR); 
(LÖ-SÖ); (MÅ); (TI); (ON); (TO); (FR); (LÖ); 
(SÖ)

Klicka på inställaren - markören marke-
rar starttiden och timmarna blinkar.
Välj en starttid genom att vrida inställa-
ren. För inställning av 
minuterna: klicka på inställaren igen.

Klicka på inställaren - markören marke-
rar sluttiden och timmarna blinkar.
Välj en sluttid genom att vrida inställa-
ren. För inställning av minuterna: klicka 
på inställaren igen.

Tab. 4.4 Ställ in tidfönster

4.3.7 Specialfunktioner

Display Erforderliga steg

Partyfunktion
Tryck på knappen specialfunktion - 
partysymbolen blinkar under ca 
10 sekunder. Därefter är funktionen akti-
verad.
Funktionen inaktiveras automatiskt när 
nästa efterbelastningsintervall startar.
Välj funktionen på nytt om du vill inakti-
vera den innan dess.
Funktionen kan endast aktiveras i drift-
sättet .

Enskild efterbelastning
Tryck på knappen specialfunktion två 
gånger - symbolen för enskild efterbe-
lastning blinkar under ca 10 sekunder. 
Därefter är funktionen aktiverad.
Välj funktionen på nytt om du vill inakti-
vera den innan dess.

Semesterfunktion
Tryck tre gånger på knappen special-
funktion - symbolen för semesterfunk-
tion blinkar under ca 10 sekunder i dis-
playen. Därefter kan du ställa in antalet 
semesterdagar med inställaren.
Därefter aktiveras funktionen för den 
inställda tiden.
Välj funktionen på nytt om du vill inakti-
vera den innan dess.
Om funktionen legionellaskydd är aktive-
rad, startar funktionen på den sista 
semesterdagen. 

Tab. 4.5 Aktivering av specialfunktioner

4.4 Felmeddelanden
Solvärmeregulatorn visar felmeddelanden i huvudstyr-
ningsnivån vid fel på temperatursensorn. 
När apparaten tas i drift, t.ex. till- och frånkoppling av 
strömtillförseln kontrolleras alltid sensorkonfiguratio-
nen.
Utifrån det inställda hydraulikschemat registrerar regu-
latorn om det finns ett fel och om denna sensor inte 
krävs för driften.

a
 Observera!
Risk för skador p.g.a. ej yrkesmässigt 
underhåll!
Vid felaktig reparation eller olämpligt underhåll 
kan apparaten skadas.
Försök aldrig själv utföra reparationer eller un-
derhållsarbeten på apparaten. Låt en behörig 
installatör utföra arbetena. Vi rekommenderar 
att du tecknar ett underhållsavtal för solvär-
meanläggningen med en godkänd hantverksfir-
ma.

Följande tabell förklarar meddelandena.

4 Handhavande
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Display Meddelande/meddelandets betydelse

Fel solpanelsensor 1

Felet uppträder när den anslutna sens-
orn är defekt eller om sensorn saknas. 

Fel beredarsensor 1

Felet uppträder när den anslutna sens-
orn är defekt. 

Fel beredarsensor 2

Felet uppträder när den anslutna sens-
orn är defekt eller om sensorn saknas. 

Fel blockering

Skyddsfunktion: Solpanelpumpen från-
kopplas om temperaturen vid beredar-
sensorn 2 är för hög.

Tab. 4.6 Felmeddelanden

4.5 Åtgärder vid störningar

h
 Anvisning!
Stäng alltid spärrventilen för kallvatten på be-
redaren vid otätheter på vattenledningar mellan 
beredare och vattenkran. Annars kan vatten-
skador uppstå. Låt en godkänd fackhantverks-
firma åtgärda otätheterna.

Spärrventilen för kallvatten finns på röranslutningen 
från husets anslutning till beredaren (kallvattenanslut-
ning) precis vid beredaren.

Vad ska man göra när... Åtgärd

det droppar vätska ur anlägg-
ningen?

Samla upp vätskan (spann) och 
kontakta en fackhantverksfirma.

vätska eller ånga kommer ut ur 
säkerhetsventilen på dricksvat-
tenledningen?

Kontakta servicetekniker

regulatorn visar "Sensordefekt" 
eller "Kabelbrott"?

Kontakta servicetekniker

skivan på en solpanel har för-
störts?

Rör inte vid solpanelens inre 
delar. Kontakta en fackhant-
verksfirma.

beredaren inte ger tillräckligt 
mycket varmvatten?

Kontrollera inställningen av ter-
mostatblandare för varmvatten 
(ca 60 °C rekommenderas).
Om inställningarna är rätt, kan 
beredaren vara igenkalkad. I så 
fall: Kontakta servicetekniker

Tab. 4.7  Felmeddelanden

d
 Fara!
Livsfara på grund av olämpligt ingrepp!
På grund av att arbeten inte utförts på fack-
mannamässigt sätt kan detta leda till livsfara 
på solvärmeanläggningen. 
Försök aldrig själv att åtgärda fel på solvärme-
systemet. Kontakta en godkänd fackhantverks-
firma för rådgivning.

4.6 Urdrifttagning
• Välj driftsättet  i huvudstyrningsnivån (se 

avsnitt 4.3.4). Beakta även information om 
frostskydd vid urdrifttagning under de kalla 
årstiderna, se avsnittet 4.7.

Handhavande 4
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4.7 Frostskydd
Om solvärmeanläggningen är placerad i ett utrymme 
som inte är frostsäkert eller uppvärmt, finns det risk för 
köldskador under vintern. Töm i sådant fall solvärmean-
läggningen.
• Ta beredaren ur drift enligt beskrivningen i 

avsnittet 4.6.
• Stäng spärren i tilledningen för varmvatten till bere-

daren.

Bild 4.8  Tömning av beredaren

• Sätt en lämplig slang i tömningsventilen till beredaren 
(se bild 4.8).

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

• Öppna tömningsventilen.
• Öppna det högst belägna tappningsstället för varm-

vatten för att avlufta och tömma vattenledningarna 
helt.

H
 Fara! 
Skållningsrisk!
Utloppstemperaturen vid tömningsventilen 
kan vara upp till 80 °C med beredaren 
auroSTEP plus. 
Undvik att beröra vatten som töms ut.

• Stäng tömningsventilen och tappningsstället för varm-
vatten när allt vatten runnit ut.

• Lossa slangen från tömningsventilen.

4.8 Underhåll och kundtjänst
Driftssäkerhet och lång livslängd är beroende av att 
en årlig kontroll/årligt underhåll av solvärmesystemet 
auroSTEP plus utförs av behörig installatör.

a
 Observera!
Risk för skador p.g.a. ej yrkesmässigt 
underhåll!
Vid felaktig reparation eller olämpligt underhåll 
kan apparaten skadas.
Försök aldrig själv utföra reparationer eller 
underhållsarbeten på apparaten. Låt en behörig 
installatör utföra arbetena. Vi rekommenderar 
att du tecknar ett underhållsavtal för 
solvärmeanläggningen med en godkänd 
hantverksfirma.

d
 Fara!
Om inspektioner/underhållsarbeten inte genom-
förs kan det påverka apparatens säkerhet och 
leda till sak- och personskador.

Detta kan även leda till att anläggningens effekt blir 
lägre än förväntat.

h
 Anvisning!
Vi rekommenderar regelbunden avkalkning om 
vattnet är mycket kalkhaltigt.

Underhåll av beredaren
Precis som för hela systemet gäller det även för 
Vaillants beredare att en regelbunden inspektion och re-
gelbundet underhåll av fackhantverkare är den bästa 
förutsättningen för en kontinuerlig driftsberedskap, på-
litlighet och lång livslängd.
I leveransen av Vaillants beredare ingår en skyddsanod 
av magnesium. Denna måste kontrolleras en gång om 
året av en fackhantverkare inom ramen för inspektionen 
och underhållet. Vid behov måste fackhantverkaren 
byta ut förbrukade magnesiumanoder mot en original-
magnesiumanod.
I leveransens innehåll från Vaillant ingår en elvärmestav 
till tanken. Denna måste kontrolleras en gång om året 
av en servicetekniker inom ramen för inspektionen och 
underhållet. Vid behov ska serviceteknikern även rengö-
ra inmatningsröret.
Vi rekommenderar regelbunden avkalkning om vattnet 
är mycket kalkhaltigt. Om beredaren inte ger tillräckligt 
med varmvatten kan detta vara ett tecken på igenkalk-
ning. Låt en fackhantverkare utföra avkalkningen. Fack-
hantverkaren kan också bestämma avkalkningsinterval-
len.

4 Handhavande
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Underhåll av solvärmeanläggningen
Varje år måste solvärmevätskan kontrolleras. Detta ar-
bete är en normal del av ett underhållsavtal med en 
godkänd fackhantverkare.

4.9 Kontroll av säkerhetsventil
I kallvattentilledningen finns en säkerhetsventil i närhe-
ten av beredaren.
• Kontrollera regelbundet att säkerhetsventilen funge-

rar genom att öppna den en gång.

Handhavande 4
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