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1  Information om dokumentationen

Nedanstående information gäller hela dokumentationen. 
Även andra dokument gäller tillsammans med den här 
installationsanvisningen.
Vi tar inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. att de 
här anvisningarna inte följs.

1.1 Observera kompletterande dokument

 > Beakta vid installation ovillkorligen alla installations-
anvisningar för anläggningens byggdelar och kompo-
nenter.

Installationsanvisningarna finns bifogade för värmean-
läggningens alla byggdelar och kompletterande kompo-
nenter. 
Ta även hänsyn till alla bruksanvisningar som medföljer 
värmeanläggningens komponenter.

1.2 Dokumentförvaring

 > Lämna medföljande installationsanvisning samt alla 
tillämpliga underlag och eventuellt erforderliga hjälp-
medel till värmeanläggningens driftansvarig.

Driftansvarig ska förvara alla anvisningar och hjälpmedel 
så att de vid behov finns att tillgå.

1.3 Symboler

Här förklaras symbolerna som används i texten. I den 
här anvisningen används även risksymboler för utmärk-
ning av faror (¬ kap. 2.1.1).

i
Symbol för en nyttig anvisning och infor-
mation

 >  Symbol för handlingar

1.4  Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller uteslutande för:

Typbeteck-
ning

Artikelnum-
mer
Värmepump-
system

Artikelnum-
mer
Inomhusenhet

Artikelnum-
mer
Utomhusen-
het

VWL 62/3 S 0010006734 0020075216 0020075230

VWL 82/3 S 0010006735 0020075217 0020075230

VWL 102/3 S 0010006736 0020075218 0020075230

Tab. 1.1  Typbeteckningar och artikelnummer

De 10-siffriga artikelnumren för inomhus- och utom-
husenheten (från 7:e siffran från serienumret) finns på 
dekalen på apparaten eller på typskylten (¬ kap. 3.1).

Vaillants värmepumpar geoTHERM plus kallas allmänt 
för värmepumpsystem i den här anvisningen.

1.5 CE-märkning

CE-märkningen anger att apparaterna uppfyller följande 
direktiv enligt typöversikten: 
 – Direktiv 2004/108/EG

”Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet” med 
gränsvärdesklass B

 – Direktiv 2006/95/EG
”Direktiv om elektrisk utrustning avsedd för använd-
ning inom vissa spänningsgränser” (lågspänningsdi-
rektiv) 

Värmepumparna uppfyller följande standarder:
 – SS-EN 55014-1:2007 - 06, -2:2002 - 08
 – SS-EN 61000-3-2:2007-05, -3-3:2009-06, 

-3-12:2005 - 09
 – SS-EN 60335-1:2007, -2-40:2006 - 11, 

-2-34:2003 - 09, Corrigenda 1:2004:10, 
-2-34/ A1:2006 - 03, -2-51:2005 - 05, -3-11:2001 - 04, 
-4-2:2009-12, -4-3:2008-06, -4-4:2005-07, 
-4-5:2007-06, -4-11:2005-02

 – SS-EN 60529:2000 - 09, 
 – SS-EN 50366:2006 - 11
 – EN 50106:1997
 – EN 378:2000
 – EN 12735-1:2001
 – EN 14276-1:2006, 
 – EN 12263:1998, -2:2007
 – EN 12102:2008
 – EN 14511:2007
 – EN ISO 9614-1:1995, -2:1996, -3:2002
 – ISO 5149

CE-försäkran om överensstämmelse kan på begäran fås 
av tillverkaren.

1 Information om dokumentationen
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2 Säkerhetsanvisningar och 
föreskrifter

2.1 Säkerhetsanvisningar och varningar

Värmepumpen måste installeras av en behörig installa-
tör som ansvarar för att gällande standarder och före-
skrifter följs. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår 
p.g.a. att de här anvisningarna inte följs.

 > Vid installationen av värmepumpsystemet geoTHERM 
plus ska de allmänna säkerhetsanvisningarna och var-
ningarna i samband med handlingar observeras.

2.1.1  Klassificering av åtgärdsrelaterade 
varningar

De åtgärdsrelaterade varningarnas allvarlighetsgrad anges 
med följande farosymboler och signalord:

Farosymbol Signalord Förklaring

a Fara!
Omedelbar livsfara eller 
risk för allvarliga person-
skador

e Fara! Livsfara p.g.a. ström

a Varning!
Risk för mindre person-
skador

b Risk!
Risk för materialskador 
eller miljöskador

Tab. 2.1 Farosymbolernas och signalordens betydelse

2.1.2 Varningarnas uppbyggnad

Varningar omges av en linje upptill och en nedtill. De är 
uppbyggda enligt följande grundprincip: 

a
 Signalord!
Farans typ och källa!
Förklaring av farans typ och källa.

 > Åtgärder för att avvärja faran.

2.2  Ändamålsenlig användning

Vaillants luft-/vattenvärmepumpsystem av typen 
geoTHERM plus är konstruerade enligt modern teknik 
och erkända säkerhetstekniska regler. Trots detta kan 
det uppstå faror för liv och lem, både för användaren 
och andra, apparatfel och materialskador vid felaktig 
eller inte ändamålsenlig användning.
Apparaten är inte avsedd att hanteras av personer 
(inklusive barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och/eller 
kunskap, om det inte sker under uppsikt av en person 
som ansvarar för säkerheten och som informerar om 
hur apparaten ska användas.
Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med 
apparaten.
Vaillants värmepumpsystem geoTHERM plus är endast 
avsedda för privat bruk. Annan användning, särskilt 
kommersiellt eller industriellt bruk, är inte ändamålsen-
lig användning.
Systemen är avsedda som värmealstrare för slutna 
vägg- och golvvärmesystem och varmvattenuppvärm-
ning.
En annan användning än den som beskrivs i denna 
anvisning eller en användning som går ut över beskriven 
användning är ej ändamålsenlig. Endast etenglykol är 
godkänd som brinevätska. Användning av icke godkända 
brinevätskor som t.ex. etanol anses inte vara ändamåls-
enlig. Kommersiell och industriell användning av värme-
anläggningen är inte heller ändamålsenlig. Tillverkaren/
leverantören ansvarar inte för skador som uppstår pga. 
ej ändamålsenlig användning. Användaren har då 
ensamt ansvar.
I ändamålsenlig användning ingår:
 – alla bifogade manualer, installations- och underhålls-

anvisningar för Vaillant produkten samt för anlägg-
ningens övriga byggdelar och komponenter

 – alla i anvisningarna angivna inspektions- och under-
hållskrav skall följas.

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

Säkerhetsanvisningar och föreskrifter 2
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2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

Observera följande säkerhetsanvisningar och föreskrif-
ter när värmepumpen geoTHERM plus installeras:

 > Läs installationsanvisningen noggrant.
 > Utför de handlingar som beskrivs i den här installa-

tionsanvisningen.

Förhindra explosion och brand
En icke ändamålsenlig användning av brinevätskan eta-
nol kan orsaka explosioner och brännskador. Brine-
vätskan etanol är lättantändlig både som vätska och 
ånga. Explosionsfarlig blandning av ånga och luft kan bil-
das.

 > Kom inte nära hög värme, gnistor, öppen eld och heta 
ytor.

 > Se till att det finns tillräcklig ventilation.
 > Förhindra att blandningar av ånga och luft bildas. Håll 

behållare med brinevätska stängda. 
 > Observera säkerhetsanvisningarna som medföljer bri-

nevätskan.
 > Använd bara de brinevätskor som Vaillant godkänt.

Värmepumpens komponenter kan bli heta.
 > Vidrör inga oisolerade rör till värmeanläggningen.
 > Ta inte bort några inklädnader.

Förhindra elstötar
 > Stäng av all ström (alla poler) innan elinstallationer 

och underhåll utförs. 
 > Kontrollera att det inte finns någon spänning kvar.
 > Se till att strömmen inte kan kopplas in av misstag.

Förhindra frätskador
Brinevätskan etenglykol är hälsovådlig.Den kan orsaka 
frätskada.

 > Undvik hud- och ögonkontakt.
 > Andas inte in och svälj inte. 
 > Använd handskar och skyddsglasögon.
 > Observera säkerhetsanvisningarna som medföljer bri-

nevätskan.

Förhindra skador
Olämpliga frost- och korrosionsskyddsmedel kan skada 
värmekretsens tätningar och andra komponenter och 
därmed orsaka läckage.

 > Tillsätt endast godkända frost- och korrosionsskydds-
medel i hetvattnet.

Förhindra miljöskador
Brinevätskan i värmepumpsystemet får inte komma ut i 
avloppsvattnet, dagvattnet eller grundvattnet. 

 > Ta hand om brinevätskan enligt gällande bestämmel-
ser.

2.4 Säkerhetsanvisningar i samband med 
köldmedel

Förhindra frostskador
Värmepumpen levereras fylld med köldmedel R 407 C. 
Detta är ett klorfritt köldmedel som inte påverkar jor-
dens ozonskikt. R 407 C är inte brand- eller explosions-
farligt.
Vid normal användning och under normala förhållande 
finns det inga risker i samband med köldmedlet R 407 C. 
Vid felaktig användning kan dock skador uppstå,
Kontakt med köldmedel som rinner ut kan leda till frys-
skador.

 > Vidrör inga av värmepumpens komponenter om köld-
medel läcker ut.

 > Andas inte in ånga eller gas som tränger ut ur köld-
medelskretsen.

 > Undvik hud- och ögonkontakt med köldmedlet.
 > Uppsök läkare om du kommer i kontakt med köldmed-

let.

Förhindra miljöskador
Värmepumpen innehåller köldmedlet R 407 C. Köldmed-
let får inte komma ut i atmosfären. R 407 C specificeras 
i Kyotoprotokollet som fluorerad växthusgas med 
GWP 1653 (GWP = Global Warming Potential, global upp-
värmningspotential). Om det kommer ut i atmosfären 
har det en verkan som är 1 653 gånger större än natur-
lig växthusgas CO2.

Köldmedlet i värmepumpen måste tappas av via under-
hållsventilerna i en återvinningsflaska innan värmepum-
pen skrotas. Vid underhåll får nytt köldmedel (mängd, se 
typskylten ¬ kap. 3.1) endast fyllas på genom under-
hållsventilerna. Om något annat köldmedel än R 407 C, 
som rekommenderas av Vaillant, används, upphör alla 
garantier att gälla och driften är inte längre säker.

 > Se till att endast behö rig, kvalificerad personal som 
använder rätt skyddsutrustning, underhåller och gör 
ingrepp i köldmedelskretsen.

 > Låt behörig personal återvinna eller omhänderta köld-
medlet i värmepumpen enligt gällande bestämmelser.

2.5 Föreskrifter, regler, direktiv

Vid uppställning, installation och drift av värmepumpen 
och varmvattenberedaren ska gällande föreskrifter, 
bestämmelser, regler och direktiv följas, detta gäller 
särskilt
 – bestämmelser om anslutning av elektrisk utrustning
 – gas-/elleverantörens regler och bestämmelser
 – vattenleverantörens regler och bestämmelser
 – bestämmelserna om användning av markvärme
 – bestämmelserna om värmekällor och värmeanlägg-

ningar
 – bestämmelserna om energibesparing
 – hygienbestämmelser.

2 Säkerhetsanvisningar och föreskrifter
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3 Funktions- och apparatbeskrivning

3.1  Typskylt

På geoTHERM plus-värmepumpens inomhusenhet finns 
det en typskylt på bottenplåten. Värmepumpens typbe-
teckning finns på dekalen (¬ bild 3.5, pos. 1) nere till 
höger på framsidan och på typskylten.
På utomhusenheten finns det en typskylt under den 
övre inklädnaden och under kopplingsboxen. Typbeteck-
ningen står nere till höger på utomhusenhetens sockel 
(frånluftsidan) (¬ bild 3.9, pos. 8).

 R407 C

COP  A2/W35  3,90

COP   A7/W35  4,30

A2/W35
A7/W35

3/N/PE 400 V 50 Hz

IP 20

Vaillant GmbH Remscheid/Tyskland

 1/N/PE 230 V 50 Hz

3/N/PE 400 V 50 Hz

 8,9  kW

 2,9  kW

 6  kW

 26  A

 < 16  A

 1,9  kg
 2,9 (29)  MPa (bar)

 5,70  kW

 6,40  kW

VWL 62/3 S
DE AT CH

Serienr 21054500100067290006000001N1

21054500100067290006000001N4

16 A

 175  I

 1 (10)  MPa (bar)

Bild 3.1 Exempel på inomhusenhetens typskylt

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

2108  500020075230006005006A1Serial-No.

VWL 10 /3 SA 

PMax

P

P

A2/W35

2108500100028300006000001N4

6,50             kW

IP25

3/N/PE 400V 50Hz

0,30             kW

6,20             kW

8,00             kW

Bild 3.2 Exempel på utomhusenhetens typskylt

Funktions- och apparatbeskrivning 3
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Förklaring av symbolerna på typskylten

Utomhusenhet

Märkspänning kompressor

Märkspänning pumpar + reglering

Märkspänning reservvärme

Märkeffekt max.

Märkeffekt kompressor, pumpar 
och reglering

Märkeffekt reservvärme

Märkspänning fläkt

Startström utan startströmsbe-
gränsare

25 A
Startström med startströmsbe-
gränsare

Varmvattenberedarens volym

Max. nominellt arbetstryck

Köldmedelstyp

Påfyllningsmängd

Tillåtet märkövertryck

COP A2/W35

Effektvärde (Coefficient of Perfor-
mance) vid en luftingångstempera-
tur på 2 °C och en framlednings-
temperatur på 35 °C

COP A2/W55

Effektvärde (Coefficient of Perfor-
mance) vid en luftingångstempera-
tur på 2 °C och en framlednings-
temperatur på 55 °C

A2/W35
Termisk värmeeffekt vid en luftin-
gångstemperatur på 2 °C och en 
framledningstemperatur på 35 °C

A2/W55
Termisk värmeeffekt vid en luftin-
gångstemperatur på 2 °C och en 
framledningstemperatur på 55 °C

CE-märke

VDE-/GS-märke

Tab. 3.1 Symbolförklaring

Läs manualen och installationsan-
visningen!

VDE-märke för elektromagnetisk 
kompatibilitet

IP 20 , IP 25 Kapslingsklass för beröringsskydd 
och fukt (IP 20/IP 25)
När livslängden är slut ska appara-
ten avfallshanteras som specialav-
fall (ej hushållssopor)

Serienummer (Serial Number)

Tab. 3.1 Symbolförklaring (fortsättning)

3.2 Funktionsprincip

2

1

3

4

Elektrisk
reserv-
värme Varmvatten-

beredare

Värmekrets

Brinekrets

Kylmedels-
krets

Varmvatten

Kallvatten

Omkopplingsventil
värme/
beredarladdning

Kondensor

Värmekälla

Brinepump

Förångare

Kompressor
Expansions-
ventil

Värme-
anläggning

Bild 3.3 Värmepumpens funktionssätt (inomhusenhet)

Vaillants värmepumpsystem geoTHERM plus VWL /3 S 
använder utomhusluften som värmekälla. Värmepump-
systemet kan alstra värme vid en utomhuslufttempera-
tur på -20 °C till max. +35 °C.

3 Funktions- och apparatbeskrivning
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Systemet består av följande separata kretsar som är 
anslutna till varandra med värmeväxlare. Kretsarna är:
 – Brinekretsen som transporterar värmen i luften till 

köldmedelskretsen.
 – Köldmedelskretsen som överför värme till värmekret-

sen genom förångning, kompression, kondensation 
och expansion.

 – Värmekretsen som matar varmvattenberedarens 
värme och varmvattenuppvärmning.

I värmepumpsystemet VWL /3 S transporteras det vär-
mebärande mediet, brinevätskan, genom utomhusenhe-
ten. Med en fläkt sugs utomhusluft in och når ett spjäll 
och en värmeväxlaryta i form av aluminiumlameller. 
Värmeenergin i utomhusluften överförs till brine-
vätskan. Den uppvärmda brinevätskan når på tillbakavä-
gen förångaren i inomhusenheten och lyfter köldmedlet 
till en högre energinivå genom att avge värmeenergin 
igen.

Köldmedelskretsen är ansluten till värmekällan via för-
ångaren (1) och kan på så vis ta upp värmeenergin. Det 
innebär att köldmedlet ändrar sitt aggregattillstånd och 
förångas. Via kondensorn (3) är köldmedelskretsen 
ansluten till värmesystemet som den avger värmen till. 
Köldmedlet blir då flytande igen och kondenseras.
Eftersom värmeenergin bara kan överföras från ett ele-
ment med högre temperatur till ett element med lägre 
temperatur, måste köldmedlet i förångaren ha en lägre 
temperatur än värmekällan. Köldmedlets temperatur i 
kondensorn måste vara högre än hetvattnets för att 
värmen ska kunna avges.

De här olika temperaturerna genereras i köldmedels-
kretsen med en kompressor (2) och en expansionsven-
til (4) mellan förångaren och kondensorn. Köldmedlet i 
form av ånga strömmar från förångaren till kompres-
sorn och komprimeras där. Köldmedelstrycket och -tem-
peraturen stiger då kraftigt. Sedan strömmar det genom 
kondensorn och avger värmen till hetvattnet genom att 
kondensera. Som vätska strömmar det till expansions-
ventilen, spänningen minskar och trycket och tempera-
turen sjunker kraftigt. Temperaturen är nu lägre än 
temperaturen för brinevätskan som strömmar genom 
förångaren. Köldmedlet kan nu alstra ny värme i förång-
aren, förångas sedan och strömmar till kompressorn. 
Kretsloppet börjar om från början.
Vid behov kan den elektriska reservvärmen aktiveras via 
den inbyggda regleringen. Effekten av den kan minskas 
med ett visst anslutningssätt (¬ kap. 7.5).

För att förhindra att kondens bildas i inomhusenheten 
är brinekretsens och köldmedelskretsens ledningar köld-
isolerade. Om det ändå bildas kondens samlas den upp i 
en kondensbehållare (¬ bild. 3.8, pos. 16 och bild 3.9, 
pos. 9) och leds bort under inomhus- och utomhusenhe-
ten.Det kan därför droppa under inomhusenheten. 
Under utomhusenheten finns det ett kondensavlopp 
som leder kondensen ner i marken.

3.3  Värmepumpens uppbyggnad

Vaillants geoTHERM plus värmepump har en inbyggd 
varmvattenberedare med 175 liters volym. Värmepum-
pen geoTHERM plus finns i följande typer. Värmepumps-
typerna skiljer sig från varandra främst när det gäller 
effekt och antal utomhusenheter.

Typbeteckning
Värmeeffekt (kW)
(A2/W35)

Antal utomhusen-
heter

Värmepumpsystem

VWL 62/3 S 5,7 1

VWL 82/3 S 7,4 1

VWL 102/3 S 9,6 1

Tab. 3.2 Typöversikt

Värmepumpsystemet kan användas med alla vanliga 
elleverantörstariffer.

För att underlätta transporten till uppställningsplatsen 
kan man montera isär värmepumpen så att man får två 
moduler (¬ kap. 4.7.2). 

Funktions- och apparatbeskrivning 3
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1

2

Bild 3.4 Modul till inomhusenheten

Teckenförklaringar
1 Varmvattenberedarmodul
2 Värmepumpmodul

3

2

1

Bild 3.5 Vy framifrån av inomhusenheten

Teckenförklaringar
1 Dekal med värmepumpens typbeteckning
2 Fästplåt vrnetDIALOG (bakom kåpan) 
3 Manöverpanel

3 Funktions- och apparatbeskrivning
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6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

 

 Bild 3.6 Vy bakifrån av inomhusenheten

Teckenförklaringar
1 Varmvattenanslutning för varmvattenbehållare
2 Kallvattenanslutning för varmvattenbehållare
3 Anslutning för värmekretsens expansionskärl
4 Från värmekällan till värmepumpen (varm brine)
5 Från värmepumpen till värmekällan (kall brine)
6 Returledning värme
7 Framledning värme
8 Greppfördjupning
9 Greppfördjupning/ledningsgenomföring elanslutning 
10 Avluftning framledning värme till varmvattenbehållaren

Bild 3.7 Vy framifrån av utomhusenheten

Funktions- och apparatbeskrivning 3
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   Komponenter

1

2

3

4

5

7

8

11

12

13

1415

17

16

18

19

10

6

9

Bild 3.8 Vy framifrån av öppen utomhusenhet

Teckenförklaringar
1 Ledningsdragningskanal 
2 Varmvattenberedare 
3 Elkopplingsbox 
4 Kretskort för reglering (under kåpan) 
5 Anslutning spänningsförsörjning
6 Trevägsventil värme/beredarladdning
7 Säkerhetstemperaturbegränsare för reservvärme 
8 Elektrisk reservvärme 
9 Kondensor på apparatens högra sida, symmetriskt placerad mot 

pos. 19
10 Värmekretspump 
11 Värmekretsens påfyllnings- och tömningsventil 
12  Typskylt
13 Kompressor 
14 Greppfördjupningar (på undersidan) 
15 Expansionsventil 
16 Kondensbehållare 
17 Brinekretsens påfyllnings- och tömningsventil 
18 Brinepump 
19 Förångare 

10

9

3

4

2

1

6

7

8

5

 Bild 3.9 Vy framifrån av den öppna utomhusenheten

Teckenförklaringar
1 Avluftningsventiler
2 Enkel typskylt
3 Elektronikbox
4 Typskylt med servicedekal
5 Defroster
6 Från värmekällan till värmepumpen (varm brine)
7 Från värmepumpen till värmekällan (kall brine)
8 Dekal med typbeteckning
9 Kondensbehållare
10 Fläkt

3 Funktions- och apparatbeskrivning
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3.4 Valfria tillbehör

Följande apparater från Vaillant finns som tillbehör till 
värmepumpanläggningen. Närmare information om 
installation av tillbehören finns i ¬ kap. 7.7.

Shuntmodul VR 60
Med shuntmodulen kan regleringen av värmeanlägg-
ningen utökas med två shuntkretsar. Det går att ansluta 
max. sex shuntmoduler.

Fjärrkontroll VR 90 
För de sex första värmekretsarna (VK 4 – VK 15) kan en 
egen fjärrkontroll anslutas.

Standardgivare VR 10
Beroende på anläggningens konfiguration kan fler 
givare, t.ex. framlednings-, returlednings-, samlings- 
eller beredargivare, behövas. 

vrDIALOG 810/2
vrDialog är en kommunikationsenhet med programvara 
och anslutningsledning som används för diagnos, över-
vakning och inställning av värmepumpen på plats via en 
dator.

vrnetDIALOG 840/2, 860/2
Kommunikationsenheten vrnetDIALOG kan användas för 
fjärrdiagnos, fjärrövervakning och fjärrinställning av 
värmepumpen via en dator och en telefonanslutning 
eller ett GSM-modem.

Startströmsbegränsare VWZ 30/2 SV
Startströmsbegränsaren VWZ 30/2 SV reducerar den 
kraftiga ökningen av strömförbrukningen som (kortva-
rigt) uppträder när kompressorn startar. En del elleve-
rantörer rekommenderar eller föreskriver att en sådan 
ska användas.

Ackumulatortank för hetvatten VPS
Ackumulatortanken VPS används som mellantank för 
hetvatten och kan monteras mellan värmepumpen och 
värmekretsen. Den ställer den energi till förfogande som 
behövs för att överbrygga avbrottstider från elleveran-
tören.

Ackumulatortank VPS /2
Ackumulatortanken VPS /2 (som tillval med färskvatten-
station VPM-W eller solvärmeladdningsstation VPM-S) 
är en mellantank för hetvatten och kan monteras mellan 
värmepumpen och värmekretsen. Den ställer den vär-
meenergi till förfogande som behövs för att överbrygga 
avbrottstider från elleverantören.

Ytterligare tillbehör från Vaillant
 – Värmebärarvätska (färdig blandning) - 10 l och 20 l 

dunk
 – Påfyllningspump för brinekretsen
 – Säkerhetsgrupp och tratt för värmekretsen
 – Brinepåfyllningsstation för värmepumpen
 – Sockel (för att anpassa till snödjup)
 – Uppställningssats för platta tak
 – Rörsats, längd 10 m (DN 32, rördiameter 40 mm, 

väggtjocklek 3,7 mm)
 – Rörsats, längd 20 m (DN 40, rördiameter 50 mm, 

väggtjocklek 4,6 mm)
 – Rörsats, längd 30 m (DN 40, rördiameter 50 mm, 

väggtjocklek 4,6 mm)
 – Installationssats VWL S för rör 40 x 3,7 (monterings-

anvisningen innehåller information om PE-rördrag-
ning)

 – Installationssats VWL S för rör 50 x 4,6 (monterings-
anvisningen innehåller information om PE-rördrag-
ning)

 – Hjälpset brineavluftning för utomhusenhet

Ytterligare tillbehör
 – Säkerhetsgrupp och tratt för värmekretsen
 – Expansionskärl för värmekretsen
 – Expansionskärl för varmvattenkretsen
 – Expansionskärl för brinekretsen

Funktions- och apparatbeskrivning 3
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4 Montering

4.1 Krav på uppställningsplatsen

4.1.1 Val av uppställningsplats för inomhusenheten

 > Välj ett torrt rum som alltid är frostsäkert, inte under-
skrider en omgivningstemperatur på 7 °C och inte 
överskrider 25 °C.

 > Observera att uppställningsrummet måste ha en 
minsta volym. Enligt DIN EN 378 T1 beräknas uppställ-
ningsrummets minsta storlek (Vmin) enligt följande:
Vmin = G/c
G = påfyllningsmängd för köldmedel i kg
c = praktiskt gränsvärde i kg/m3 
 (för R 407C c = 0,31 kg/m3)
Detta ger följande minsta uppställningsrum:

Värmepumpstyp
Påfyllningsmängd 
för köldmedel [kg]

Minsta uppställ-
ningsrum [m3]

VWL 62/3 S 1,9 6,1

VWL 82/3 S 2,2 7,1

VWL 102/3 S 2,05 6,6

Tab. 4.1 Minsta storlek för inomhusenhetens uppställningsrum

 > Se till att minimiavstånden hålls (¬ bild. 4.5).
 > Observera att värmepumpen kan avge vibrationer i 

golvet och väggar under drift. 
 > Kontrollera att golvet är jämnt och har tillräcklig bär-

förmåga för värmepumpens inkl. varmvattenbereda-
rens vikt och ev. en full ackumulatortank.

 > Se till att ledningar (på brine-, varmvatten- och upp-
värmningssidan) kan dras.

4.1.2 Val av uppställningsplats för utomhusenheten

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. korrosion!
Frätande ångor (t.ex. metangas) kan orsaka 
korrosionsskador på utomhusenheten.

 > Installera inte utomhusenheten nära stall, 
ladugårdar och gödselsamlingar.

i
 Utomhusenheten ska ställas upp utomhus. 

Beroende på väderlek kan kondens bildas 
under utomhusenheten.

 > Se till att utomhusenheten monteras på ett funda-
ment som har tillräcklig bärförmåga, är frostsäkert 
och vägrätt samt uppfyller de lokala byggbestämmel-
serna.

 > Håll avståndet mellan inomhus- och utomhusenheten 
så kort som möjligt för att driften ska bli effektivare. 
Överskrid inte ett avstånd på 30 m, d.v.s. en total rör-
längd på 60 m.

 > Om avståndet mellan utomhusenheten och huset 
underskrider 3 m ska apparaten placeras så att utblås-
ningssidan inte pekar mot huset.

 > Dimensionera uppställningsplatsen så att ingen kan 
skadas på utblåsningssidan. Det får inte finnas några 
offentliga vägar på utblåsningssidan.

 > Installera apparaten med insugningssidan mot väggen 
(rekommenderad installation).

 > Håll lokalt vedertagna och gällande minsta avstånd 
till:
 – växtlighet
 – väggar
 – presenningar
 – öppen eld och glöd
 – leksaker

Bild 4.1 Ljudfortplantningsform halvklot

4 Montering
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Bild 4.2 Ljudfortplantningsform kvartsklot

Bild 4.3 Ljudfortplantningsform åttaklot

 > Observera att utomhusenheten kan avge buller vid 
full drift på vintern (upp till 68 dB(A) beroende på 
effektklass). Bullret kan förstärkas av hårda ytor. 
Iaktta gällande nationella föreskrifter samt regionala 
förordningar.

 > Beräkna utomhusenheternas ljudtrycksnivå med hän-
syn till reflexionen från ljudhårda ytor enligt formeln 
nedan:

LWA = LPFA – 10 lg S

LWA = Ljudtrycksnivål (dB(A))
LPFA =  Ljudtrycksnivå (dB(A)), (¬ kap. 14, tab. 14.2)
S =  Ljudfortplantningsform * (avstånd från utomhusen-

heten i m)2

Ljudfortplantningsform halvklot = 6,28 (¬ Bild 4.1)
Ljudfortplantningsform kvartsklot = 3,14 (¬ Bild 4.2)
Ljudfortplantningsform åttaklot = 1,57 (¬ Bild 4.3)

Exempel:
LPFA =  54 dB(A), max. ljudeffekt utan ljuddämpare (VWL 

61/3  S)
Ljudfortplantningsform = halvklot = 6,28
Avstånd till utomhusenhet = 10 m

LWA = 54 dB(A) – 10 lg (6,28 * 102)

LWA = 54 dB(A) – 10 lg (628 * )

LWA = 54 dB(A) – 28

LWA = 26 dB(A) –

 > Välj en uppställningsplats där om möjligt de fastlagda 
bullernivåerna utomhus inte överskrids utan att vär-
mepumpsystemets ljuddämparfunktion måste använ-
das (¬ Manualen, kap. 3.1).

 > Observera att is kan bildas direkt framför utomhusen-
hetens utblåsningssida och att kondens kan rinna ut 
runt hela utomhusenheten.

Montering 4
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4.2 Avstånd och mått

4.2.1  Inomhusenhet

1800 

600 0-10 1) 
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Bild 4.4 Avstånd och mått för inomhusenheten

1) Justerbara fötter, 10 mm höjdinställning

4 Montering
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300 mm

300 mm

300 mm

600 mm

100 mm

Bild 4.5  Minsta avstånd för uppställning av inomhusenheten

4.2.2  Utomhusenhet

1192

78
5
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6

Bild 4.6 Mått för utomhusenheten

 0,5 m

 0,5 m

 0,5 m

 3 m

ca. 0,5 m

Bild 4.7  Minsta avstånd för uppställning av utomhusenheten

i
 Vaillant rekommenderar ett minsta avstånd på 
³ 1 m på hydraulanslutningssidan för bättre 
åtkomlighet vid service. 

Montering 4
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4.3 Förbered uppställningen av utomhusenheten

Vaillant rekommenderar följande tillbehör:
 – Rörsats för ett totalt avstånd på 10 m mellan utom-

husenheten och inomhusenheten, rördiameter 
40 x 3,7 mm (innehåller totalt 20 m rör)

 – Rörsats för ett totalt avstånd på 20 m mellan utom-
husenheten och inomhusenheten, rördiameter 
50 x 4,6 mm (innehåller totalt 40 m rör)

 – Rörsats för ett totalt avstånd på 30 m mellan utom-
husenheten och inomhusenheten, rördiameter
50 x 4,6 mm (innehåller totalt 60 m rör)

Diametrarna som anges för de totala avstånden är obli-
gatoriska.

 – Installationssats VWL S för rör DN 32
 – Installationssats VWL S för rör DN 40
 – Sockel (för att anpassa till snödjup)

4.3.1 Bygg fundament för utomhusenheten

 0,8 m

1

3

5

2

4

6

Bild 4.8 Uppställningsschema för utomhusenheten

Teckenförklaringar
1 Luft/brine värmeväxlare (utomhusenhet)
2 Fundament
3 Kompakt grus
4 Mark
5 Kondensledning
6 Grusbädd i frostfritt område

 > Förbered underlaget för uppställning av utomhusen-
heten.

Bild 4.9 Korrekt dragning av kondensutloppsrör

 > Använd som kondensutloppsrör ett lodrätt fallande 
rör  DN 110 som nedläggs i frostfri jord.

i
 Kontrollera att utloppsröret är exakt lodrätt 

utan böjar och att det slutar i ett frostfritt 
område.

 > Bygg ett frostsäkert fundament med tillräcklig bärför-
måga. Observera vedertagna byggregler och anvis-
ningarna som medföljer den rekommenderade instal-
lationssatsen VWL S för PE-rör.

Utomhusenheten kan även ställas upp på stenplattor. 

4.3.2 Dragning av anslutningsledningar mellan 
utomhus- och inomhusenheten

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. tjäle!
Vid låga temperaturer nära fryspunkten kan 
marken i närheten av PE-rören frysa och 
skada huset.

 > Isolera därför alla PE-ledningar som dras 
under hus, terrasser, gångvägar etc. ång-
tätt.

 > Dra PE-rören i marken, om möjligt på 
70 cm avstånd till varandra och andra för-
sörjningsledningar (ej elledningar).

4 Montering
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i
 Håll avståndet mellan utomhusenheten och 

inomhusenheten så kort som möjligt och mini-
mera böjar och vinklar eftersom tryckförlus-
ten minskar effektiviteten.

 > Dra PE-rören i enlighet med tekniska direktiv.
 > Använd för en total ledningslängd < 20 m PE-rör med 

DN 32 (t.ex. PE 80/100, ytterdiameter 40 mm, vägg-
tjocklek 3,7 mm).

 > Använd för en total ledningslängd > 20 m och £ 60 m 
PE-rör med DN 40 (t.ex. PE 80/100, ytterdiameter 
50 mm, väggtjocklek 4,6 mm).

 > Om mer än 8 PE-krökar används skall 2 m rörledning 
läggas till för varje krök.

i
 Använd för Cu-rör endast Cu-rör med ett tvär-

snitt på  35 mm. Mindre tvärsnitt (t.ex. 
Cu 28 mm) leder till hög tryckförlust (2 m Cu 
28 = 8 m Cu 35).

i
 Om de föreskrivna ledningstvärsnitten 

(¬ Kap. 4.3) inte följs kan det leda till lägre 
effektivitet och minskad årskapacitet.

Den totala längden (anslutningsledningar från värme-
pumpen till utomhusenheten och från utomhusenheten 
till värmepumpen) får max. vara 60 m.

 > Skydda PE-rören mot UV-strålning om de dras ovan 
jord.

4.4 Krav på värmekretsen

Värmepumpen får bara anslutas till en sluten central-
värmeinstallation. För att apparaten ska fungera felfritt 
måste centralvärmen ha installerats av behörig installa-
tör enligt gällande bestämmelser.
Värmepumpen rekommenderas för lågtemperaturvär-
mesystem. Värmeanläggningen måste därför vara 
avsedd för låga framledningstemperaturer (helst ca 
30 - 35 °C). Avbrott från elleverantören måste observe-
ras.

Alla anslutningsledningar måste vara värmeisolerade för 
att förhindra energiförlust och skydda mot frost.
Ledningarna får inte vara smutsiga. 

 > Spola ledningarna noggrant före påfyllningen om det 
behövs.

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. olämpligt frost- och 
korrosionsskyddsmedel!
Olämpliga frost- och korrosionsskyddsmedel 
kan skada tätningar och andra komponenter 
och därmed orsaka läckage.

 > Tillsätt endast godkända frost- och korro-
sionsskyddsmedel i hetvattnet.

 > Observera påfyllningsföreskrifterna 
(¬ kap. 6.1).

I värmeanläggningar som till största delen har termosta-
tiskt eller elektriskt reglerade ventiler, måste värme-
pumpens flöde vara jämnt och tillräckligt. Oberoende av 
valet av värmeanläggning måste märkflödet av het-
vatten (¬ tab. 14.1) finnas.

Montering 4



20 Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

4.5 Kontroll av leveransens innehåll

4.5.1 Inomhusenhetens leveransinnehåll

 > Kontrollera att leveransen är komplett (¬ tab. 4.2).

3
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2
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7
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Bild 4.10 Kontroll av inomhusenhetens leveransinnehåll

Värmepumpen levereras stående på en pall i tre paket.
 > Kontrollera om det finns transportskador på värme-

pumpen och den separat förpackade manöverenhe-
ten.

Pos. Antal Beteckning

1 1 Värmepumpens inomhusenhet

14 2 Installationsanvisning, Manual

Tillsammans i en kartong:

2 1 Manöverpanel, kåpa

3 1 6 liters brineexpansionskärl, max. 3 bar

4 1 Klämma för fastsättning av brineexpan-
sionskärlet

5 1 Säkerhetsventil för brinekrets, 1/2”, 3 bar

6 1 VRC DCF klocksignalmottagare med ute-
temperaturgivare 

7 4 Givare VR 10

8 1 Styrledning för vrnetDIALOG

 I den tillsammans i en liten påse:

9 1 Klämma för dragavlastning

2 Skruvar med platt skalle M6

2 Plåtskruvar för montering av vrnetDIALOG

Tillsammans i en kartong:

12 5 Anslutningsvinklar 90°

13 1 Isolermatta för brinekretsanslutningar på 
baksidan

 I den tillsammans i en liten påse:

10 2 Tätningar med metallring för brinekret-
sens anslutningsvinklar

11 3 Packningar (gul/grön) för värmekretsens 
anslutningsvinklar

Tillsammans i en kartong:

15 2 Främre täckplåt med ram

 I den tillsammans i en liten påse:

3 Skruvar med platt skalle M6 för montering 
av manöverpanelen på fästplåten (plus en 
reservskruv)

3 Plåtskruvar för fästplåt

9 Låsbultar

Tillsammans i en kartong:

16 4 Täckplåtar, upptill och på sidan

 I den tillsammans i en liten påse:

8 Skruvar med platt skalle M8 för montering 
av sidoinklädnaderna

2 Plåtskruvar för montering av de övre 
inklädnaderna

Tab. 4.2 Inomhusenhetens leveransinnehåll

4 Montering
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4.5.2  Utomhusenhetens leveransinnehåll

Utomhusenheten levereras på en pall i fem delar.

 > Kontrollera att leveransen är komplett (¬ tab. 4.3).

i
 I leveransen av värmepumpsystemen 

VWL 62/3 S, VWL 82/3 S och VWL 102/3 S 
ingår det en utomhusenhet.

1

2

2

4

3

3

6

5

7

8

Bild 4.11 Leveransinnehåll för en utomhusenhet

Pos. Antal Beteckning

1 1 Lock inkl. tillbehörspåse med fästen för locket

2 2 Galler

3 2 Sidodelar

4 1 Utomhusenhet

5 2 Adapter Rp 1 1/4” till G 1 1/2”, monterad från 
fabrik

6 1 Sockel

7 1 Monteringsmaterial:

8 Skruvar med platt skalle M8 för montering 
av gallren

4 Skruvar med platt skalle M8 för montering 
av sidodelarna

4 Skruvar med platt skalle M8 för montering 
av värmeväxlarens ram på sockeln

2 O-ring för adaptern

8 1 Monteringsanvisning

Tab. 4.3 Leveransinnehåll för en utomhusenhet

Montering 4
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4.6 Avlägsna transportskydd

Bild 4.12 Avlägsna inomhusenhetens transportskydd

 > Ta försiktigt bort förpackningen och skyddsmaterialet 
utan att skada apparatens delar.

 > Ta bort transportskydden (vinklar) som fäster inom-
hus- och utomhusenheten på pallen.

 > Återvinn vinklarna på rätt sätt. De behövs inte längre.

2 x

Bild 4.13 Avlägsna utomhusenhetens transportskydd

4.7 Transport av inomhusenheten

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. felaktig transport!
Värmepumpen eller värmepumpmodulen får 
aldrig lutas mer än 45°, oavsett transport-
sätt. Annars kan det uppstå fel i köldmedels-
kretsen under drift. I värsta fall kan hela vär-
meanläggningen skadas. 

 > Luta värmepumpen max. 45° under trans-
porten.

Värmepumpen kan transporteras på följande sätt:
 – som komplett enhet
 – isärtagen, i två moduler (vämepumpmodul och varm-

vattenberedarmodul)
Med tanke på vikten, rekommenderar vi att värmepum-
pen monteras isär i två moduler före transport.

4 Montering
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4.7.1 Transport av inomhusenheten som komplett 
enhet

Vi rekommenderar att inomhusenheten transporteras 
med en lämplig säckkärra. 

a
 Fara!
Risk för skador p.g.a. tunga lyft!
Inomhusenheten kan väga 180 kg.

 > Om inomhusenheten måste lyftas ska flera 
personer hjälpa till, annars kan man skada 
sig.

Bild 4.14  Transport av inomhusenheten som komplett enhet 

(säckkärra)

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. olämpligt transport-
hjälpmedel!
Kontrollera att rätt transporthjälpmedel har 
valts.

 > Värmepumpens vikt står i de tekniska data.

Observera vid transport med säckkärra:
 > Skjut in säckkärran på inomhusenhetens baksida 

eftersom vikten fördelas bäst då.
 > Fäst inomhusenheten med ett spännband.
 > Använd en ramp för att köra ner säckkärran från pal-

len, t.ex. träunderlägg och en bräda.

4.7.2 Transport av inomhusenheten som enskilda 
moduler

Isärtagning av modulerna
Vid behov kan varmvattenberedarmodulen och värme-
pumpmodulen tas isär och transporteras separat. Detta 
rekommenderas t.ex. för trånga trappor.

1

2

3

Bild 4.15  Vattenberedar- och värmepumpmodulen isärtagna

Montering 4
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Innan modulerna tas isär måste anslutningarna från vär-
mepumpen till varmvattenberedaren kopplas bort.

 > Ta loss anslutningen till varmvattenberedarens til-
lopp (1) på värmepumpens högra sida.

 > Ta loss anslutningen till varmvattenberedarens 
retur (2) på beredarens undersida.

 > Skruva ur de fyra fästskruvarna (3) från värmepum-
pens ram.

a
 Fara!
Risk för skador p.g.a. tunga lyft!
Varmvattenberedarmodulen väger ofylld ca 
60 kg. 

 > Ha minst två personer till hjälp när den 
lyfts ner, för att undvika skador.

 >  Lyft varmvattenbehållaren och sätt försiktigt ner den 
på golvet.

Observera vid transport med säckkärra:
 > Sätt alltid säckkärran mot värmepumpens baksida 

eftersom det ger den bästa viktfördelningen.
 > Fäst värmepumpen med en fästrem.
 > Använd en ramp för att köra ner säckkärran från pal-

len, t.ex. träunderlägg och en bräda.

Nu kan de båda delarna transporteras var för sig.

a
 Fara!
Risk för skador p.g.a. tunga lyft!
Värmepumpmodulen väger upp till 120 kg. 

 > Var flera personer när ni lyfter den för att 
undvika skador.

Sätta ihop modulerna
 > Montera ihop modulerna i omvänd ordningsföljd efter 

transporten.
 > Kontrollera att anslutningarna till varmvattenbereda-

ren är täta.

4.8 Fäll upp elkopplingsboxen

Vid leveransen är elkopplingsboxen nedfälld för att 
skydda elkomponenterna. Den måste fällas upp och sät-
tas fast innan elinstallationen görs.

1.

2.

3.

3.

1.

Bild 4.16 Fälla upp elkopplingsboxen

 > Ta bort låsskruvarna (1).
 > Fäll försiktigt upp elkopplingsboxen (2). Se till att 

kablarna inte kläms eller skadas.
 > Sätt fast elkopplingsboxen med de två låsskru-

varna (3).

4 Montering
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4.9 Transport av utomhusenheten

a
 Fara!
Risk för skador p.g.a. tunga lyft!
Utomhusenheten väger ofylld ca 95 kg (utan 
lamellgaller).

 > Om utomhusenheten måste lyftas ska flera 
personer hjälpa till, annars kan man skada 
sig.

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. felaktig transport!

 > Transportera bara utomhusenheten när den 
inte är monterad, annars kan den skadas.

 > Transportera inte utomhusenheten med en 
säckkärra.

 > Transportera utomhusenheten till uppställningsplat-
sen.

4.10 Uppställning av inomhusenheten

 > Observera de minsta avstånden till väggen när inom-
husenheten ställs upp (¬ bild 4.5).

0-10 mm

Bild 4.17 Inställning av fötter

 > Justera inomhusenheten vågrätt genom att ställa in 
fötterna.

4.11 Uppställning av utomhusenheten

14

3

2

Bild 4.18 Uppställning av sockeln

i
 I områden med mycket snö rekommenderar vi 

att sockeln höjs upp med en tillbehörssockel 
(200 mm).
Montera max. två tillbehörssocklar per utom-
husenhet.

 > Följ ¬ monteringsanvisningen som medföljer utom-
husenheten.

 5 cm

Bild 4.19  Krävt avstånd mellan kondensbehållaren och kondens-

avloppet

Montering 4
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 > Kontrollera att kondensen kan rinna fritt från kon-
densbehållaren till kondensavloppet. Minsta avstånd 
mellan kondensbehållarens avlopp och kondensavlop-
pet är 5 cm.

 > Placera utomhusenhetens sockel (1) på det förbe-
redda fundamentet (3).

 > Kontrollera att brineledningarna och anslutningsled-
ningen ligger på samma nivå som hålen i sockeln.

 > Märk ut hålen som ska borras och ta bort sockeln.
 > Borra hålen i fundamentet.
 > Anslut adaptrarna (2) till brineledningarnas PE-rör 

som sticker ut ur fundamentet.
 > Fäst sockeln med vädertålig skruv/plugg (anordnas på 

plats 4) på fundamentet.
 > Fäst adaptrarna med klämmorna på sockeln.

i
 Kontrollera att PE-rören har rätt flödesrikt-

ning. Om brineledningarna för varmt och kallt 
kastas om leder det till effektförlust i anlägg-
ningen.

1

6

4

5

3

2

Bild 4.20 Uppställning av utomhusenheten 

Teckenförklaringar
1 Utomhusenhet
2 Från värmekällan till värmepumpen (A, varm brine)
3 Från värmepumpen till värmekällan (B, kall brine)
4 Sockel
5 Adaptrar
6 Fästskruvar

 > Ställ utomhusenheten (1) på sockeln.
 > Fäst utomhusenheten med fyra skruvar (6) på sidan 

av sockeln (4).
Den hydrauliska anslutningen beskrivs i ¬ kap. 5.1.

i
 Montera inte inklädnadsdelarna förrän alla 

installationsarbeten är avslutade 
(¬ kap. 7.10).

4 Montering
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5 Hydraulinstallation

5.1 Hydraulisk anslutning av utomhusenheten

b
 Risk!
Risk för skada till följd av otäthet!
Felinglagda O-ringar kan vid fastskruvning 
hoppa ur eller komma i kläm och skadas och 
sedan orsaka otäthet.

 > Lägg O-ringarna utan tvinning i huvmutt-
rarna på utomhusenhetens brinekopplingar 
(¬ Bild 4.20, pos. 2 och 3).

 > Skruva ihop kopplingsmuttrarna med kopplingsadap-
tern för brineledningarna ”brine varm” och ”brine 
kall” som hör till brinekretsen på (¬ Abb. 4.20, 
Pos. 5) installationssockeln.

5.2 Hydraulisk anslutning av inomhusenheten

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. rester i framledningen 
och returledningen!
Rester som svetsavfall, slagg, hampa, kitt, 
rost, grov smuts el.dyl. från rör kan sätta sig i 
värmepumpen och orsaka fel.

 > Spola värmeanläggningen noggrant innan 
värmepumpen ansluts för att ta bort even-
tuella rester!

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. läckage!
Mekanisk spänning i anslutningsledningar kan 
orsaka läckage och skada värmepumpen. 

 > Förhindra mekaniska spänningar i anslut-
ningsledningar!

Installationen får bara utföras av en behörig installatör!

 > Observera mått- och anslutningsskisserna när rören 
installeras (¬ bild 4.4).

 > Följ gällande direktiv vid installationen.
 > Observera följande anvisningar för att förhindra att 

buller överförs:
Placera inte väggfästena för värmekrets- och brine-
kretsrören för nära värmepumpen, annars kan anslut-
ningen bli för stel.
Använd pansarslangar vid särskilt svåra förhållanden 
(armerade gummislangar). 

Vi rekommenderar inte att veckade slangar av rostfritt 
stål används eftersom slangformen kan leda till stora 
tryckförluster på hetvattensidan.

b
 Risk!
Risk för nedsatt funktion p.g.a. luft i vär-
meanläggningen
Luft i värmeanläggningen leder till funktions-
fel och lägre värmeeffekt. 

 > Placera avluftningsventiler på lämpliga 
ställen i värmeanläggningen.

5.3 Installation av direkt värmedrift och 
varmvattenberedare

5.3.1 Funktionsbeskrivning av direkt värmedrift 
och varmvattenberedare

Golvvärmekretsarna ansluts direkt till värmepumpen. 
Regleringen sker som standard med en energibalansreg-
lering (¬ kap. 9.4.2). Dessutom drivs den interna varm-
vattenberedaren av värmepumpen.
Värmepumpen reagerar på värmekrav från golvvärme-
kretsarna och varmvattenberedaren.

5.3.2 Installationsanvisningar

 > Installera hydraulkomponenterna enligt lokala krav 
och enligt exemplet nedan.

 > Om tillbehöret brinepåfyllningsstation för värme-
pump (56) inte används ska de olika hydraulkompo-
nenterna installeras i enlighet med det ¬ bild 6.4.

 > Anslut en maxtermostat för att säkerställa värme-
pumpens golvskyddsfunktion.

 > Anslut framledningsgivaren VF2 för att säkerställa 
energiintegralfunktionen.

 > Ställ in hydraulschema 3 i regleringen vid driftsätt-
ningen.

 > Kontrollera att minimimängden för vattencirkulatio-
nen (minst 30 % av nominell volymström) finns.

i
 Om en hydraulisk flödesutjämnare installerats 

mellan värmepumpen och värmeanlägg-
ningen, måste temperaturgivaren VF2 place-
ras i framledningen från den hydrauliska flö-
desutjämnaren till värmeanläggningen.

Obs! Principskiss!
Det här exemplet på hydraulschema innehåller inte alla 
spärr- och säkerhetskomponenter som behövs för kor-
rekt montering.

 > Följ gällande standarder och direktiv!

Hydraulinstallation 5



28 Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

7
1

16
3

2
e

B
U

S

5
4

0
0

 V
~

 

2
3

0
 V

~
 

3

4
0

0
 V

~
 

5

3

13

4
3

4
2

c

4
2

a 4
2

a

2
19V

F
2

2

4
2

a

5
7

6
5

5
6

4
2

b

3
2 5

8

3
V

är
m

ep
u

m
p

 g
eo

T
H

E
R

M
 V

W
L

 ..
2

/3
 S

13
V

äd
er

st
yr

d
 e

n
er

g
ib

al
an

sr
eg

le
ri

n
g

16
V

R
C

 D
C

F-
m

o
tt

ag
ar

e 
m

ed
 u

te
te

m
p

er
at

u
rg

iv
ar

e
19

M
ax

te
rm

o
st

at
32

A
vs

tä
n

g
n

in
g

sv
en

ti
l

4
2

a
S

äk
er

h
et

sv
en

ti
l

4
2

b
M

em
b

ra
n

-e
xp

an
si

o
n

sk
är

l v
är

m
ek

re
ts

 

5
6

V
är

m
ep

u
m

pa
r-

b
ri

n
ep

åf
yl

ln
in

g
ss

ta
ti

o
n

5
7

B
ri

n
eu

tj
äm

n
in

g
sb

eh
ål

la
re

5
8

P
åf

yl
ln

in
g

s-
 o

ch
 a

vt
ap

p
n

in
g

sk
ra

n
6

5
B

ri
n

eu
p

ps
am

lin
g

sb
eh

ål
la

re
7

1
U

to
m

h
u

se
n

h
et

 V
W

L
 1

0
/3

 S
A

V
F2

Fr
am

le
d

n
in

g
sg

iv
ar

e

Te
ck

en
fö

rk
la

ri
n

g

M
em

b
ra

n
-e

xp
an

si
o

n
sk

är
l v

ar
m

va
tt

en
4

2
c

4
3

S
äk

er
h

et
sg

ru
p

p
 v

at
te

n
an

sl
u

tn
in

g

Bild 5.1  Exempel på hydraulschema: Direkt värmedrift
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5.4 Installation av shuntkrets med 
ackumulatortank och varmvattenberedare

5.4.1 Funktionsbeskrivning av värmedrift med 
ackumulatortank och varmvattenberedare

Värmekretsarna ansluts via en ackumulatortank som 
skiljetank till värmepumpen. Regleringen sker som stan-
dard med en reglering av börvärdet för framlednings-
temperatur (¬ kap. 9.4.3).
Framledningsgivaren VF2 sitter bakom den externa vär-
mekretspumpen (golvvärmeskyddskrets).
Värmepumpen reagerar på värmebegäran från ackumu-
latortanken.
Värmepumpen driver dessutom den interna
varmvattenberedaren.

5.4.2 Installationsanvisningar

 > Installera hydraulkomponenterna enligt lokala krav 
och enligt exemplet nedan.

 > Om tillbehöret brinepåfyllningsstation för värme-
pump (56) inte används ska de olika hydraulkompo-
nenterna installeras i enlighet med det ¬ bild 6.4.

 > Anslut en maxtermostat för att säkerställa värme-
pumpens golvskyddsfunktion.

 > Anslut framledningsgivaren VF2 för att säkerställa 
energiintegralfunktionen.

 > Ställ in hydraulschema 4 i regleringen vid driftsätt-
ningen.

Obs! Principskiss!
Det här exemplet på hydraulschema innehåller inte alla 
spärr- och säkerhetskomponenter som behövs för kor-
rekt montering.

 > Följ gällande standarder och direktiv!

Hydraulinstallation 5
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Bild 5.2  Exempel på hydraulschema: Shuntkrets med ackumu-

latortank
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5.5 Montering av anslutningsvinklar

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. läckage!
Om inte tätningarna med metallringar 
används i brinekretsens anslutningar 
(¬ bild 5.4, pos. 3 och 4) kan läckage uppstå!

 > Sätt in rätt tätningar vid anslutningsvink-
larna!

 – Rören måste installeras och tätningarna sättas in 
enligt ¬ bild 5.4.

 – Installationen får bara utföras av en behörig installa-
tör!

 > Följ gällande direktiv vid installationen.

b
 Risk!
Risk för nedsatt funktion!
Luft i värmeanläggningen leder till funktions-
fel och lägre värmeeffekt. 

 > Montera vid behov avluftningsventiler.

1

1

Bild 5.3 Ta bort blindpluggar 

 > Ta bort blindpluggarna (1) från anslutningarna. De 
behövs inte längre och kan slängas enligt gällande 
bestämmelser.

7

6

5

4

3

2

Bild 5.4 Montering av anslutningsvinklar 

Teckenförklaringar
2 Isolermatta
3 Från värmepumpen till värmekällan (B, kall brine)
4 Från värmekällan till värmepumpen (A, varm brine)
5 Anslutning för värmekretsens expansionskärl
6 Returledning värme
7 Framledning värme

 > Montera de två anslutningsvinklarna (3 och 4) med 
tätningarna med metallring.

 > Montera den mindre anslutningsvinkeln med en gul/
grön packning på anslutningen för värmekretsens 
expansionskärl (5).

 > Montera de tre anslutningsvinklarna (6 och 7) med de 
gul/gröna packningarna.

 > För värmeisolering av anslutningsplåten medföljer det 
en isolermatta. Placera isolermattan (2) på de två 
skruvförbanden till höger.
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5.6 Anslutning av värmepumpen till 
värmekretsen

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. övertryck i värme-
kretsen!
Under drift kan det uppstå övertryck i värme-
kretsen.

 > Montera ett expansionskärl och en säker-
hetsventil i värmekretsen enligt följande.

För installation av värmeanläggningen kräver EN 12828 
följande:
 – En påfyllningsventil för att fylla värmeanläggningen 

med vatten eller tappa av vatten (monterad i appara-
ten från fabrik)

 – Ett expansionskärl i värmekretsens returledning
 – En övertrycksventil (minst DN 20, öppningstryck 

3 bar) med manometer (säkerhetsgrupp) i värmekret-
sens framledning, direkt bakom värmepumpen

 – En luft-/smutsavskiljare i värmekretsens returledning.

a
 Fara!
Risk för brännskador p.g.a. ånga eller hett 
vatten!
Vid övertryck släpps ånga och/eller hett vat-
ten ut genom säkerhetsventilens utblåsnings-
ledning.

 > Installera en utblåsningsledning i säker-
hetsventilens utgång så att ingen kan ska-
das om ånga eller hett vatten tränger ut.

 > Installera utblåsningsledningen frostfritt så att den 
hela tiden är öppen och kan kontrolleras.

Vi rekommenderar att en säkerhetsgrupp och en tratt 
från Vaillant installeras.

 > Montera framledningen och returledningen för värme 
med alla komponenter.

 > Anslut framledningen (¬ bild 5.4, pos. 7).
 > Anslut returledningen (¬ bild 5.4, pos. 6).
 > Anslut värmekretsens expansionskärl (¬ bild 5.4, 
pos. 5).

5.7 Montering av brineledningar inomhus

48
64

56

57
65

42a

6261 63

70 72

 10m DN 32*
 10m  30m DN 40*

AB

A

B

Bild 5.5 Armaturer i brinekretsen (* enkel sträcka)

Teckenförklaringar till bild 5.5
42a Säkerhetsventil
48  Manometer
56  Värmepumpens brinepåfyllningstation
57  Brineexpansionskärl
61  Spärrventil
62  Spärrventil
63  Spärrventil
64  Spärrventil
65  Brineuppsamlingsbehållare
70  Spärrventil
72  Spärrventil
A  Från värmekällan till värmepumpen (varm brine)
B  Från värmepumpen till värmekällan (kall brine)

Vaillant rekommenderar att en brinepåfyllningstation 
från Vaillant installeras. På så vis kan brinekretsen del-
vis avluftas, t.ex. brinekretsens fram- och returledningar 
till apparaten.

 > Följ ¬ monteringsanvisningen till värmepumpens bri-
nepåfyllningstation vid installationen.

b
 Risk! 
Risk för felfunktion!
Smutsfilter kan orsaka flödesproblem och 
minska brinepumpens pumphöjd. 
Installera inte smutsfilter permanent i brine-
kretsen! Brinevätskan renas vid påfyllningen.

b
 Risk! 
Risk för skador p.g.a. att kondens bildas!
Kondens på oisolerade brineledningar inom-
hus kan leda till skador på huset.

 > Isolera därför alla brineledningar ångtätt.

 > Montera brineledningarna mellan utomhusenheten 
och inomhusenheten i huset med alla tillhörande kom-
ponenter enligt gällande tekniska direktiv.
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5.8 Montering av brineexpansionskärl i 
brinekretsen

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. att brine läcker ut!
Om det nedre skruvförbandet på brineexpan-
sionskärlet (2) tätas med teflonband eller lik-
nande kan det uppstå läckage i brinekretsen.

 > Täta därför skruvförbandet med hampa. 

42a

1

2

57

3

Bild 5.6  Montering av brineexpansionskärlet

i
 Brineexpansionskärlet i förpackningen har en 

volym på ca 6 liter och räcker för max. 500 l i 
brinekretsen.

 > Montera hållaren (3) för brineexpansionskärlet med 
plugg och skruv på väggen.

 > Skruva ut de redan monterade anslutningsstyckena 
(1 och 2) ur brineexpansionskärlet (57).

 > Förse anslutningsstyckets (2) yttergänga med hampa.
 > Installera brineexpansionskärlet (57) med det nedre 

anslutningsstycket (2) i ledningen från värmekällan 
till värmepumpen.

42a

1

Bild 5.7 Montering av säkerhetsventilen

 > Täta yttergängan på det övre anslutningsstycket (1) 
med tätningsmassa som tätar när den är torr, t.ex. 
teflonband.

 > Montera det övre anslutningsstycket på säkerhetsven-
tilen för 3 bar (42a) som medföljer värmepumpen.

 > Montera det övre anslutningsstycket med säkerhets-
ventil på brineexpansionskärlet (¬ bild 5.6, pos. 57).

 > Fäst brineexpansionskärlet med hållaren.
 > Anslut en slang/ledning till säkerhetsventilen. Låt 

slangens ände vara öppen i brineuppsamlingsbehålla-
ren.

b
 Risk! 
Risk för felfunktion!
Säkerhetsventilen fungerar eventuellt inte 
korrekt om brineuppsamlingsbehållaren är 
stängd lufttätt.

 > Installera brineuppsamlingsbehållaren 
(¬ bild 5.5, pos. 65) utan tryck på säker-
hetsventilen (42a).
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5.9 Anslutning av värmepumpen till brinekretsen

i
 Använd rörfästen för köldmedelsrör när brine-

ledningarna ansluts till värmepumpen för att 
undvika isbildning.

 > Anslut brineledningarna till värmepumpen (¬ bild 5.4, 
pos. 3 och 4).

 > Montera isolermattan för att värmeisolera anslut-
ningsplåten (¬ bild 5.4, pos. 2).

5.10 Anslutning av varmvattenberedare

2 1

Bild 5.8 Anslutning av varmvattenberedare

Teckenförklaringar
1 Varmvattenanslutning för varmvattenbehållare
2 Kallvattenanslutning för varmvattenbehållare

 > Koppla ihop anslutningarna till den inbyggda varmvat-
tenberedaren (1 och 2) med husets kall- och varmvat-
tenledningar.
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6 Påfyllning av värme- och 
brinekretsen

Innan värmepumpen kan användas måste värmekretsen 
och brinekretsen fyllas på.

6.1  Påfyllningsanvisningar

Användning av tillsatser i hetvattnet kan leda till skador. 
Vid korrekt användning av följande produkter har hittills 
inga inkompatibiliteter med Vaillants apparater fast-
ställts.

 > Följ anvisningarna från tillsatstillverkaren.
Vaillant fritar sig från allt ansvar för andra tillsatsämnen 
och deras effektivitet i värmeanläggningen.

Tillsatser för rengöringsåtgärder (efterföljande spol-
ning krävs)
 –  Fernox F3
 –  Sentinel X 300
 – Sentinel X 400

Tillsatserna stannar kvar permanent i anläggningen
 – Fernox F1
 – Fernox F2
 – Sentinel X 100
 – Sentinel X 200

Tillsatserna för frostskydd stannar kvar permanent i 
anläggningen
 – Fernox Antifreeze Alphi 11
 – Sentinel X 500

 > Informera användaren om nödvändiga åtgärder om de 
här tillsatserna har använts.

 > Informera användaren om nödvändiga åtgärder för 
frostskydd.

 > Följ gällande nationella direktiv och tekniska regler 
vid tillsatser i påfyllnings- och spädvatten.

Om inte de nationella direktiven och de tekniska reg-
lerna ställer högre krav gäller följande:

 > Hetvattnet måste få tillsatser
 – om den totala mängden påfyllnings- och späd-

vatten överskrider värmeanläggningens märkvolym 
tre gånger under drifttiden eller

 – om gränsvärdena i tabellerna nedan inte följs

Total 
värmeeffekt

Total hårdhet vid minsta uppvärmningsyta i 
pannan2)

20 l/kW
> 20 l/kW 
< 50 l/kW

> 50 l/kW

kW mol/m3 mol/m3 mol/m3

< 50
Inga krav
eller < 31) 2 0,02

1) För anläggningar med vattenvärmare för centralvärme och 
för system med elektriska värmeelement

2) av anläggningsvolymen (liter märkinnehåll/värmeeffekt; för 
anläggningar med flera pannor ska minsta separata värmeef-
fekt användas). De här uppgifterna gäller bara när påfyll-
nings- och spädvattnet är tre gånger anläggningens volym. 
Om tre gånger anläggningens volym överskrids måste vatt-
net, precis som när gränsvärdena i tabell 6.2 överskrids, 
behandlas enligt kraven i VDI (avhärdning, avsaltning, hård-
hetsstabilisering eller avslamning).

Tab. 6.1  Riktvärden för hetvatten:  Vattnets hårdhet

Varmvattnets egen-
skaper

Enhet
saltfat-
tigt

salthaltigt

Elektrisk ledningsför-
måga vid 25 °C mS/cm <100 100 - 1500

Utseende
fritt från sedimenterande 

material

pH-värde vid 25 °C 8,2 - 10,01) 8,2 - 10,01)

Syre mg/l < 0,1 < 0,02

1) Vid aluminium och aluminiumlegeringar är pH-värdeområdet 
begränsat till mellan 6,5 och 8,5.

Tab. 6.2  Riktvärden för hetvatten: Salthalt

b
 Risk!
Fara för materialskador om olämpliga frost- 
eller korrosionsskyddsmedel tillsätts i het-
vattnet!
Frost- eller korrosionsskyddsmedel kan leda 
till förändringar i tätningar, orsaka buller 
under värmedrift och ge eventuellt ytterligare 
följdskador.

 > Använd inte olämpliga frost- eller korro-
sionsskyddsmedel.
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b
 Se upp!
Risk för skador på grund av magnetitavlag-
ring.
I uppvärmningssystem med stålrör, statiska 
värmeytor och/eller buffertlagringsanlägg-
ningar kan stora vattenmängder medföra 
magnetitbildning. Vi rekommenderar att ett 
magnetitfilter används för att skydda den 
inbyggda pumpen.

 > Filtret måste passas in direkt i värmepum-
pens återflödesområde.

6.2 Påfyllning och avluftning av värmekretsen

b
 Risk!
Nedsatt funktion p.g.a. bristande avluft-
ning!
Luft som samlas kan leda till bristande flöde 
och oljud i värmekretsen.

 > Se till att även beredarladdkretsen till en 
ansluten varmvattenberedare avluftas.

 > Öppna alla värmeanläggningens termostatventiler och 
eventuella alla andra spärrventiler. 

1

2

Bild 6.1  Trevägsventil för värme/beredarladdning och värme-

kretsens påfyllnings- och tömningsventil

 > Ställ trevägsventilen för värme/beredarladdning (1) i 
mittläget.

3

Bild 6.2  Trevägsventil för värme/beredarladdning

 > Tryck på omkopplingsspaken (3) på motoröverdelen 
för trevägsventilen för värme/beredarladdning tills 
den hakar i mittläget.

Därigenom är två vägar öppna och påfyllningen går 
bättre eftersom luften släpps ut ur systemet. 

 > Anslut en slang till en vattenkran.
 > Ta av skruvlocket på värmekretsens påfyllnings- och 

tömningsventil (¬ bild 6.1, pos. 2) och anslut den 
öppna änden på slangen.

 > Öppna värmekretsens påfyllnings- och tömningsventil. 
 > Öppna långsamt vattenkranen och fyll på vatten tills 

ett tryck på ca 1,5 bar visas på manometern (anordnas 
på plats).

 > Stäng värmekretsens påfyllnings- och tömningsventil.
 > Avlufta värmekretsen på de avsedda ställena.
 > Kontrollera sedan värmekretsens vattentryck igen 

(fyll på mer om det behövs).
 > Ta bort slangen från påfyllnings- och tömningsventi-

len och sätt på skruvlocket igen.
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Ställ tillbaka trevägsventilen för värme/beredarladd-
ning (1) i utgångsläget. Tillvägagångssätt:

3.

4.

45°

1.

2.

Bild 6.3 Ta av trevägsventilens motoröverdel

 > Dra av elkabeln på trevägsventilens motoröverdel.
 > Tryck på säkerhetsspaken.
 > Vrid motoröverdelen 45°.
 > Ta av motoröverdelen.

Nu återgår fjädern i ventilhuset till utgångsläget. 
 > Skruva fast motoröverdelen på ventilhuset igen och 

anslut elkabeln. 
Den vita spaken på trevägsventilens motoröverdel måste 
du stå i utgångsläget (¬ bild 6.2, pos. 3).

6.3 Påfyllning och avluftning av brinekretsen

6.3.1 Påfyllningsförberedelser

a
 Fara!
Explosioner och brännskador kan vara 
livsfarliga!
En icke ändamålsenlig användning av brine-
vätskan etanol kan orsaka explosioner och 
brännskador. Brinevätskan etanol är lättan-
tändlig både som vätska och ånga. 
Explosionsfarlig blandning av ånga och luft 
kan bildas.

 > Kom inte nära hög värme, gnistor, öppen 
eld och heta ytor.

 > Se till att det finns tillräcklig ventilation.
 > Förhindra att blandningar av ånga och luft 

bildas. Håll behållare med brinevätska 
stängda. 

 > Använd bara de brinevätskor som Vaillant 
godkänt.

 > Observera säkerhetsanvisningarna som 
medföljer brinevätskan.

a
 Fara!
Risk för frätskador!
Brinevätskan etenglykol är hälsovådlig. Den 
kan orsaka frätskador.

 > Använd handskar och skyddsglasögon.
 > Observera säkerhetsanvisningarna som 

medföljer brinevätskan.

b
 Risk!
Olämpliga brinevätskor kan medföra skade-
risker och nedsatt funktion!
Användning av propenglykol (Tyfocor L) kan 
leda till varaktiga skador i brinekretsen och är 
därför förbjudet.Detta gäller även för bland-
ningar med andra brinevätskor.

 > Använd bara rekommenderade brineväts-
kor.

b
 Risk!
Nedsatt funktion p.g.a. bristande avluft-
ning!
Luftanhopningar i utomhusenheten leder till 
avsevärda effektförluster.

 > Kontrollera därför att brinekretsen avluftas 
väl.

i
 För påfyllning av brinekretsen behövs det en 

påfyllningspump som samtidigt avluftar brine-
kretsen. Vaillant rekommenderar en påfyll-
ningspump från Vaillant.

i
 Om en medhjälpare står vid utomhusenheten 

sparar man mycket tid eftersom luften i utom-
husenheten inte måste gå hela vägen tillbaka 
genom PE-rören i värmepumpen.

Brinevätskan består av vatten blandat med ett koncen-
trat av värmebärarvätska. 
Vilka brinevätskor som får användas skiljer sig regionalt. 
Information kan fås av behörig instans. 
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b
 Risk!
Blandning av olika typer brinevätska kan 
orsaka skada och nedsatt funktion!
Vid blandning av olika brinevätsketyper och 
motsvarande brinevätsketyper från olika till-
verkare (beroende på att specifika korro-
sionskyddsinhibitorer används) kan frostskyd-
det inte bestämmas med i handeln förekom-
mande refraktometer (frostskyddsmätare).

 > Änvänd endast brinevätska från en tillver-
kare.

Vaillant rekommenderar särskilt för värmepumpsystem 
VWL /3 S tillbehöret värmebärarvätska (färdig bland-
ning) i 10 l eller 20 l dunk.

b
 Risk! 
Risk för frostskada till följd av otillräckligt 
frostskydd!
När brinevätskekoncentrat används uppnås 
inte nödvändigt frostskydd vid fel blandnings-
förhållande eller otillräcklig uppblandning. Vid 
Påfyllning av rent vatten kan i brinekretsen is 
uppstå till följd av inhomogent frostskydd.

 > Fyll och spola brinekretsen endast med fär-
digt blandad Vaillant brinevätska.

 > Kontrollera brinevätskan regelbundet med 
en refraktometer att tillräckligt frostskydd 
fås.

 > Fyll endast på brinevätska av samma typ, 
från samma tillverkare och med samma 
koncentration.

Vaillant värmepumpen får endast drivas med följande 
brinevätska:
 – Vattenlösning med 44 % vol. ± 1 % vol. etylenglykol 

(Det är inte tillåtet att använda etanol).
Brinevätskan har då ett frostskydd ned till - 30 °C ± 1 K.

När koncentrerad värmebärarvätska används:
 > Använd en blandningsbehållare som är tillräckligt stor.
 > Blanda vatten och frostskyddsmedel i föreskrivet för-

hållande.Brineblandningen av etenglykol och vatten 
måste motsvara ett frostskydd på -30 °C ± 1 K.

 > Blanda noggrant.
 > Kontrollera blandningen av brinevätskan. Vaillant 

rekommenderar att en refraktometer används.
 > Kontrollera för använd brinevätsketyp att korrekt 

skala på refraktometern avläses.
 > Kontrollera genast efter driftstart av värmepumpen 

att uppmätt frostskydd överensstämmer med inmatat 
värde i värmepumpens regulator (¬ tab. 9.9, 
meny A4). Om med refraktometern uppmätt brine-
vätskans frostskydd inte överensstämmer med inma-
tat värde bör brinevätskans koncentration anpassas.
Etenglykol-vatten: Infrysningsskydd (meny A4) = upp-
mätt frostskydd, minimalt inställbart -25 °C. 

b
 Risk!
Nedsatt funktion p.g.a. smuts i brinerörsys-
temet!

 > Använd ett smutsfilter framför påfyllnings-
pumpen när systemet fylls på och spolas. 
På så vis försvinner all smuts ur brinekret-
sens rör och driften blir felfri.

Nödvändig mängd brinevätska
 > Beräkna hur mycket brinevätska som behövs med 

hjälp av uppgifterna i tabellerna nedan.
 > Planera att tillsätta 10 l till den beräknade mängden 

för att underlätta spolningen. 

Det som blir över ska lämnas hos användaren så att 
denne kan fylla på senare om det skulle behövas.

Brinevätska i liter i apparaten 
(± 1 liter)

Totalt

VWL 62/3 S
+ 1 x VWL 10/3 SA

2,5
+ 19

21,5

VWL 82/3 S
+ 1 x VWL 10/3 SA

3,1
+ 19

22,1

VWL 102/3 S 
+ 1 x VWL 10/3 SA

3,6
+ 19

22,6

Tab. 6.3 Mängd brinevätska för de olika apparattyperna

PE-rörtyp Mängd brinevätska per löpmeter i liter

DN 32 0,8

DN 40 1,26

Tab. 6.4 Mängd brinevätska för PE-rörtyper

Exempelberäkning
VWL 102/3 S med 1 x VWL 10/3 SA och 60 m DN 40 PE-
rör ger följande totalt innehåll i liter:
3,6 + 1 x 19 + 60 x 1,26 + 10 (reserv) = 108,2 l.

 > Märk restmängdsbehållaren med uppgift om typ och 
koncentration av brinevätskan och överlämna behålla-
ren efter driftstart till driftansvarig för eventuell 
senare påfyllning brinevätska.

i
 Brinebehållaren måste vara tillsluten eftersom 

brinevätskan är hygroskopisk och frostskyd-
det kan sjunka vid fuktupptagning.
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6.3.2 Påfyllning av brinekretsen

29

69

66

6448

56

62

57

42a

6361
33

67
65

A

B70 72 10m DN 32*

 10m  30m DN 40*

AB

Bild 6.4  Brinekrets med en utomhusenhet och brinepåfyll-

ningstation för värmepump  (* enkel sträcka)

Teckenförklaringar
29  Brinepump
33  Smutsfilter
42a Säkerhetsventil
48  Manometer
56  Värmepumpens brinepåfyllningstation
57  Brineexpansionskärl
58  Avluftningsventil
61  Spärrventil
62  Spärrventil
63  Spärrventil
64  Spärrventil
65  Brineuppsamlingsbehållare
66  Brinebehållare
67  Påfyllningspump
69  Utomhusenhetens avluftningsventiler
70  Spärrventil
72  Spärrventil

A   Från värmekällan till värmepumpen (varm brine), 
¬ bild 5.4, pos. 4

B   Från värmepumpen till värmekällan (kall brine),
¬ bild 5.4, pos. 3

 > Anslut påfyllningspumpens tryckledning till spärrven-
tilen (62). 

 > Anslut spärrventilerna (63), (70) och (72). 
 > Öppna spärrventilerna (62) och (64).
 > Anslut en slang som slutar i brinevätskan till spärr-

ventilen (61).
 > Öppna spärrventilen (61).
 > Fyll på brinevätska (67) från brinebehållaren (66) till 

brinekretsen med hjälp av påfyllningspumpen.
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6.3.3 Avluftning av brinekretsen

i
 Fullständig avluftnings- och påfyllningspro-

cess dröjer 45 - 60 minuter. Under denna tid 
måste utomhusenheternas avluftningsventiler 
i intervaller om 5 minuter öppnas och 
stängas. Vi rekommenderar hjälpsetet för bri-
neavluftning av utomhusenheten, som i hög 
grad underlättar avluftningen för en person.

 > En medhjälpare ska stå vid utomhusenheten.
 > Ta bort de genomskinliga skyddslocken från utom-

husenhetens avluftningsventiler och släng dem. De 
behövs inte längre.

 > Öppna utomhusenhetens avluftningsventiler (69).
 > Starta påfyllningspumpen (67) för att fylla brinekret-

sen.
 > Låt påfyllningspumpen (67) gå.
 > Stäng utomhusenhetens avluftningsventiler när brine-

vätska börjar tränga ut (69).
 > Öppna alla andra spärrventiler som inte är med på 
¬ bild 6.4.

 > Öppna och stäng utomhusenhetens avluftningsventi-
ler (69) tillfälligt var 5:e minut tills luft inte tränger ut 
längre. 

 > Öppna spärrventilen (63) så att luften mellan spärr-
ventilerna (61) och (62) i rören kan komma ut.

 > Stäng spärrventilen (61).

6.3.4 Tryckuppbyggnad i brinekretsen

För att brinekretsen ska fungera korrekt krävs det ett 
tryck på 2,0 bar. Säkerhetsventilen öppnar vid 3 bar.

1

Bild 6.5  Kontroll av nivån i brineexpansionskärlet

 > Trycksätt brinekretsen med påfyllningspumpen (67) 
tills brineexpansionskärlet (1) som mest är fylld till två 
tredjedelar och trycket inte överstiger 3 bar.

 > Stäng spärrventilen (62).
 > Stäng av påfyllningspumpen (67).
 > Öppna säkerhetsventilen (60) för att evakuera ett 

eventuellt övertryck över fylltrycket på 2,0 bar och 
under säkerhetsventilens utlösningstryck på 3 bar. 
Brineexpansionskärlet måste vara fyllt två tredjedelar 
med vätska.

 > Upprepa förloppet om det behövs.
 > Ta bort båda slangarna från ventilerna (61) och (62).

Ytterligare avluftning görs när värmepumpen driftsatts 
(¬ kap 8.1.4).

 > Spara rester av brinevätskan i en lämplig behållare (t.
ex. plastdunk) för senare påfyllning.

 > Märk behållaren med typen av brinevätska och kon-
centrationen.

 > Lämna behållaren hos användaren.
 > Upplys användaren om att brinevätska är frätande 

och kan ge skador.

6.4 Fylla på varmvattenberedaren

 > Öppna kallvattenledningens tillopp till varmvattenbe-
redaren.

 > Öppna ett tappställe för varmvatten.
 > Stäng tappstället för varmvatten så snart det kommer 

vatten.
 > Öppna därefter alla andra varmvattentappställen tills 

det kommer vatten där och stäng dem igen.

6 Påfyllning av värme- och brinekretsen
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7 Elinstallation

e
 Fara!
Risk för elektriska stötar!

 > Stäng av strömmen till alla strömkretsar 
innan elinstallationsarbeten utförs.

 > Kontrollera att det inte finns någon spän-
ning kvar.

 > Kontrollera att strömmen inte kan sättas på 
av misstag.

e
 Fara!
Livsfara genom elstöt!
På grund av elektriska laddningsförlopp i 
utomhusenhetens fläktmotor kan man i vissa 
driftsituationer få en elstöt om man rör vid 
komponenter i enhetens inre.

 > Vänta minst fem minuter efter det att spän-
ningsförsörjningen till alla poler har brutits 
innan du öppnar elskåpet i utomhusenhe-
ten.

 > Vänta minst fem minuter efter det att spän-
ningsförsörjningen till alla poler har brutits 
innan du tar bort utomhusenhetens lamell-
galler. Försök aldrig gripa tag i fläkten innan 
de fem minuterna har gått.

e
 Fara!
Livsfara genom elstöt!

 > Om FI-skyddsbrytare föreskrivs när värme-
pumpen eller utomhusenheten ansluts till 
det lokala elnätet, måste man använda en 
pulsströmkänslig FI-skyddsbrytare av typ A 
eller en allströmkänslig FI-skyddsbrytare av 
typ B för att uppfylla de gällande normerna 
för person- och brandskydd. Det är inte 
säkert att FI-skyddsbrytare av andra typer 
fungerar i alla lägen.

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. felaktig elinstallation!
Endast en behörig elektriker får utföra 
elinstallationen.

 > Utför beskrivna installationsarbeten på 
yrkesmässigt sätt.

Bild 7.1   Felaktig frånkoppling

Bild 7.2  Korrekt frånkoppling

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. bristande frånkopp-
ling!
Elanslutningen måste kunna stängas av med 
(anordnas på plats) ett trepoligt frånkopp-
lingsdon med minst 3 mm kontaktöppning 
(t.ex. strömbrytare). Frånkopplingsdonet 
måste kunna anslutas till kopplade säkringar 
så att om en säkring löser ska även alla andra 
säkringar lösa ut.

 > Kontrollera att det finns ett lämpligt från-
kopplingsdon på plats.

Elinstallation 7
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b
 Risk!
Risk för kortslutning!
Om ledningarna på inomhusenheten avisole-
ras mer än 30 mm kan det uppstå kortslut-
ning i kretskortet om ledningarna inte fästs 
korrekt i kontakten.

 > Avisolera ledningar som leder 230 V och 
som ansluts i ProE-kontakten max. 30 mm 
och kontrollera att de sitter fast ordentligt i 
kontakten.

b
 Risk!
Risk för felfunktion p.g.a. felaktig lednings-
dragning!
Ledningarna för utetemperaturgivare, eBUS 
och rumstermostater leder lågspänning. Stör-
ningar från omgivningen kan påverka givar-
ledningarna och överföra felaktig information 
till värmepumpsregleringen.

 > Dra lågspänningsledningar som givarled-
ningar med tillräckligt stort avstånd från 
starkströmsledningar. Om låg- och nätspän-
ningsledningar dras parallellt ska avståndet 
vara minst 25 cm vid 10 m längd.

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. överbelastning av 
inomhusenhetens anslutningsplintar!
Om utomhusenheten försörjs med spänning 
från inomhusenheten är enheten inte längre 
godkänd.

 > Installera varje utomhusenhet via en sepa-
rat, fast nätanslutning.

b
 Risk!
Risk för felfunktion p.g.a. för hög nätimpe-
dans!
Nätimpedansen får inte vara högre än vad 
som anges i de tekniska data (¬ kap. 14, 
tab. 14.1). Annars kan spänningsavbrott upp-
stå.

 > Anslut i sådana fall en startströmsbegrän-
sare (¬ kap. 7.5.5).

Vid driftsättningen kontrollerar regleringen automatiskt 
rätt fasföljd. 

 > Kasta om två faser för inomhusenheten vid felmedde-
lande.

7.1 Följ installationsanvisningarna

 > Beräkna nödvändig ledararea med hjälp av värdena 
för max. märkeffekt som anges i de tekniska data. 

 > Observera installationsförhållandena som råder på 
platsen.

 > Installera värmepumpsystemet via en fast nätanslut-
ning vardera för inomhusenheten och utomhusenhe-
ten.

 > Installera frånkopplingsdonen nära värmepumpen 
(inomhusenheten).

 > Anslut inomhusenheten och utomhusenheten till ett 
trefas 400 V-växelströmsnät vardera med en noll- 
och en jordledare.

 > Säkra anslutningarna exakt med de värden som anges 
i de tekniska data (¬ tab. 14.1 och 14.2).

 > Om den lokala elleverantören kräver att värmepum-
pen styrs via en spärrsignal, ska en kapacitiv brytare 
som specificeras av elleverantören monteras 
(¬ kap. 7.5.2 och 7.5.3).

 > Om det lokala nätförsörjningsbolaget kräver att vär-
mepumpen styrs via en spärrsignal anslut utomhusen-
heten även till värmepumpens elmätare så att båda 
anläggningarna frånkopplas om nätförsörjningsbola-
get spärrar strömmen.

 > Se till att den maximala längden för givarledningarna, 
t.ex. för VRC DCF-mottagaren, på 50 m inte över-
skrids.

 > Dra anslutningsledningar med nätspänning och givar- 
eller bussledningar separat om de är längre än 10 m. 
Använd skärmad ledning om detta inte är möjligt. 
Anslut skärmen på en sida av plåten till värmepum-
pens kopplingsbox.

 > Använd inte lediga plintar på värmepumpen som stöd-
plintar för fortsatt dragning.

i
 En översikt över alla elscheman för inomhus- 

och utomhusenheten finns i ¬ bilagan.

7 Elinstallation
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7.2 Utomhusenhetens kopplingsbox

1

2

3

4

5

Bild 7.3  Kabeldragning i utomhusenheten

Teckenförklaringar
1  Utomhusenhetens kopplingsbox
2 Dragavlastning
3 Spänningsledning
4 eBUS-ledning
5 Kabelgenomföring

b
 Risk!
Risk för kortslutning!
Om ingen dragavlastning finns kan det leda 
till korslutning!

 > Dra ledningarna för spänningsmatning, 
reservvärme (tillval) samt eBUS genom 
PG-genomföringarna och fäst dem med 
dragavlastningar.

+ +

400 V / 50 Hz

L3 L2 L1 N

346 578910

1
11

12

2

Bild 7.4 Utomhusenhetens kopplingsbox

Teckenförklaringar
1 Säkring F1 T2 230 V för fläkt och temperaturbegränsare
2 Defroster
3 Anslutning för temperaturbegränsare
4 Spänningsmatning för fläkt
5 Uttagsplint för spänningsmatning 400 V/50 Hz
6 Anslutningstillbehör 200 W
7 Anslutning för givare T9 (vit)
8 Anslutning för givare T10 (rosa)
9 Anslutning för fläktens styrsignal
10 Anslutning för eBUS
11 eBUS-adresskontakt (fabriksinställning 1)
12 Drifts-LED

Indikering Betydelse

Lyser kon-
stant

OK

Blinkar 1 
gång

Fläktfel

Blinkar 2 
gånger

Fel T9 (luftinlopp)

Blinkar 3 
gånger

Fel T10 (varm brine)

Blinkar 4 
gånger

 Säkerhetstemperaturbegränsaren har löst ut
Säkring F1 är defekt.

Blinkar 5 
gånger

Ingen eBUS-anslutning till inomhusenhetens 
reglerkretskort

Tab. 7.1  Innebörden hos signalerna från utomhusenhetens 

drifts-LED

Blinktiden är ca 3 - 4 s

Elinstallation 7
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7.3 Anslutning av utomhusenheten till elnätet

 > Anslut ett trefas 400 V-växelströmsnät med en noll- 
och en jordledare vardera per utomhusenhet via plin-
ten (¬ bild 7.4, pos. 5).

 > Om det lokala nätförsörjningsbolaget kräver att vär-
mepumpen styrs via en spärrsignal anslut utomhusen-
heten även till värmepumpens elmätare så att båda 
anläggningarna frånkopplas om nätförsörjningsbola-
get spärrar strömmen.

 > Avisolera spänningsledningen till kontakten (5) max. 
50 mm. Ta max. bort 6 mm isolering. Om de maximala 
längderna överskrids finns det risk för att kretskortet 
kortsluts.

 > Anslut eBUS-anslutningen (10) till eBUS-anslutningen 
på inomhusenheten. Använd en jordledare som läm-
par sig för jordanslutning med en area på minst 2 x 
1,5 mm2 (¬ bild 7.4).

eBUS

400 V400 V

1 1
1

Bild 7.5 Elektrisk anslutning av utomhusenheten

Teckenförklaringar
1 400 V-elnät

7.4 Inomhusenhetens kopplingsbox
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Bild 7.6 Kopplingsbox

Teckenförklaringar
1 Dragavlastningar
2 Anslutningslist för givare och externa komponenter
3 Kretskort för reglering (under kåpan)
4 Strömförsörjning värmepump (fri elmatning)
5 Strömförsörjning för elektrisk extravärmare och styrning (två-

delad elmatning)
6 Anslutningsplintar startströmsbegränsare (tillbehör)
7 Säkerhetstemperaturbegränsare för reservvärme
8 Startströmsbegränsare (tillbehör)
9 Kontaktor kompressor
10 Kontaktor extra elpatron

Beläggningen av plintarna på reglerkretskortet (3) finns 
i ¬ kap. 7.6. Beläggningen av plintarna (4), (5) och (6) 
finns i ¬ kap. 7.5.

På kopplingsboxen finns dessutom två kabelrullar (ej 
med på bilden):
 – liten tvåpolig kontakt: 

eBUS-anslutningsledning för manöverpanelen
 – stor trepolig kontakt: 

230 V-strömförsörjning för vrnetDIALOG för installa-
tion på fästplåten bakom kåpan

Dessutom medföljer en styrledning till vrnetDIALOG 
(bipackad).

7 Elinstallation
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7.5  Anslutning av inomhusenheten till elnätet

 > Dra in strömkabeln/strömkablarna genom det vänstra 
handtagshålet på den bakre väggen.

 > Dra ledningarna genom ledningsdragningskanalen 
(¬ bild 3.8, pos. 1) i varmvattenberedarens isolering 
nedåt till elkopplingsboxen genom passande dragav-
lastningar (1) och till plintarna(2). 

 > Ta fram anslutningskablarna på samma sätt som illus-
treras på de efterföljande kopplingsschemana.

 > Dra fast dragavlastningarna.

Elleverantörerna kan ha olika typer av strömmatning för 
värmepumpar. Värmepumpen kan drivas med olika 
typer av elmatning. På sidorna beskrivs tre anslutnings-
sätt.

Elinstallation 7



46 Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

7.5.1 Fri elmatning (elschema 1)

L3 L2 L1 L3 L3 L3L2 L2L1 L1 L1N N N NPE PE S S
PE L2 L1L3N

L3L2

+ +

+

1

400 V / 50 Hz

T

L3

Bild 7.7 Fri elmatning (leveransstatus)

Teckenförklaringar

Pump

Kompressor

Reglering

Reservvärme

Den här anslutningen motsvarar anslutningarna vid 
leveransen av värmepumpen.
Värmepumpen ansluts med en strömtariff (en mätare) 
till elnätet (1). 

 > Anslut strömförsörjningen till huvudnätmatningen (1).

En översikt över hela elschemat finns i bilagan.

Reducerad effekt hos den elektriska reservvärmen
Den elektriska reservvärmens effekt kan minskas från 
6 kW till 3 kW.

För minskning till 3 kW:
 > Ta bort förbikopplingsledningen L1 - L1.

7 Elinstallation
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7.5.2 Tvådelad elmatning värmepumpstariff 
(elschema 2)

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

+ +

2

1

3

S SL3 L2 L1 L3 L3L3 L3L2 L2 L3L2L1 L1 L1N N N NPE PE
L2 L1L3NPE

T

Bild 7.8 Tvådelad elmatning värmepumpstariff

Teckenförklaringar

Pump

Kompressor

Reglering

Reservvärme

Här drivs värmepumpen med två strömtariffer (två 
mätare). En permanent strömförsörjning till normal 
tariff (2) används för drift av sekundärförbrukare 
(reservvärme, cirkulationspumpar, reglering o.s.v.) 
via en egen elmätare. Strömförsörjningen till lågta-
riff (1) för kompressorn sker via en andra elmätare och 
kan avbrytas av elleverantören under vissa tider.

Hur länge och hur ofta strömmen stängs av bestämmer 
elleverantören, kontakta denne för mer information.

 > Ta bort förbikopplingsledningarna (streckade linjer 3).
 > Anslut den permanenta strömförsörjningen till elmat-

ningen för normal tariff (2).
 > Anslut strömförsörjningen till elmatningen för lågta-

riff (1).
 > Anslut kontakten för rippelsignalmottagaren till 

plint 13 ”EVU” (energiförsörjning) (¬ bild 7.12, 
pos. 13).

En översikt över hela elschemat finns i bilagan.

Reducerad effekt hos den elektriska reservvärmen
Den elektriska reservvärmens effekt kan minskas från 
6 kW till 3 kW.

För minskning till 3 kW:
 > Anslut inte anslutningsledning L1 vid (2).

Elinstallation 7
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7.5.3 Tvådelad elmatning specialtariff (elschema 3)

400 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

+

+

1

3

2

L3 L2 L1 L3 L3L3 L3L2 L2L1 L1 L1N N N NPE PE
PE L2 L1L3N

S S L3L2

T

Bild 7.9 Tvådelad elmatning specialtariff 

Teckenförklaringar

Pump

Kompressor

Reglering

Reservvärme

Här drivs värmepumpen med två strömtariffer (två 
mätare). En permanent strömförsörjning till normal 
tariff (2) används för drift av sekundärförbrukare (cir-
kulationspumpar, reglering o.s.v.) via en egen elmä-
tare. Strömförsörjningen till lågtariff (1) för kompres-
sorn och reservvärmen sker via en andra elmätare och 
kan avbrytas av elleverantören under vissa tider.

Hur länge och hur ofta strömmen stängs av bestämmer 
elleverantören, kontakta denne för mer information.

 > Ta bort förbikopplingsledningarna (streckade linjer 3).
 > Anslut den permanenta strömförsörjningen till nät-

matningen för regleringen (2).
 > Anslut strömförsörjningen till elmatningen för lågta-

riff (1).
 > Anslut kontakten för rippelsignalmottagaren till 

plint 13 ”EVU” (energiförsörjning) (¬ bild 7.12, 
pos. 13).

En översikt över hela elschemat finns i bilagan.

Reducerad effekt hos den elektriska reservvärmen
Den elektriska reservvärmens effekt kan minskas från 
6 kW till 3 kW.

För minskning till 3 kW:
 > Ta bort förbikopplingsledningen L1 - L1.
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7.5.4 Anslut extern brinetryckställare och 
 maxtermostat

1

pT

2

Bild 7.10  Anslutning av extern brinetryckvakt och maxtermo-

stat

Teckenförklaringar

p Brinekontakt

T Max-termostat

I vissa fall, t.ex. i områden med skyddat dricksvatten, 
kräver de lokala myndigheterna att en extern brine-
tryckvakt installeras som frånkopplar köldkretsen när 
ett visst tryck i brinekretsen underskrids. 

Regulatorn indikerar felmeddelandet 91 när maxtermo-
staten kopplar från (¬ kap. 11.5). 

 > Ta bort förbikopplingsledningen (streckad linje).
 > Anslut en extern brinetryckställare till kontakterna (1).

För hydraulschemat 3 krävs för golvvärmens skydd ovill-
korligen en maxtermostat (kundmontering) 
(¬ kap. 7.7.3).

 > Anslut maxtermostaten till kontakten L3 (2).

För hydraulschemat 4 med en shuntkrets med ackumula-
tortank krävs för golvvärmens skydd ovillkorligen en 
maxtermostat (kundmontering) (¬ kap. 7.7.3). 

 > Anslut maxtermostaten enligt anvisning i hydraulsche-
mat (¬ bild 5.2).

Elinstallation 7
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7.5.5 Anslutning av startströmsbegränsare 
(tillbehör)

L3 L2 L1 L3 L3L3 L3L2 L2L1 L1 L1N N N NPE PE
PE L2 L1L3N

L3L2S S

1

16 A

Bild 7.11 Anslutning av startströmsbegränsare (tillbehör)

Teckenförklaringar

Startströmsbegränsare

Vissa elleverantörer kräver att en startströmsbegränsare 
monteras för värmepumpen.
Om nätimpedansen är högre än vad som anges i de tek-
niska data (¬ kap. 14, tab. 14.1), måste en startströms-
begränsare anslutas.

i
 Märkvärdet för säkringen måste exakt 

stämma överens med de angivna värden när 
en startströmsbegränsare används (¬ kap. 14, 
tab. 14.1).

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. bristande frånkopp-
ling!
Elanslutningen måste kunna stängas av med 
(anordnas på plats) ett trepoligt frånkopp-
lingsdon med minst 3 mm kontaktöppning 
(t.ex. strömbrytare). Frånkopplingsdonet 
måste kunna anslutas till kopplade säkringar 
så att om en säkring löser ska även alla andra 
säkringar lösa ut.

 > Kontrollera att det finns ett lämpligt från-
kopplingsdon på plats.

 > Montera kretskortet för startströmsbegränsaren 
enligt anvisningarna under inomhusenhetens kopp-
lingsbox (¬ bild 7.6, pos. 8).

 > Ta bort förbikopplingsledningarna (streckade linjer).
 > Anslut startströmsbegränsaren enligt anvisningarna 

till plintarna (1).
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7.6 Kretskort för reglering (översikt)
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Bild 7.12 Kretskort för regleringen

Teckenförklaringar

Övre anslutningsplintar
1 ZH   Reservvärme
2 LP/UV 1  Trevägsventil för värme/beredarladdning 

varmvattenuppvärmning
3 ZP   Cirkulationspump för varmvatten
4 SK2-P    Tillval: spärrventil(er)
5 HK2-P  Extern (andra) värmekretspump
6 HK2  Extern värmekretsblandare
7 VF2  Extern framledningsgivare
8 RF1  Returledningsgivare ackumulatortank
9 VF1  Framledningsgivare ackumulatortank
10 SP   Temperaturgivare varmvattenberedare
11 BUS  eBUS
12 DCF/AF DCF-signal + utetemperaturgivare
13 EVU   Anslutning för elleverantörens rippelsignalmot-

tagare
öppen: kompressordrift tillåten
stängd: kompressordrift spärrad

14 1xZP   Kontakt för ett krav på
cirkulationspump, t.ex. med knapp

Kretskortsdelar
15  eBUS/vrDIALOG 810/2
16  Säkring F2 T 4A/250 V 
17  Kontroll-LED spänningsmatning (lyser grönt om ok)

18  Styrsignal värmekretspump
19  Säkring F1 T 4A/250 V för brinepump 
20  Övervakning fasföljd kompressor
21  Styrsignal brinepump
22  Samlingskontakt temperaturgivare
23  eBUS-kontaktreglering (signal och spänningsmatning)
24  Samlingskontakt tryckgivare
25  Anslutning NTN lågtariff N-ledare

Nedre anslutningsplintar
26  ASB Startströmsbegränsare
27  8  Kontaktor kompressor
28  7  Interna hög- och lågtrycksvakter
29  6  (ej ansluten)
30  SCH Tillbehör brinetryckvakt till radplint
31  5  Brinepump
32  4  Spänningsmatning reglerkretskort
33  3  Intern värmekretspump
34  2  ledig
35  1  ledig

Reglerkretskortet har en kåpa som skydd som har hål 
för anslutningarna till eBUS/vrDIALOG 810/2 (15) och 
spänningsmatningslysdioden (17).
När säkringarna (16) och (19) ska bytas måste kåpan tas 
av.
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7.7 Installation av medföljande tillbehör

Vid hydraulschema 3 (¬ bild 5.1) måste följande anslu-
tas:
 – VRC DCF-mottagare med utetemperaturgivare
 – Framledningsgivare VF2
 – Beredargivare SP varmvattenberedare 

Vid hydraulschema 4 (¬ bild 5.2) måste följande anslu-
tas:
 – VRC DCF-mottagare med utetemperaturgivare
 – Framledningsgivare VF2
 – Framledningsgivare VF1 ackumulatortank 
 – Returledningsgivare RF1 ackumulatortank
 – Beredargivare SP varmvattenberedare

7.7.1 Installation av VR 10

Bild 7.13 Installera standardgivare VR 10 som beredargivare

Standardgivaren VR 10 är konstruerad så att den kan 
monteras i olika lägen:
 – som doppgivare, t.ex. som beredargivare i ett dykrör.
 – som framledningsgivare i en hydraulisk flödesutjäm-

nare.
 – som kontaktgivare på värmeröret i framledningen 

eller returledningen.

Bild 7.14 Standardgivare VR 10

Med det medföljande spännbandet kan den även fästas 
på värmeröret i framledningen eller returledningen och 
användas som indikeringsgivare. Vi rekommenderar att 
isolera röret och givaren för bästa temperaturregistre-
ring.

 > Installera standardgivare VR 10 enligt kraven i 
hydraulschemat och anslut den till plintarna på regler-
kretskortet (¬ bild 7.12).

Regleringen registrerar givarna automatiskt (de som 
medföljer). VR 10-givare måste inte registreras och kon-
figureras.

7.7.2 Installation av VRC DCF

Den medföljande VRC DCF-mottagaren måste alltid 
installeras även om det redan finns en annan DCF-mot-
tagare. Den kan inte användas för värmepumpen. Detta 
gäller även för anläggningar med konstantvärdeskonfi-
guration och system med bussmodulärt reglersystem 
VRC 620/630.

b
 Risk!
Risk för felfunktion!
Om den medföljande VRC DCF-mottagaren 
med utetemperaturgivare inte installeras, 
visas en temperatur på -60 °C på manöverpa-
nelens display. Framledningstemperaturen 
och den elektriska reservvärmen kan då inte 
regleras korrekt. En varning registreras i fel-
minnet.

 > För felfri drift Installera ovillkorligen med-
följande VRC DCF-mottagare till utetempe-
raturgivaren.
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Bild 7.15 Installation av VRC DCF

 > Montera VRC DCF-mottagaren enligt den medföljande 
monteringsanvisningen.

 > Anslut VRC DCF-mottagaren enligt ¬ bild 7.15:
 – Vänster:  medföljande VRC DCF-mottagare med 

inbyggd utetemperaturgivare
 – Höger:  speciallösning med extern utomhusgivare 

(valfritt tillbehör)

En speciallösning med extern utomhusgivare VRC 693 
krävs när det t.ex. endast finns radiomottagning på en 
installationsplats med solljus.
(¬ Manual och installationsanvisning VRC 693)

7.7.3 Installation av obligatoriska tillbehör

Hydraulschema 3
Vid hydraulschema 3 måste obligatoriska tillbehör som 
inte medföljer anslutas:
 – En maxtermostat (anordnas på plats)

 > Montera en maxtermostat (¬ bild 5.1, pos. 19).
 > Anslut maxtermostaten till kontakten L3 

(¬ bild 7.10, pos. 2).

Hydraulschema 4
Vid hydraulschema 4 måste obligatoriska tillbehör som 
inte medföljer anslutas:
 – En extern (andra) värmekretspump
 – En maxtermostat (anordnas på plats)
 – En extern, motorstyrd shuntventil

 > Montera en extern värmekretspump.
 > Anslut den externa cirkulationspumpen till plint 

VK2-P (¬ bild 7.12, pos. 5).
 > Montera en maxtermostat (¬ bild 5.2, pos. 19).
 > Anslut maxtermostaten enligt anvisning i hydraulsche-

mat (¬ bild 5.2).
 > Montera en extern, motorstyrd shuntventil.
 > Anslut den externa motorstyrda shuntventilen till plint 

VK2 (¬ bild 7.12, pos. 6).

Se även hydraulschemaexemplen på ¬ bild 5.1 och 5.2.

7.8 Installation av valfria tillbehör

e
 Fara!
Risk för elektriska stötar!

 > Stäng av strömmen innan tillbehör ansluts 
via eBUS till reglerkretskortet.

 > Kontrollera att det inte finns någon spän-
ning kvar.

Du kan ansluta följande tillbehör:
 – Upp till sex shuntmoduler VR 60 för utökning av vär-

meanläggningen med tolv kretsar (inställda som 
shuntkretsar från fabrik).

 – Upp till sex fjärrkontroller VR 90 för reglering av de 
sex första värmekretsarna.

 – vrnetDIALOG 840/2 resp. 860/2
 – Anslutning till en eBUS-plint vardera (¬ bild 7.12, 

pos. 11), parallellkopplade.

7.8.1 Installation av VR 90

Om fler värmekretsar installeras kan en fjärrkontroll 
VR 90 anslutas till de sex första värmekretsarna (en 
var). Den kan användas för att ställa in driftsättet och 
börvärdet för rumstemperatur och beräknar rumstem-
peraturen med hjälp av den inbyggda rumstemperatur-
givaren. ”Rumsurkoppl.” måste då ställas in i värme-
pumpens reglering (¬ tab. 9.6, meny C5) eller i VR 90.
Parametrarna för värmekretsen (tidsprogram, värme-
kurva etc.) kan ställas in och specialfunktioner (party 
etc.) väljas.
Dessutom går det att läsa av information om värmekret-
sen och visa underhålls- och felmeddelanden. 
Se den medföljande ¬ monteringsanvisningen när fjärr-
kontrollen VR 90 monteras.

Fjärrkontrollerna VR 90 kommunicerar med värmeregle-
ringen via eBUS. De kan anslutas till ett valfritt gräns-
snitt i systemet. Allt du behöver kontrollera är att buss-
gränssnitten är anslutna till värmepumpens reglering.
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eBUS

Bild 7.16 Installation av fjärrkontroller

Vaillants system är uppbyggt så att eBUS kan ledas från 
komponent till komponent. Om ledningarna kastas om 
påverkar det inte kommunikationen.

Alla anslutningskontakter är konstruerade så att du 
minst kan dra 2 x 0,75 mm2 per anslutningsslits.
Som eBUS-ledning rekommenderar vi därför ledningar 
med en area på 2 x 0,75 mm2.

Inställning av bussadress
För att kommunikationen mellan alla komponenter ska 
fungera är det nödvändigt att fjärrkontrollen får en 
adress som passar till värmekretsen som ska styras.

 > Ställ in bussadressen på 2 i den första fjärrkontrollen 
VR 90 för värmekrets 2 (inbyggd i värmepumpen 
geoTHERM).

 > Ställ sedan in olika bussadresser för de övriga fjärr-
kontrollerna, numren ska motsvara värmekretsen, 
t.ex. bussadress 5 för värmekrets 5 (adresserna 0, 1 
och 3 är redan upptagna och kan inte väljas). Följ 
monteringsanvisningen för VR 90.

7.8.2 Installation av VR 60

Med shuntmodulen VR 60 kan regleringen av värmean-
läggningen utökas med två shuntkretsar. Det går att 
ansluta max. sex shuntmoduler.
Ställ in en unik bussadress med hjälp av ratten på shunt-
modulen. Värmeprogrammen och alla nödvändiga para-
metrar ställs in på manöverpanelerna. Alla värmekrets-
specifika anslutningar (givare, pumpar) görs direkt på 
shuntmodulen via ProE-kontakter.
Se den medföljande ¬ monteringsanvisningen när 
shuntmodulen VR 60 monteras.

Precis som fjärrkontrollen VR 90 kommunicerar shunt-
modulen VR 60 via eBUS med värmeregleringen. 

 > Följ tillvägagångssättet för anslutning av fjärrkontrol-
ler vid installationen (¬ kap. 7.8.1).

eBUS

Bild 7.17 Installation av ytterligare shuntkretsar med VR 60

 > Systemets konstruktion framgår av bilden ovan. Följ 
monteringsanvisningen till shuntmodulen.

7.9 Anslutning av externt värmeaggregat

Ett externt värmeaggregat som redan finns kan använ-
das som reservvärme. 
Värmeaggregat med Vaillant eBUS-gränssnitt kan anslu-
tas via tillbehöret VR 32 till inomhusenhetens eBUS 
(¬ installationsanvisning VR 32).
Värmeaggregat utan eBUS-gränssnitt ansluts via kon-
takten för den interna elektriska reservvärmen 
(¬ bild 7.12, pos. 1) och via ett skiljerelä (tillbehör).
Den elektriska reservvärmen måste tas ur drift när de 
här värmeaggregaten ansluts.

i
 Vid anslutning av ett externt värmeaggregat 

kan den interna vattenberedaren inte skyddas 
mot legionella.
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7.9.1 Anslutning av externt värmeaggregat med 
eBUS-gränssnitt 
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Bild 7.18 Anslutning av värmeaggregat med eBUS-gränssnitt

 > Ta bort anslutningskabeln för den interna elektriska 
reservvärmen från plint ZH på reglerkretskortet 
(¬ bild 7.12, pos. 1).

 > Installera busskopplaren VR 32 i det externa värmeag-
gregatet (¬ installationsanvisning VR 32).

 > Ställ in eBUS-adresskontakten för VR32 t.ex. i läge 12.
 > Anslut eBUS-kabeln för busskopplaren VR 32 till reg-

lerkretskortets eBUS-gränssnitt på värmepumpen 
(¬ bild 7.12, pos. 11).

 > Ställ in den hydrauliska anslutningen för det externa 
värmeaggregatet som reservvärme efter driftsätt-
ningen (¬ tab. 9.9, meny A3).

Värmepumpen tillkopplar det externa värmeaggregatet 
beroende på värmebehov och reglerinställning.

i
 Inomhusenhetens och den inbyggda varmvat-

tenberedarens nödfrostskydd finns kvar.

7.9.2 Anslutning av externt värmeaggregat utan 
eBUS-gränssnitt 

Den elektriska reservvärmen måste tas ur drift när de 
här värmeaggregaten ansluts.

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. frost!
Om värdet ”VV+ VK”, ”VV” eller ”VK” ställts 
in för reservvärmen i meny A3 (¬ tab. 9.9) 
”Hydraulisk anslutning av reservvärmen”, 
finns nödfrostskydd endast för de inställda 
komponenterna (enligt aktuellt 
hydraulschema), inte för inomhusenheten och 
den inbyggda varmvattenberedaren.

 > Se till att inomhusenheten är frostskyddad 
om den står i ett rum med risk för frost ifall 
den skulle frånkopplas en längre tid 
p.g.a. ett fel.
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Bild 7.19 Anslutning av värmeaggregat utan eBUS-gränssnitt

 > Installera ett skiljerelä (1) (tillbehör) för värmeaggre-
gatet.

 > Ta bort anslutningskabeln för den interna elektriska 
reservvärmen från plint ZH på reglerkretskortet 
(¬ bild 7.12, pos. 1).

 > Anslut kabeln som kommer från skiljereläet till den 
här plinten.

 > Ställ in den hydrauliska anslutningen för det externa 
värmeaggregatet som reservvärme efter driftsätt-
ningen (¬ tab. 9.9, meny A3).

Värmepumpen tillkopplar det externa värmeaggregatet 
beroende på värmebehov och reglerinställning.
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7.10 Montering av inklädnad och manöverkonsol

1

2

Bild 7.20  Montering av sidoinklädnader

 > Skjut in de två sidoplåtarna (1 och 2) i ramen nedtill 
på värmepumpen, skjut plåtarna bakåt och skruva 
fast dem framifrån med fyra fästskruvar vardera.

2.

2.

3.

1.

1

2

Bild 7.19  Montering av de övre inklädnadsdelarna

 > Placera den främre övre inklädnaden (1) på värme-
pumpen och fäst den med två skruvar.

 > Tryck sedan in den övre bakre inklädnadens klämfäste 
(2) i motsvarande hål på sidoinklädnaden tills det 
hakar fast.

3.

3.

1.

2.

1

2

3

Bild 7.21 Montering av den främre inklädnadens överdel

 > Dra eBUS-ledningen för manöverpanelen och om till-
behöret vrnetDIALOG används, 230 V-ledningen 
genom hålet (3) i den främre inklädnadens över-
del (2).

b
 Risk!
Risk för kortslutning när spänningsmat-
ningskabeln inte är ansluten!
Om tillbehöret vrnetDIALOG inte används 
eller inte försörjs med spänning via värme-
pumpen, kan kontakten för vrnetDIALOG 
(230 V-spänningsmatning) eventuellt orsaka 
kortslutningar i värmepumpen.

 > Låt anslutningskabeln för vrnetDIALOG 
(230 V-spänningsmatning) sitta kvar i sitt 
fäste i värmepumpen.

 > Häng upp den främre inklädnadens överdel på den 
övre inklädnaden (1) och tryck sedan fast den i ramen 
med klämfästet.

 > Fäst den främre inklädnadens överdel med två skru-
var.
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Bild 7.22 Montering av manöverpanelen

 > Tryck fast manöverpanelen i klämfästet på fästplåten 
och skruva fast manöverpanelen bakifrån.

Bild 7.23 Montering av den främre inklädnadens underdel

 > Placera den främre inklädnadens underdel på värme-
pumpens ram.

 > Dra eBUS-ledningen för manöverpanelen och om till-
behöret vrnetDIALOG används, 230 V-ledningen 
genom hålet i manöverpanelens fästplåt.

 > Tryck sedan fast inklädnaden i klämfästena på sidoin-
klädnaderna. 

 > Skruva fast manöverpanelens fästplåt med de båda 
skruvarna på den främre inklädnadens överdel.

 > Om tillbehöret vrnetDIALOG ska monteras måste först 
monteringsstegen i ¬ kap. 7.11 gås igenom innan 
inklädnaden monteras vidare.

Bild 7.24 Anslutning av manöverpanelens eBUS-ledning

 > Anslut anslutningsledningen till manöverpanelen om 
tillbehöret vrnetDIALOG inte används.

Bild 7.25 Montering av manöverpanelens kåpa

 > Tryck fast manöverpanelens kåpa i klämfästet på 
manöverpanelens fästplåt.
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7.11 Anslutning av vrnetDIALOG 840/2 och 
860/2

Kommunikationsenheten vrnetDIALOG 840/2 och 
860/2 (tillbehör) fästs på fästplåten under manöverpa-
nelen och ansluts till reglerkretskortet.

2

6

5

1

3

4

Bild 7.27 Installation av vrnetDIALOG

 > Ta av kåpan från huset till vrnetDIALOG genom att 
dra ut gångjärnsflikarna ur plintarna på huset.

 > Fäst huset till vrnetDIALOG på manöverpanelens fäst-
plåt, använd plåtskruvarna (5) och (6) i förpack-
ningen. Se även monteringsanvisningen till 
vrnetDIALOG.

 > Anslut 230 V-spänningsmatningsledningen (2) till 
vrnetDIALOG (trepolig ProE-kontakt).

 > Anslut manöverpanelens eBUS-ledning (1) till adapter-
kabeln för vrnetDIALOG (3) i förpackningen.

 > Sätt in kontakten för en av ledningarna i Y-kabeln i 
eBUS-uttaget på manöverpanelen och kontakten för 
den andra ledningen i eBUS-uttaget på vrnetDIALOG.

i
 Ytterligare eBUS-ledningar som eventuellt 

finns på vrnetDIALOG behövs inte och kan tas 
bort.

 > Anslut antenn- eller telefonkabeln (4) till 
vrnetDIALOG (se ¬ monteringsanvisningen till 
vrnetDIALOG). De här ledningarna får inte dras 
genom värmepumpen.

 > Dra alla kablar genom de avsedda hålen i huset (som 
du måste göra).

 > Fäst kåpan till vrnetDIALOG på huset igen genom att 
gångjärnsflikarna på kåpan skjuts in i plintarna på 
huset och kåpan stängs.

7.12 Montering av utomhusenhetens 
inklädnadsdelar

1

21

3

Bild 7.28 Fasthakning av gallren

 > Skruva löst in en skruv (3) upptill på båda sidorna av 
gallret (1) i utomhusenhetens ram (2).

 > Haka fast gallret (1) upptill.
 > Skruva in en skruv (3) på nedtill båda sidorna av gall-

ret (1) i utomhusenhetens ram (2).
 > Dra fast alla skruvar.
 > Montera nästa galler som ovan.
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Bild 7.29 Montering av sidoinklädnaderna

 > Placera sidoinklädnaderna (1) och (4) snett nedtill på 
utomhusenhetens ram (2) och låt nipplarna haka i 
spåren.

 > Placera sidoinklädnaderna lodrätt.
 > Skruva fast sidoinklädnaderna med två skruvar (3) 

vardera i utomhusenhetens ram.

Bild 7.30  Montering av fästvinklarna för den övre inklädnaden

 > Vid montering av fästvinklarna måste ovillkorligen 
monteringsläget enligt bild ovan beaktas.

 > Fäst fästvinklarna med två självgängande skruvar var-
dera på den övre inklädnaden.

 > Placera den övre inklädnaden på utomhusenheten.

Bild 7.31 Montering av den övre inklädnaden

 > Fäst den övre panelen på utomhusenheten genom att 
skruva i en skruv med platt huvud genom långhålet i 
infästvinkel i utomhusenhetens ram.
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8 Driftsättning

a
 Fara!
Risk för skador p.g.a. heta och iskalla kom-
ponenter!
Värmepumpsystemet får inte tas i drift förrän 
alla inklädnadsdelar har monterats.

 > Montera alla inklädnadsdelar på inomhus- 
och utomhusenheten före driftsättningen.

 > Fyll i driftsättningsprotokollet före driftsättningen 
(¬ kap. 15).

Värmepumpsystemet får inte driftsättas förrän alla 
punkter uppfylls.

För senare idrifttagning förutsätter vi att den i manualen 
beskrivna manövreringen av regulatorn är känd.

e
 Fara!
Risk för elektriska stötar!

 > Montera alla inklädnadsdelar på inomhus- 
och utomhusenheten innan spänningsmat-
ningen kopplas in.

8.1 Första driftsättningen

 > Koppla in säkringarna så att inomhus- och utom-
husenheten försörjs med ström.

Så fort värmepumpen vid första driftstart försörjs med 
ström startar programmets initiering i regulatorn.

Vaillant

Loading...

Bild 8.1 Regleringen initieras

Efter en kort stund är regleringen driftklar och registre-
rar att det rör sig om första driftsättningen. Vid den för-
sta driftsättningen startar regleringen alltid med instal-
lationsassistenten – meny A1.
Allt som matas in kan sedan ändras i reglerinställning-
arna.

Installationsassistent A1

Sprache >DE deutsch

Standort DE

>Sprache wählen

Bild 8.2 meny A1: Val av språk

Bilden visar manöverytan på tyska.
 > Ändra språket om det behövs.
 > Vrid ratten  till nästa meny.

Installationsassistent A2

Hydrauliskt 
schema

2

Elschema 2

Acceptera NEJ
>Välj

Bild 8.3 meny A2: Val av hydraulschema och elschema

8.1.1 Val av hydraulschema

b
 Risk!
Fel hydraulschema kan leda till funktions-
fel!
Ett hydraulschema som inte passar ihop med 
värmeanläggningen orsakar funktionsfel.

 > Välj rätt hydraulschema.

 > Vrid ratten  tills markören > pekar på hydraulsche-
mats nummer.

 > Tryck på ratten . Parametern får mörk bakgrund och 
aktiveras.
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5.1 3 X X AF, SP, VF2

5.2 4 X X X AF, SP, VF1, VF2, RF1

Tab. 8.1 Val av hydraulschemats nr

 > Vrid ratten  tills hydraulschemat som passar till din 
anläggning valts (¬ tab. 8.1).
Exemplen på hydraulschema till din värmeanläggning 
finns i ¬ kap. 5.3 - 5.4.

 > Tryck på ratten  för att bekräfta valet.

8.1.2 Val av elschema

 > Vrid ratten  tills markören > pekar på elschemats 
nummer.

 > Tryck på ratten . Parametern får mörk bakgrund och 
aktiveras.

 > Vrid ratten  tills elschemat som passar din strömför-
sörjning valts, 1, 2 eller 3 (¬ kap. 7.5):
1 = fri elmatning
2 = tvådelad elmatning värmepumpstariff
3 = tvådelad elmatning specialtariff

 > Tryck på ratten  för att bekräfta valet.

8.1.3 Spara inställningar

 > Vrid ratten  tills markören > pekar på NEJ till höger 
om ”Acceptera”.

 > Tryck på ratten . Parametern får mörk bakgrund och 
aktiveras.

 > Vrid ratten  tills JA visas.
 > Tryck på ratten  för att bekräfta valet.

 > Gå igenom alla de övriga menyerna i installationsas-
sistenten till slutet och gör alla inställningar som 
behövs.

Installationsassistenten slut

Install. avslutad? >NEJ

>Inställbara värden

Bild 8.4 meny: Avsluta installationen

 > Ställ inte in ”Install. avslutad?” på ”JA” förrän du är 
säker på att allt är rätt inställt.

När du bekräftat med „JA“ startar automatiskt en inter 
kontrollrutin med vilken värmepumpen kontrollerar sig 
själv och anslutna komponenters funktionsduglighet. 
Härvid kontrolleras sensorkopplingen, fasföljden i 
400 V-spänningsförsörjningen (vridfältet) och funktio-
nen i använda sensorer.

Om den interna kontrollrutinen inte lyckades visas ett 
felmeddelande på regulatorns display (¬ Kap. 11).

Regulatorn kontrollerar automatiskt den riktiga fasfölj-
den.

 > Koppla om två faser om ett felmeddelande uppstår.

Om den interna kontrollrutinen lyckats kopplar om regu-
latorn till utgångsindikering. Värmepumpen statar den 
automatiska regleringen.

8.1.4 Kontroll och avluftning av brinekretsen

Verktyg A7

Avluftning

Start avfrostn. NEJ

Självtest Från

Bild 8.5 meny A7: Avluftning

 > Välj i menyn A7 (¬ kap. 9.7.4) punkten ”Självtest” och 
ställ in 1 för att starta ett automatiskt test av försörj-
ningen och brinekretsen. 

Testet dröjer högst 1 timme. Härefter startas automatiskt 
under punkt 30 brineavluftningsfunktionen för 24 tim-
mar. Om ett test får ett negativt resultat visas ”Fel” och 
testet stannar vid det aktuella numret. 
Felnumren förklaras i ¬ kap. 11.

 > Avhjälp felet med åtgärderna som beskrivs där.
 > Starta sedan självtestet vid 1.
 > Om bara brinekretsen ska avluftas (t.ex. över natten) 

väljer du självtest 30.

När avluftningsfunktionen är aktiv kopplar brinepumpen 
om under första timmen för 5 min drift (effekt 100 %) 
och 5 min stillestånd.Därefter kopplar brinepump om för 
återstående tid för 50 min drift och 10 min stillestånd.

 > Kontrollera om vätskenivån i brineexpansionskärlet 
har stabiliserats, d.v.s. att det inte finns större nivå-
skillnader.

 > Låt brinepumpen gå så att luften i brineexpansions-
kärlet kan samlas upp. När luften släpps ut sjunker 
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vätskenivån i brineexpansionskärlet och måste fyllas 
på (¬ kap. 6.3).

 > Öppna säkerhetsventilen på brineexpansionskärlet 
(¬ bild 5.6, pos. 42a) för att evakuera ett eventuellt 
övertryck över fylltrycket på 2,0 bar och under säker-
hetsventilens utlösningstryck på 3 bar. Brineexpan-
sionskärlet måste vara fyllt till 2/3 med vätska. 

Kontroll av brinevätskans nivå
Brinevätskans nivå kan sjunka något under den första 
månaden efter driftsättningen av värmeanläggningen. 
Detta är normalt. Nivån kan även variera beroende på 
värmekällans temperatur. Den får dock inte sjunka så 
mycket att ingen vätska syns i brineexpansionskärlet.
Nivån är korrekt när brineexpansionskärlet är fyllt 
till 2/3.

 > Fyll på brinevätska om nivån sjunkit så mycket att 
nästan ingen vätska syns i brineexpansionskärlet.

8.1.5 Kontroll och avluftning av värmekretsen

 > Om värmekretspumpen och trevägsventilen för 
värme/beredarladdning måste kopplas om manuellt 
för att avlufta värmekretsen ska detta göras i 
menyn A5/A6 (¬ kap. 9.7.4).

8.1.6 Avluftning av varmvattenberedaren

 > Öppna alla kranar för varmvatten i huset.
 > Stäng kranarna när varmvatten kommer ut.

8.2 Överlämnade av värmeanläggningen till 
användaren

 > Instruera användaren om hur anläggningen ska skötas 
och hur den fungerar. Besvara användarens alla frå-
gor. Hänvisa speciellt till de säkerhetsanvisningar som 
användaren måste beakta.

 > Upplys användaren om att anläggningen måste under-
hållas vid föreskrivna intervaller.

 > Överlämna till användaren alla anvisningar och doku-
ment som hör till apparaten. 

 > Informera användaren om att alla anvisningar ska för-
varas i närheten av värmepumpen. 

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. om komponenter för 
frostskydd tas ur bruk!

 > Informera användaren om förutsättning-
arna för nöddrift och den automatiska 
frostskyddsfunktionen. 

En del vill stänga av den elektriska reservvärmen helt.
Om ”Reservvärme” för ”Reservvärmedrift” och ”Varm-
vattendrift” ”U. res.v” ställs in i meny C7 (¬ tab. 9.6), 
fungerar inte nöddriften. Frostskydd är ändå möjligt 
(aktivers automatiskt).
Om ”Hydraulisk anslutning av reservvärmen” ”ingen” 
ställs in i meny A3 (¬ tab. 9.9) fungerar varken nöddrif-
ten eller frostskyddet. 
Från fabrik är den interna elektriska reservvärmen 
ansluten med inställningen ”Intern” i meny A3.

8 Driftsättning
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9 Anpassning till värmeanläggningen

För att använda värmepumpen ekonomiskt är det viktigt 
att regleringen anpassas till värmeanläggningen på plat-
sen och användningen.
I kapitlen nedan beskrivs alla funktioner som hör till den 
utetemperaturstyrda energibalansregleringen.

9.1 Driftsätt och funktioner

Det finns fem driftsätt för värmekretsen.
– Auto: Värmekretsen växlar mellan ”Värme” och 

”Sänkning” i enlighet med ett inställt tidsprogram.
– Eco: Värmekretsen växlar mellan ”Värme” och ”Från” 

enligt ett inställt tidsprogram. Värmekretsen från-
kopplas under sänkningstiden om inte frostskydds-
funktionen (beroende på utetemperaturen) är aktive-
rad.

- Sänkning: Värmekretsen regleras oberoende av ett 
inställt tidsprogram till sänkningstemperatur.

– Värme: Värmekretsen körs oberoende av ett inställt 
tidsprogram med börvärdet för framledningstempera-
turen.

– Från: Värmekretsen är ur drift om inte frostskydds-
funktionen (beroende på utetemperaturen) är aktiv.

Det finns tre driftsätt för varmvattenberedaren:
– Auto: Beredaruppvärmningen eller cirkulationspum-

pen startar enligt ett inställt tidsprogram.
– Till: Beredarladdningen är alltid på, d.v.s. vid behov 

värms beredaren upp. Cirkulationspumpen är på hela 
tiden.

– Från: Beredaren värms inte upp. Cirkulationspumpen 
är avstängd. Endast när en beredartemperatur på 
10 °C underskrids värms beredaren upp till 15 °C för 
att undvika risken för frost.

9.2 Automatiska funktioner

 Frostskyddsfunktioner
Värmepumpsystemet har två frostskyddsfunktioner. 
Kravet på frostskydd styrs med kompressorn (regler-
frostskydd för apparaten, värmekretsen och varmvat-
tenberedaren) om inte värmepumpsystemet är perma-
nent avstängt p.g.a. ett fel. Om värmepumpsystemet är 
permanent avstängt p.g.a. ett fel går den inställda 
reservvärmen igång, även om den inte är aktiverad för 
reguljär värme- eller varmvattendrift (nödfrostskydd 
beroende på inställning för apparaten, värmekretsen 
och/eller varmvattenberedaren) (¬ tab. 9.6, meny C7).

Reglerfrostskydd för värmen
Funktionen säkerställer värmeanläggningens frostskydd 
i alla driftsätt.
När utetemperaturen sjunker under 3 °C och inget tids-
område är aktivt i något tidsprogram (i driftsättet 
”Från” eller ”ECO” utanför tidsområdet), löses ett krav 
på framledningstemperatur ut med det föreskrivna 
sänkningsvärdet för rumstemperaturen med en timmes 
fördröjning från det att villkoret uppfylls. Kravet på 
frostskydd försvinner när utetemperaturen stiger över 
4 °C igen.

 Reglerfrostskydd för varmvattenberedaren
Den här funktionen är även aktiv i driftsätten ”Från” 
och ”Auto”, oberoende av tidsprogram.
Den här funktionen startar automatiskt när varmvatten-
beredarens ärtemperatur sjunker under 10 °C. Bereda-
ren värms då upp till 15 °C.

 Nödfrostskyddsfunktion
Nödfrostskyddsfunktionen aktiverar reservvärmen auto-
matiskt beroende på inställningen för värmedriften och/
eller varmvattendriften. 
Om värmepumpsystemet till följd av ett fel är permanent 
frånkopplat och underskrider utetemperaturen 3 °C, 
aktiveras reservvärmen genast för nödfrostskyddsdrift.
Börvärdet för framledningstemperaturen begränsas till 
10 °C för att inte onödigt mycket energi ska gå åt vid 
nöddrift med reservvärmen. Kravet på frostskydd för-
svinner när utetemperaturen stiger över 4 °C igen. 
Om en ackumulatortank är ansluten värms den upp när 
temperaturgivaren VF1 mäter < 10 °C. Beredarladd-
ningen stängs av när temperaturgivaren RF1 mäter 
> 12 °C. 
Den inbyggda varmvattenberedaren värms upp när tem-
peraturgivaren SP uppmäter < 10 °C.
Beredarladdningen stängs av när temperaturgivaren SP 
mäter > 15 °C.

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. frost!
Den här funktionen är inte aktiv när ”ingen” 
är inställd för ”Hydraulisk anslutning av 
reservvärmen” i meny A3 (¬ tab. 9.10)! I 
detta fall kan den elektriska reservvärmen 
inte stödja lågtemperaturdriften och inte hel-
ler är nöddrift möjligt vid fel med permanent 
avstängning eller frostskyddsfunktionen.
När värdena ”VV”, ”VK” eller ”VV+VK” 
(= extern reservvärme) ställts in skyddas inte 
vissa delar av hydraulsystemet.

 > Kontrollera att reservvärmen är hydrauliskt 
ansluten i meny A3 (¬ tab. 9.10).
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Kontroll av externa givare
Genom det hydrauliska grundläget från den första drift-
sättningen är de nödvändiga givarna fastlagda. Värme-
pumpen kontrollerar hela tiden automatiskt om alla 
givare är installerade och att de fungerar.

 Skydd mot hetvattenbrist
En analog tryckgivare övervakar om det blir vattenbrist 
och stänger av värmepumpen om vattentrycket sjunker 
under 0,5 bar, och kopplar in den igen när vattentrycket 
stiger över 0,7 bar.

  Skydd mot pump- och ventilblockering
För att förhindra att externa pumpar, t.ex. cirkulations-
pumpen eller trevägsventilen för värme/beredarladd-
ning blockeras, aktiveras de i ca 20 sekunder under de 
dagar pumpen och ventilen inte varit i drift på 24 tim-
mar.

 Skydd mot brinebrist
En tryckgivare övervakar om det blir brinebrist och 
stänger av värmepumpen när brinetrycket sjunker 
under 0,2 bar, i felminnet registreras felet 91.
Värmepumpen kopplas in automatiskt igen när brine-
trycket stiger över 0,4 bar.
Om brinetrycket sjunker under 0,6 bar längre än en 
minut visas en varning i meny   1 (¬ Manualen).

 Golvvärmeskyddskrets för all hydraulik utan 
ackumulatortank (t.ex. hydraulschema 1 och 3)
När framledningstemperaturen i golvvärmekretsen som 
mäts med givaren VF2 överskrider ett värde (max. VK-
temperatur + kompressorhysteres + 2 K, fabriksinställ-
ning: 52 °C) längre än 15 minuter, stängs värmepumpen 
av och felmeddelande 72 visas (¬ kap. 11.5). När fram-
ledningstemperaturen sjunker under detta värde igen 
och felet har återställts, kopplas värmepumpen in.
Den maximala framledningstemperaturen ändras med 
parametern ”Max. värmekretstemperatur” i vrDIALOG.
En ansluten maxtermostat finns som extra skydd. Den 
frånkopplar den externa värmekretspumpen när den 
inställda frånkopplingstemperaturen nås. Vid direkt vär-
medrift stänger den av inomhusenheten permanent.

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. för högt frånkopp-
lingsvärde för golvvärmeskyddskretsen!
Golvvärmen kan skadas av för höga tempera-
turer om frånkopplingsvärdet för golvvärme-
skyddskretsen är för högt.

 > Ställ in värdet för golvvärmeskyddskretsen 
så att golvet inte kan skadas av för hög 
temperatur.

 Fasövervakning
Följden (högerrotation) och att alla faser i 400 V-spän-
ningsmatningen finns kontrolleras löpande under den 
första driftsättningen och under driften. Om följden inte 
är korrekt eller om en fas slutar fungera, stängs värme-
pumpen av p.g.a. fel för att kompressorn inte ska ska-
das.
För att detta felmeddelande inte ska genereras när elle-
verantören (spärrtid) stänger av strömmen, måste kon-
takten för rippelsignalmottagaren vara ansluten till 
plint 13 (elschema 2 och 3).

 Frostskyddsfunktion för värmekällan
Värmekällans utloppstemperatur mäts löpande. Om den 
sjunker under ett visst värde stängs kompressorn av till-
fälligt och felmeddelandet 20 eller 21 visas (¬ kap. 11.4). 
Om felet inträffar tre gånger i rad stängs enheten av 
permanent (¬ kap. 11.5).
Värdet (fabriksinställning -25 °C) för frostskyddet kan 
ställas in med installationsassistenten A4 (¬ kap. 9.7.4).

9.3 Inställningsbara funktioner

Följande funktioner kan du själv ställa in i regleringen 
och därmed anpassa värmeanläggningen till de lokala 
förhållandena eller användarens önskemål.

i
 Manöverytan och inställningarna i regleringen 

är indelade i tre nivåer:
- Användarnivå -> för användaren
- Kodnivå -> för installatören
-  vrDIALOG -> för installatören

9.3.1 Inställningsbara funktioner på användarnivån

 – Tidsprogram
 – Semesterprogrammering
 – Sparfunktion
 – Partyfunktion
 – Engångs VVB laddning

En beskrivning av funktionerna finns i ¬ Manualen.

 Nöddrift efter ett fel med permanent avstängning 
som följd (manuell) 
Vid permanent avstängning p.g.a. fel kan nöddrift med 
reservvärmen aktiveras manuellt (¬ kap. 11.5). På dis-
playen under felmeddelandet ”Avstängning p.g.a. låg-
tryck” visas följande parametrar:
 – Återställ (JA/NEJ) 

JA kvitterar felmeddelandet och startar kompressor-
driften igen.

 – VV-prioritering (JA/NEJ) 
JA startar reservvärmen för varmvattendrift.

 – Värme-prioritering (JA/NEJ)
JA startar reservvärmen för värmedrift.

9 Anpassning till värmeanläggningen
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9.3.2 Inställningsbara funktioner på kodnivån

 Golvtorkning
Med den här funktionen kan ett nylagt golv torkas 
(¬ tab. 9.1). Framledningstemperaturen regleras enligt 
en rutin som har lagrats i regleringen, oberoende av 
utetemperaturen. När funktionen är aktiverad avbryts 
alla driftsätt (¬ tab. 9.6, meny C6).

Dagen efter 
funktionsstart

Börvärde för framledningstemperatur för 
denna dag

Starttemperatur
1
2
3
4

5 – 12
13
14
15
16

17 – 23

24
25
26
27
28
29

25 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
40 °C
35 °C
30 °C
25 °C
10 °C

(frostskyddsfunktion, pump i drift)
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
35 °C
25 °C

Tab. 9.1 Golvtorkningens förlopp

På displayen visas driftssätt med aktuell dag och bör-
värdet för framledningstemperatur. Dagen kan ställas in 
manuellt.
Om brinekretsen inte är klar kan golvtorkningen ske 
med reservvärmen.

 > Välj i meny C7 ”Reservvärme” (¬ tab. 9.6) 
”Endast RV” för parametern ”Reservvärmedrift”.

När funktionen startar sparas den aktuella starttiden. 
Dagen ändras alltid exakt vid detta klockslag.
Efter att spänningen frånkopplats och tillkopplats star-
tar golvtorkningen enligt följande:

Dagen före elen stängs av
Start efter det att elen kopp-

las in

1 - 15
16

17 - 23
24 - 28

29

1
16
17
24
29

Tab. 9.2 Golvtorkningens förlopp efter el av/på

Om golvtorkningen inte ska ske med de inställda tempe-
raturerna och/eller tiderna kan börvärdena för framled-
ningstemperatur ändras med konstantvärdesregleringen 
(¬ kap. 9.3.3). Observera då aktuell kompressorhyste-
res (ställs in via vrDIALOG, ¬ kap. 9.8).

 Legionellaskydd
Funktionen ”Legionella desinf.” används för att döda 
bakterier i beredaren och i rörledningarna.
En gång i veckan värms den anslutna varmvattenbere-
daren upp till ca 75 °C.

 > Aktivera funktionen ”Legionella desinf.” på kodnivån 
enligt de lokala bestämmelserna och beroende på 
beredarens storlek. Aktivera den här funktionen för 
beredare med en dricksvattenvolym på 400 l eller 
mer. Ställ in en starttid och en startdag (veckodag) för 
uppvärmningen (¬ tab. 9.6, meny C9).

9.3.3 Funktioner via vrDIALOG

 Fjärrinställning/ fjärrlarm/ fjärrdiagnos
Värmepumpen kan diagnostiseras och ställas in via 
vrDIALOG 810/2 eller vrnetDIALOG 840/2 resp. 860/2. 
Mer information om detta finns i respektive ¬ anvis-
ning.

vrDIALOG 810/2 (eBUS) används för att optimera vär-
meaggregat och reglersystem via grafisk visualisering 
och konfiguration på en dator. På så vis kan energiför-
brukningen minskas. Båda ger hela tiden ett optisk bild 
av processerna i reglersystemet och möjlighet att 
påverka dem. Programmen ger insyn och grafisk utvär-
dering av systemdata, laddning, ändring online och lag-
ring online av apparatkonfigurationer. Informationen 
kan sparas i form av en rapport.
Med vrDIALOG 810/2 kan du göra alla inställningar på 
värmepumpen samt göra ytterligare inställningar för 
optimering.

 Konstantvärdesreglering
Den här funktionen används för att via vrDIALOG ställa 
in en fast framledningstemperatur oberoende av den 
utetemperaturstyrda regleringen.

9.4 Reglerprincip

9.4.1 Möjliga värmeanläggningskretsar

Följande värmeanläggningskretsar kan anslutas till vär-
mepumpens utetemperaturstyrda energibalansreglering:
 – en värmekrets
 – en varmvattenberedare med indirekt uppvärmning
 – en varmvattencirkulationspump
 – en ackumulatorkrets

För att utöka systemet kan upp till sex ytterligare shunt-
kretsmoduler VR 60 (tillbehör) med två shuntkretsar 
vardera anslutas med hjälp av en ackumulatorkrets.
Shuntkretsarna programmeras med regleringen på vär-
mepumpens manöverpanel.
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För de sex första värmekretsarna kan fjärrkontroller 
VR 90 anslutas för att underlätta manövreringen 
(¬ kap. 7.8.1).

9.4.2 Reglering av energibalans

Om en värmeanläggning har installerats enligt exemplen 
för hydraulschema 3 (¬ kap. 5.3.) styr regleringen ener-
gibalansen.
För en ekonomisk och störningsfri drift av värmepum-
pen är det viktigt att ställa in kompressorns start. Kom-
pressorns start är den tidpunkt då den högsta belast-
ningen sker. Med hjälp av energibalansregleringen går 
det att minimera värmepumpens starter utan att 
rumsklimatet försämras.
Som på andra utetemperaturstyrda värmeregleringar 
bestämmer regleringen ett börvärde för framlednings-
temperatur via registreringen av utetemperaturen med 
hjälp av en värmekurva. Energibalansen regleras utifrån 
ärvärdet för framledningstemperatur och börvärdet för 
framledningstemperatur. Differensen mellan dessa vär-
den mäts och summeras en gång i minuten:
1 gradminut [°min] = 1 K temperaturdifferens under 
1 minut

Vid ett visst värmeunderskott (ställs in i regleringen, 
¬ tab. 9.6, meny C2 ”Kompr.start vid”) startar värme-
pumpen och stängs inte av förrän den tillförda värme-
mängden är lika med värmeunderskottet.
Ju större det inställda, negativa talvärdet är, desto 
längre är intervallen då kompressorn är igång resp. står 
still.

i
 När en fjärrkontroll VR 90 har anslutits får 

den inte konfigureras som termostatreglering 
eftersom fördelarna med energibalansen för-
svinner.

9.4.3 Reglering av börvärdet för 
framledningstemperaturen

Om en värmeanläggning har installerats enligt exemplen 
för hydraulschema 4 (¬ kap. 5.4.) styr regleringen bör-
värdet för framledningstemperaturen.
Ackumulatortanken regleras beroende på börvärdet för 
framledningstemperaturen. Värmepumpen värmer upp 
när temperaturen som ackumulatortankens framled-
ningsgivare VF1 mäter är lägre än börtemperaturen. Den 
värmer upp tills ackumulatortankens returledningsgi-
vare RF1 har nått börtemperaturen plus 2 K.

9.5 Regleringsstruktur

Grundindikeringen är en grafikdisplay. Här finns alla 
menyer. 
Hur regleringen används beskrivs i ¬ Manualen.
Om ingen av rattarna används på 15 minuter under 
inställningen visas grundindikeringen igen.

Regleringsstrukturen har tre nivåer:

Användarnivån som är avsedd för användaren (¬ Manu-
alen). 

Kodnivån som är avsedd för installatören och är pin-
kodsskyddad så att inget kan ändras av misstag.
Om ingen pinkod anges, d.v.s. kodnivån aktiveras inte, 
kan man se parametrarna i de olika menyerna men vär-
dena kan inte ändras.
Menyerna är indelade i fyra områden:

Menyområden Beskrivning
Beskrivning 
i kapitel

C1 till C11 Inställning av värmekretsarnas 
parametrar för värmepumpens 
funktioner

9.7.1

D1 till D6 Använd och testa värmepum-
pen i diagnosläget

9.7.2

I1 till I5 Visa information om värme-
pumpens inställningar

9.7.3

A1 till A10 Öppna assistenten för drift-
sättning av värmepumpen

9.7.4

Tab. 9.3 Menyområden

Den tredje nivån innehåller funktioner för att optimera 
värmeanläggningen och kan bara ställas in av installatö-
ren via  vrDIALOG 810/2 och vrnetDIALOG 840/2 och 
860/2.
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67Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

9.6 Återställning till fabriksinställningar

 > Innan funktionen används bör alla inställda värden i 
regleringen noteras, både på användarnivå (¬ Manua-
len) och på kodnivå (¬ kap. 9.7).

Visat fönster Beskrivning

On 10.03.10 9:35

Fabriksinställning

Avbryt NEJ

Tidsprogram NEJ

Allt NEJ

>Inställbara värden

 

b
 Risk!
Risk för felfunktion vid återställning till fabriksinställ-
ningarna!
När fabriksinställningarna återställs kan viktiga inställ-
ningar för anläggningen försvinna och leda till felfunktion 
eller att värmepumpen stängs av. 
Värmepumpen kan inte skadas.

 > Gå igenom alla menyer i regleringen och notera alla 
inställda värden innan värmeanläggningens fabriksin-
ställningar återställs.

 > Tryck ner båda rattarna i minst 5 sekunder för att öppna menyn 
”Fabriksinställning”.

 > Välj om bara tidsprogrammen eller alla värden ska återställas till 
fabriksinställningarna.

 > Vrid ratten  tills markören står framför värdet på raden för 
funktionen som ska utföras:

Menypunkt
Inmat-
ning 

Resultat

Avbryt Ja Inställda parametrar behålls

Tidspro-
gram

Ja
Alla programmerade tidsområden 
raderas

Allt Ja
Alla inställda parametrar återställs till 
fabriksinställningarna

 > Tryck på ratten  för att markera värdet. 
 > Vrid ratten  tills JA visas.
 > Tryck på ratten . 

Funktionen utförs. Displayen går tillbaka till att visa grundindike-
ringen efter ett par sekunder.

 > Ta sedan fram de noterade värdena.
 > Gå igenom alla menyerna i regleringen.
 > Kontrollera värdena och ställ in dem om det behövs.

Tab. 9.4 Återställning av fabriksinställningarna
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9.7 Öppna menyer på kodnivå

Kodnivån har olika områden där du beroende på kontext 
kan ändra eller bara visa parametrar. Kontexten anges 
alltid av menybeteckningen.

 > Välj meny  9 på användarnivån (¬ Manualen) för att 
öppna kodnivån.

Visat fönster Beskrivning
Fabriksinställ-
ning

 Kodnivå  9

aktiverad

Kodnummer

>0 0 0 0

Standard kod

1 0 0 0

>Ställ in siffror

 För att öppna Kodnivån (för installatören) anges 
pinkoden (som standard 1000) och ratten trycks 
ner .
För att läsa inställningsvärden utan att pinkoden 
matas in trycks ratten  ner en gång. Vrid sedan 
ratten  för att läsa alla parametrar i kodnivån, 
men inte ändra dem. 

i
 Vrid inte ratten  eftersom pinkoden då 

ändras!

Säkerhetsfunktion: 15 minuter efter den senaste 
ändringen på kodnivån (en ratt används) åter-
ställs inmatningen av pinkoden. Mata in pin-
koden igen för att öppna kodnivån.

b
 Risk!
Risk för nedsatt funktion p.g.a. felin-
ställda parametrar!
Oavsiktliga ändringar av anläggnings-
specifika parametrar kan orsaka fel eller 
skador på värmepumpen.

 > Försök inte att komma in på kodnivån 
genom slumpmässiga inmatningar. 

1000

Tab. 9.5  Öppna menyer på kodnivå
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9.7.1 Meny C: Inställning av värmeanläggningens 
parametrar

Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Meny C:  Inställning av värmeanläggningens 
parametrar

I menyerna C1 till C11 kan parametrar för vär-
mepumpens olika funktioner ställas in.

Kod C1

ändra

Kodnummer

> 0000

OK? Nej

>Ställ in siffror

Meny för ändring av kodnummer.
Här kan du ändra standardpinkoden 1000 till 
en valfri pinkod med fyra siffror.

i
 Anteckna den nya pinkoden efter-

som det annars inte går att göra 
några ändringar på kodnivån! 

1000

Värmekrets VK 2 C2

Parameter

Sätt Pannkrets

Värmekurva 0,30

Utetemp. avst.gräns >20 °C

Komp start vid -120° min

>Välj temperatur

 Sätt: Pannkrets (vid direkt hydraulik), shunt-
krets (vid buffrad hydraulik), fast värde.

Värmekurva: Inställbar värmekurva (inte 
vid fast värde). 

 Utetemp. avst.gräns: Temperaturgräns för 
frånkoppling av värmedriften (sommar-
funktion).

Komp start vid: Inställning av gradminuter 
till kompressorstart (endast vid direkt 
hydraulik)

 Värmekurva:
Värmekurvan anger förhållandet mellan ute-
temperaturen och börvärdet för framled-
ningstemperaturen. Inställningen görs sepa-
rat för varje värmekurva.
Val av rätt värmekurva berör på värmean-
läggningens effektivitet och komfort. Om 
värmekurvan är för hög blir temperaturerna 
i värmeanläggningen för höga och energi-
förbrukningen ökar. Om värmekurvan är för 
låg nås i vissa fall inte önskad temperatur-
nivå förrän efter lång tid eller inte alls.

0,3

20 °C

Tab. 9.6 meny C:  Inställning av värmeanläggningens parametrar
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

15

22

20

Rum-bör-
temperatur

Utetemperatur i °C

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.8 1.5

1.0

0.6

0.8

0.2
0.1

0.4

70

60

50

40

30

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.2
Framled.temp
i °C

Värmekurva

Värmekrets VK 2 C2

Parameter

Sätt Fast värde

Utetemp. avst.gräns >20 °C

Komp start vid -120 °C

>Välj temperatur

Det här fönstret visas när ett ”Fast värde” 
ställts in.

Vid energibalans visas även ”Komp start 
vid”

Om en VR 60 är ansluten visas denna meny 
flera gånger (för varje värmekrets).

Tab. 9.6  Meny C: Inställning av värmeanläggningens parame-

trar (forts.)
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Ack.tank C3

Information

Börvärde framledning 41 °C

Framledn.givare VF1 29 °C 

Returgivare RF1 25 °C

 Den här menyn visas bara när en ackumula-
tortank (t.ex. hydraulschema 4) används.

Börvärde framledning: Börvärde framled-
ningstemperatur

Framledn.givare VF1: Temperatur ackumula-
tortankens framledningsgivare VF1

Returgivare RF1: Temperatur ackumulator-
tankens returledningsgivare RF1

VK2 C4

Information

Börvärde framledning 41 °C

VF2 framledning 30 °C

Pumpstatus FRÅN

Energi integral -183° min

VK2 C4

Information

Börvärde framledning 41 °C

VF2 framledning 29 °C

Pumpstatus FRÅN

Status shunt +

 Vid direkt värmedrift (t.ex. hydraul schema 3) 
visas det övre fönstret.
Den nedre menyn visas bara när en ackumu-
latortank (t.ex. hydraulschema 4 och flera 
VR 60) används.

 Börvärde framledning: Börvärdet för vär-
mekretsens framledningstemperatur.

 VF2 framledning: Aktuell framledningstem-
peratur VF2.

 Energi integral: Energiintegralen är den 
summerade differensen mellan ärvär-
det för framledningstemperaturen och 
börvärdet för framledningstemperatu-
ren per minut. Vid ett visst värmeun-
derskott startar värmepumpen (se Reg-
lering av energibalans, ¬ kap. 9.4.2)

 Pumpstatus: Visar om pumpen är på eller 
av (TILL/FRÅN).

 Status shunt: +/- visar den riktning som 
shunten flyttas i. När shunten inte 
längre är aktiv visas FRÅN.

Om en VR 60 är ansluten visas den nedre 
menyn flera gånger (för varje värmekrets).

Tab. 9.6  Meny C: Inställning av värmeanläggningens parame-

trar (forts.)
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Värmekrets VK2 C5

Parameter

Rumsurkoppl.

>Ingen

Fjärrkontroll JA 23 °C

>Välj sätt

Endast när fjärrkontroll VR 90 används:

 Rumsurkoppling:

Ingen = rumstemperatur från, fjärrkontrollen 
ignoreras under värmedriften.

Inkoppling = framledningstemperaturen för 
värme påverkas förutom av den 
inställda värmekurvan även av differen-
sen mellan börvärdet och ärvärdet för 
rumstemperaturen.

Termostat = rumstemperatur från, VR 90 
används direkt för reglering, funktion 
som en rumstermostat. Den inställda 
värmekurvan förskjuts. Värmedriften 
stoppas när rumstemperaturen över-
skrids med mer än 1 K. Värmedriften 
aktiveras igen när börvärdet för rums-
temperaturen underskrids.

i
 Välj inte den här inställningen när 

energibalansreglering har ställts 
in.

Fjärrkontroll: Om en fjärrkontroll VR 90 är 
ansluten visas det automatiskt (JA/
NEJ). Om JA visas även rumstempera-
turen som mäts i VR 90.

I vissa fall visas den här menyn flera gånger 
(för varje värmekrets med fjärrkontroll).

Ingen

Specialfunktion C6

Cementtorkning

Dag Temp.

VK2: >1 0 °C

VK3:

VK4:

>Ställ in startdag

 Dag: Startdagen för cementtorkningen kan 
väljas.

Temp.: Temperaturen för börvärdet för fram-
ledning öppnas automatiskt i enlighet 
med golvtorkningen (dagsvärden 
25/30/35 °C) (¬ kap. 9.3.2).

Det tar ca 20 sekunder innan ärvärdet visas!

Stäng av funktionen cementtorkning: Ställ 
in 0 för dag.
Beroende på värmeanläggningens konfigura-
tion visar displayen eventuellt flera värme-
kretsar.

0

Tab. 9.6  Meny C: Inställning av värmeanläggningens parame-

trar (forts.)
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Reservvärme C7

Stilleståndsperiod >NEJ

Reservvärmedrift M. res.v

Reservvärmet VV M. res.v

Start energiint. -600° min

>Välj ¯

 Reservvärmedrift
U. res.v: Reservvärmen är spärrad.

M res.v: Reservvärmen är aktiverad bero-
ende på bivalenspunkt och energiinte-
gral eller ackumulatortankens tempera-
tur.

En res.v: Värmedrift endast med reserv-
värme, t.ex. vid nöddrift.

Varmvattendrift
U. res.v: Reservvärmen är spärrad.

M res.v: Reservvärmen ger den temperatur-
nivå som kompressorn inte klarar
(ca > 55 °C beredartemperatur).

En res.v: Varmvattenuppvärmning enbart 
med reservvärme, t.ex. vid nöddrift (om 
”U. res.v” var aktiverat innan gäller 
max. varmvatten ca 55 °C; är 
”M res.v” aktiverat gäller det inställda 
värdet för max. varmvatten i meny  
4).

Energiint. Start: Inställning av gradminu-
terna tills reservvärmen startar, adderas 
med gradminuterna för kompressor-
start.
Exempel:  -600° min plus -120° min 

=> start vid -720° min.

Bivalent temp.: Endast när den här utetem-
peraturen underskrids aktiveras reservvär-
men för uppvärmning i värmedrift (ställs in i 
meny A3 (¬ tab. 9.9).

M. res.v

M. res.v

Tab. 9.6  Meny C: Inställning av värmeanläggningens parame-

trar (forts.)
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Reservvärme C7

Stilleståndsperiod >NEJ

Reservvärmedrift M. res.v

Varmvattendrift M. res.v

Start energiint. -600° min

>Välj ¯

Stilleståndsperiod: När elschema 2 ställs in 
visas den här menypunkten på den 
översta raden. Om ”JA” väljs kan 
reservvärmen användas under stille-
ståndsperioden.

i
 Den här inställningen prioriteras 

framför inställningarna för 
”Reservvärmedrift” och ”Varmvat-
tendrift”. När reservvärmen är 
inställd värms hetvattnet och 
varmvattnet hela tiden upp till de 
inställda börvärdena. 
Den den interna elektriska reserv-
värme är ansluten hydrauliskt som 
reservvärme (fabriksinställning) 
kan det leda till stor energiför-
brukning. 

NEJ

Reservvärme C7

Hysteres res.värm. >5 K

>Välj

Hysteres för reservvärme: 
Obligatorisk påslagning av reservvärme 
vid:
framledningstemperaturens ÄRVÄRDE 
< framledningstemperaturens börvärde 
minus hysteres
Obligatorisk avstängning av reserv-
värme vid:
framledningstemperaturens ÄRVÄRDE 
> framledningstemperaturens börvärde 
plus hysteres
Gäller från 15 minuters kompressordrift 
för all anläggningshydraulik. Den tid 
som måste gå innan reservvärmen ska 
starta kan avläsas i meny D3.

5 K

Tab. 9.6  Meny C: Inställning av värmeanläggningens parame-

trar (forts.)
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Legionella desinf. C9

Legionella desinf. FRÅN

Leg.desinf. start 04:00

>Välj

 Legionella desinf.: FRÅN/Må/Ti/On/To/Fr/Lö/
Sö

Leg.desinf. start: Den inställda tiden anger 
när legionellaskyddet startar.

Legionellaskyddet utförs av reservvärmen på 
den inställda dagen vid den inställda tiden, 
om reservvärmen är aktiverad.

I en ansluten dricksvattenstation VPM W star-
tar då legionellaskyddet.

Här ställer regleringen in börvärdet för fram-
ledningstemperatur på 76 °C/74 °C (2 K hys-
teres). Legionellaskyddsfunktionen avslutas 
när ärtemperaturen för framledningstempe-
raturen i tanken är 73 °C under minst 
30 minuter eller efter 90 minuter om 73 °C 
inte nås (t.ex. om varmvatten tappas under 
den här tiden).

Från

04:00

Tab. 9.6  Meny C: Inställning av värmeanläggningens parame-

trar (forts.)
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Pump styrning C10

Parameter

Värmebär.pump 94 %

Cirkulationspump 100 %

Cirkulationspump 100 %

>Välj

 Pumparnas pumpeffekt kan anpassas efter 
värmeanläggningens behov.

Ställ in mellan 30 % och 100 %

i
 Felaktiga, stora ändringar av de 

här parametrarna kan leda till oön-
skad effektförlust. Ändra bara 
inställningarna något och tänkt på 
resultatet.

Uppgifter om optimal inställning av pum-
parna finns i nästa kapitel.

Brinepump (värmebärarpump): Brinepum-
pen är från fabrik inställd på en viss 
pumpeffekt enligt apparattypen. Pump-
effekten kan optimeras ytterligare med 
hjälp av diagrammen (¬ bild 9.1 
till 9.3).

Cirkulationspump: Inställningen för värme-
kretspumpen gäller endast direkt vär-
medrift (utan ackumulatortank för het-
vatten eller kombitank). Om en ackumu-
latortank för hetvatten är ansluten 
minskar pumpeffekten automatiskt till 
50 %.

Cirkulationspump: Inställningsområdet 
0 - 100 % är inte en inställning av pum-
peffekten utan en tidsfönsterfördelning 
relaterad till ett intervall om 10 minuter, 
t.ex. 80 % = 8 minuters drift, 2 minuters 
paus.Tidsfönstret är aktivt. I detta tids-
fönster klockpulserar cirkulationspum-
pen i relation till inställt procentvärde. 
Vid val av 0 % kopplas cirkulationspum-
pen från. 
Cirkulationspumpen startar inte om 
beredaren är för kall.

NEJ

Brinepump:
VWL 62 S: 88 %
VWL 82 S: 83 %
VWL 102 S: 94 %

100 %

100 %

Tab. 9.6  Meny C: Inställning av värmeanläggningens parametrar 

(forts.) 
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Solvärmetank C11

Parameter

Max. temperatur 95 °C

>Välj temperatur

Den här menyn visas bara när en brinetank 
är installerad, t.ex. VPS /2

Max. temperatur: Om det finns tillräcklig sol-
energi värms en ansluten Ack.tank 
VPS /2 upp till maximaltemperaturen 
(över börtemperaturen för värme och 
varmvatten) som är inställd här. 

i
 Värmekretsarna som är anslutna 

till ackumulatortanken måste vara 
shuntkretsar.

Tab. 9.6  Meny C: Inställning av värmeanläggningens parametrar 

(forts.) 
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Inställning av pumparna

Brinepump (värmebärarpump)
I diagrammen nedan anges optimal inställning av brine-
pumparnas pumpeffekt i procent beroende på avståndet 
mellan inomhus- och utomhusenheten i meter. Exempel: 
10 m avstånd mellan inomhus- och utomhusenheten 
innebär 20 m total rörlängd. Värdena gäller Vaillant-bri-
nevätska och när totalt åtta 90°-böjar används i hela 
brineledningen.
Pumpeffekten kan anpassas (¬ tab. 9.6, meny C10).

[ % ]
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0 5 10 15 20 25 30 [ m ]
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Bild 9.1  Diagram effektoptimering brinepump 

VWL 62/3 S

[ % ]

86

84

82

80

78

76
0 5 10 15 20 25 30 [ m ]

DN 32

DN 40

Bild 9.2  Diagram effektoptimering brinepump 

VWL 82/3 S
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Bild 9.3  Diagram effektoptimering brinepump 

VWL 102/3 S
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Värmekretspump (cirkulationspump)
Om en större skillnad mellan fram- och returlednings-
temperaturen än 5 K önskas eller om värmeanläggning-
ens tryckförlust ligger långt under den aktuella pump-
höjden, kan pumpeffekten minskas (¬ tab. 9.6, 
meny C10).

Diagrammen nedan visar hur inställningen av pumpakti-
veringen påverkar pumphöjderna vid märkflöden för en 
ökning på 5 och 10 K på värmesidan.
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 5 K /1019 l/h

 10 K /504 l/h

Bild 9.4  Diagram effektoptimering cirkulationspump

VWL 62/3 S
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Bild 9.5  Diagram effektoptimering cirkulationspump 
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Bild 9.6  Diagram effektoptimering cirkulationspump 

VWL 102/3 S
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9.7.2 Meny D: Diagnoser

Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Meny D: Diagnos

b
 Risk!
Risk för skador på värmepum-
pens komponenter!
I diagnosläget fungerar inte 
interna säkerhetsanordningar och 
-inställningar. Om diagnosläget 
aktiveras och avaktiverad ofta kan 
kompressorn och pumparna ska-
das.

 > Aktivera och avaktivera inte 
diagnosläget flera gånger efter 
varandra i onödan.

I menyerna D1 till D6 kan värmepumpen 
köras och testas i diagnosläget. Diagnosme-
nyerna kan inte lämnas i alla inställningar, ej 
vid ”Test” = ”Nej” (meny D1). En automatisk 
återställning sker 15 minuter efter det att en 
knapp senast använts.

I diagnosdrift ignoreras kompressorns, 
pumparnas och andra komponenters fram-
ledningstider, mintider och eftercirkula-
tionstider!

Diagnos D1

Kylkrets

Test >nej

Kompr. högtryck 11,9 bar

Kompressor utlopp 66 °C

Kompr. lågtryck 2,3 bar

Kompr. inlopptemp. 0 °C

 Test: nej/från/värmedrift/varmvatten. Inställ-
ning av värmepumpens driftsätt för att 
kontrollera värmepumpens reaktion.

Kompr. högtryck: Indikering av köld-
medelstrycket i kompressorutloppet.

Kompressor utlopp: (kompressorutlopp, hög-
tryck): Visning temperaturgivare T1.* 

Kompr. lågtryck: Indikering av köld-
medelstrycket i kompressorinloppet.

Kompressor inlopptemp.: (kompressorin-
lopp, sugsidan): Visning temperaturgi-
vare T2.* 

—

Tab. 9.7 meny D: Diagnoser 

* se bild 1 och 2 i bilagan
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Diagnos D2

Kylkrets

Överhettning 6 K

Underkylning 10 K

Exp.ventil ing. 10 °C

Kompressor TILL

Överhettning: Överhettning av kylmedlet 
beräknas utifrån T2* och lågtrycksgiva-
ren. Visas endast om kompressorn är i 
drift.

i
 Om ”-50 °C” visas är temperatur-

givaren T2 i kompressorinloppet 
defekt. En varning registreras i fel-
minnet.

Underkylning: Underkylning av kylmedlet 
beräknas utifrån T4* och högtrycksgi-
varen. Visas endast om kompressorn är 
i drift.

i
 Om ”-- °C” visas är temperaturgi-

varen T4 på TEV-inloppet defekt. 
En varning registreras i felminnet.

Exp.ventil ing: Temperaturen i den termiska 
expansionsventilens inlopp.* 

Kompressor: Status kompressor: 
TILL/FRÅN/x min. (tid i minuter tills 
kompressorn startar vid aktuellt värme-
krav)

—

Diagnos D3

Värmekrets

Ärvärde framledning 27 °C

Ärvärde retur 24 °C

Cirkulationspump FRÅN

Reservvärme FRÅN

Tryck värmesystem 1,2 bar

 Ärvärde framledning: Aktuell framlednings-
temperatur T6.* 

Ärvärde retur: Aktuell returledningstempe-
ratur T5.* 

Cirkulationspump: Värmekretspumpens sta-
tus: Varvtal i %/FRÅN.

Reservvärme: Reservvärmens status: TILL/
FRÅN.

Tryck värmesystem: Trycket i värmekretsen 
(värmekretsens tryckgivare).

—

Tab. 9.7 meny D: Diagnoser (forts.)

* se bild 1 och 2 i bilagan
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Diagnos D4

Värmekälla

Temp värmebärare 10 °C

Framledtemp. 9 °C

Värmebär.pump 100 %

Tryck värmebärare 1,5 bar

 Temp värmebärare: Brinetemperatur i vär-
mepumpens inlopp, T3.*

Framledtemp.: Brinetemperatur i värmepum-
pens utlopp, T8.*

Värmebär.pump: Brinepumpens status: Varv-
tal i %/FRÅN.

Tryck värmebärare: Brinetryck från värme-
källans tryckgivare

—

Diagnos D5

Värmekrets

Framledn.givare VF1 45 °C

Returgivare RF1 36 °C

VF2 framledning 38 °C

Ärvärde VVB 52 °C

3-Vägsventil UV1 VK

Framledn.givare VF1: Ackumulatortankens 
framledningsgivare VF1.

Returgivare RF1: Ackumulatortankens retur-
ledningsgivare RF1. 

VF2 framledning: Aktuell framledningstem-
peratur.

Ärvärde VVB: Temperaturen i varmvatten-
beredaren.

3-Vägsventil UV1: = status för trevägsventi-
len för värme/beredarladdning (VK = 
värmekrets, VV = varmvatten).

Diagnos D6

Utomhusenhet

Luftintag 3 °C

Temp. värmebärare 3 °C

Avfrostpatron FRÅN

Fläkt 250/min

 Luftintag: Mätställe i utomhusenhetens 
luftinlopp.

Temp. värmebärare: Mätt temperatur i 
utomhusenhetens brineutlopp.

Avfrostpatron: Aktuellt driftsätt: TILL/FRÅN

Fläkt: Mätt varvtal (upplösning 10 /min).

Tab. 9.7 meny D: Diagnoser (forts.)

* se bild 1 och 2 i bilagan
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9.7.3 Meny I: Visa allmän information

Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Meny I: Visa allmän information I menyerna I1 till I4 visas information om vär-
mepumpens inställningar.

Felhistorik I1

Fel nummer >1

Fel kod 96

10.03.10 07:18

Fel tryckgivare köldmedel

 Meny för felminnet som visar de senaste tio 
felen i kronologisk ordningsföljd. Det senaste 
felet har högst felnummer.

Felnumret med felkod, datum/tid samt en 
kortfattad felbeskrivning visas. Felnumret 
anger i vilken ordningsföljd felen inträffat. 
Felkoden identifierar felet. En lista finns i 
¬ kap. 11.

Vrid ratten  för att se nästa fel.

—

Driftsdata I2

Driftstimmar kompr 7 tim

Starter kompr. 33

Driftstimmar reservv. 2 tim

Reservvärme start. 21

 Driftstimmar kompr: Kompressorns drifttim-
mar hittills.

Starter kompr.: Antal kompressorstarter.

Driftstimmar reservv.: Reservvärmens drift-
timmar hittills.

Reservvärme start.: Antal starter reserv-
värme.

—

Tab. 9.8  Meny I: Visa allmän information

Anpassning till värmeanläggningen 9



84 Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Mjukvaruversion I3

I/O kort 1 4.04

Anv. interface 1 3.04

OMU1 1 1.08

VR 90 2 2.21

 I/O kort: I/O-kortets programvaruversion 
(kretskort i värmepumpen)

Anv. interface: Användargränssnittets pro-
gramvaruversion (display på manöverpa-
nelen).

OMU1: Programvaruversion i OMU1 (regler-
kretskort i utomhusenheten).

VR 90: Visar programvaruversionen när 
VR 90 är ansluten.

—

I4

Återställ? NEJ

Kod 1: 0000 Kod 2: FFFF

Kod OK? NEJ

>Välj

 Återställning: Kvittering av felmeddelanden 
med avstängning som följd. Alla pågå-
ende funktioner avbryts. Värmepumpen 
startas om.

b
 Risk!
Risk för skador på värmepumpen!
Felaktiga inställningar skadar vär-
mepumpen.

 > Ändra aldrig koder.

Kod 1/Kod 2: Ingen funktion! Värdena får inte 
ändras!

0000; FFFF 
NEJ

Tab. 9.8  Meny I: Visa allmän information 
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9.7.4 Meny A: Öppna installationsassistenten

Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Meny A: Öppna installationsassistenten Installationsassistenten visas automatiskt när 
värmepumpen driftsätts första gången. Den 
guidar genom menyerna A1 och A2. 
Inställningarna kan ändras i efterhand.

Installationsassistent A1

Sprache >DE deutsch

Standort >DE

>Sprache wählen

Vid den första driftsättningen startar regle-
ringen alltid med den här menyn (installa-
tionsassistent).

  Sprache: Inställning av språk

Standort: (bara om en solvärmeladdningssta-
tion VPM S har installerats) 
När en plats i form av landsbeteckning, 
t.ex. DE anges och tiden registreras via 
DCF-mottagare beräknar en intern solka-
lender i solvärmestationen när solen går 
upp och ned. Kontrollen av solfångar-
temperaturen genom att solvärmepum-
pen kopplas in var 10:e minut avaktive-
ras nattetid.

Installationsassistent A2

Värmepumpstyp 40

Hydrauliskt schema 3

Elschema 1

Acceptera JA

>Välj

Hydraulik- och elschema måste ställas in av 
installatören vid första idrifttagande.

i
 Värmepumpstypen är inställd från 

fabrik och får inte ändras!
När fabriksinställningarna åter-
ställs eller efter service (byte av 
huvudkretskortet) måste värdet 
matas in på nytt.

  Värmepumpstyp:
 Typ Beteckning
 40 VWL 62/3 S
 41 VWL 82/3 S
 42 VWL 102/3 S

  Hydraulschema:
3 = utan ackumulatortank, med varmvat-
tenberedare (¬ bild 5.1)
4 = med ackumulatortank, med varmvat-
tenberedare eller kombinationstank med 
solvärme- och /eller dricksvattenstation 
(¬ bild 5.2)

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Installationsassistent A2

Värmepumpstyp 40

Hydrauliskt schema 3

Elschema 1

Acceptera JA

>Välj

  Elschema:
1 = allt till normal tariff (¬ bild 7.7)
2 = lågtariff för kompressorn (¬ bild 7.8)
3 =  lågtariff för kompressorn och den 

elektriska reservvärmen (¬ bild 7.9)

Acceptera: JA/NEJ 
När JA väljs sparas de inställda värdena. 

Installationsassistent A3

Hydraul. anslutning av

reservvärme >Intern

Bivalent temp. 0 °C

Beredaretyp Slinga

>Välj

 Hydraul. anslutning av  reservvärme: Inställ-
ning av om och var det finns en hydrau-
liskt ansluten reservvärme:

 – Ingen:  Den interna och externa reservvär-
men är avstängd.

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. frost!
I den här inställningen finns det 
inget frostskydd vid nöddrift.

 > Stäng inte av reservvärmen om 
det finns risk för frost.

 – Intern:  Elektrisk reservvärme i värmepum-
pen.

 – VV+ VK:  Extern reservvärme för varmvatten 
och värmekrets finns.

 – VV:  Extern reservvärme finns endast för 
varmvatten.

 – VK:  Extern reservvärme finns endast för 
värmekretsen.

Regleringen aktiverar endast reservvärmen om 
den har aktiverats i menyn C7 ”Reservvärme” 
och följande villkor uppfylls: 

BBivalenspunkt: Endast under denna utetem-
peratur är reservvärmen aktiverad för 
uppvärmning i värmedrift och för varm-
vattenberedning i parallelldrift.

Intern

0 °C

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Installationsassistent A3

Hydraul. anslutning av

reservvärme >Intern

Bivalent temp. 0 °C

Beredaretyp Slinga

>Välj

  Beredartyp: Inställning av varmvattenbereda-
rens typ.
För värmepumpar med inbyggd varmvat-
tenberedare får det angivna värdet 
(slingan) inte ändras!

 – Slinga: Slingberedare, t.ex. VIH RW 300. 
Den interna värmekretspumpens effekt 
100 %.

 – Skikt: Skiktberedare, t.ex. VPS /2. Den 
interna värmekretspumpens effekt 30 %.

Installationsassistent A4

Geotermisk källa

Frostskydd -25 °C

>Välj

  Frostskydd: Lägsta tillåten brineutloppstempe-
ratur. När värdet underskrids startar avis-
ningen.

-25 °C

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Verktyg A5

Komponenttest 1

VK2-P TILL

VVC FRÅN

Res.v FRÅN

SK2-P FRÅN

>Välj ¯

Cirkulationspump TILL

Kompressor TILL

Fläkt 20 - 100 %

Avfrostpatron TILL

Värmebär.pump TILL

Startströmsbegr. TILL

3-Vägsventil UV1 VK

Värmekrets VK2 +

  

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. felaktig han-
tering!
Om anläggningen startas ofta kan 
pumparnas elsystem och kompres-
sorn skadas.

 > Starta inte pumparna och kom-
pressorn mer än tre gånger i tim-
men.

Ställdonen i värmepumpen kan kontrolleras 
med ett komponenttest. Tillkopplingen gäller 
för en max. tid på 20 minuter och under denna 
tid ignoreras regleringsinställningen. Sedan 
återgår värmepumpen till den tidigare driftsta-
tusen.

i
 När kompressorn aktiveras, aktiveras 

även värmekretspumpen och brine-
pumpen automatiskt.

3-Vägsvemtil UV1 = trevägsventil värme/bere-
darladdning i läge 
VV = varmvattendrift
VK = värmedrift

Värmekrets VK2 = den här parametern visas 
bara i samband med hydraulschema 2 och 
4. shuntventil värmekrets 2/acku-
mulatortank i läge Från, + eller -.

När defrostern aktiveras, aktiveras brinepum-
pen inte automatiskt. Vaillant rekommenderar 
att komponenttestet för defrostern bara körs 
när brinepumpen är på.

Om defrostern har varit avstängd längre än 
1 timme körs ett brandtest och defrostern akti-
veras med fördröjning (ca 1 minut). 
Säkerhetstemperaturbegränsaren i defrostern 
stängs av automatiskt vid 50 °C och återställs 
automatiskt vid 35 °C. 

FRÅN 

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Verktyg A6

Komponenttest 2

Komponent VR 60 Adr. 4

Utgångar FRÅN

Ingångar VF a 21 °C

>Välj

Den här menyn visas bara när flera värmekret-
sar och minst en VR 60 har installerats.
Med komponenttest 2 kan de anslutna tillbe-
hörens ställdon kontrolleras. Tillkopplingen gäl-
ler för en maximal tid på 20 minuter och under 
denna tid ignoreras regleringsinställningen. 
Sedan återgår värmepumpen till den tidigare 
driftstatusen.

Verktyg A7

Start avfrostn. NEJ

Självtest FRÅN

>Välj

 Start avfrostn.: Utomhusenheten kan avfros-
tas manuellt.
Under manuell avfrostning används alltid 
defrostern och brinevätskan värms upp 
mer än vanligt.

i
 Efter aktivering av funktionen kan 

processen före normalt slut endast 
avbrytas med frånslag av strömtill-
förseln. 

Självtest: Alla tester startas genom att 1 matas 
in. Alla tester körs automatiskt. Testet 
stannar om det fel registreras. Om inga 
fel registreras startas brineavluftningen 
automatiskt. Om en av utomhusenhetens 
givare eller en av inomhusenhetens givare 
i brinekretsen byts måste självtestet köras 
igen för att givarna ska kalibreras.

Brineavluftning: starta brineavluftningen med 
inmatning av värdet 30. Under första tim-
men drivs brinepumpen intermittent 
5 minuter PÅ / 5 minuter AV. Därefter är 
brinepumpen alternerande på i 50 minu-
ter och av i 10 minuter. Den här intervall-
driften av brinepumpen avslutas efter 24 
timmar.

i
 När testet körs kan inte meny A7 

lämnas. Självtestet kan dock avbry-
tas manuellt genom att höger ratt  
ställs på Från och sedan trycks in för 
att spara inställningen.

—

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 

(forts.)

Anpassning till värmeanläggningen 9



90 Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Verktyg A7

Start avfrostn. NEJ

Självtest FRÅN

Självtesternas ordningsföljd (kan ta upp till 
en timme)
1 Fasfel (se fel 94)
2  Fel fasrotation (se fel 95)
3  Kommunikation med utomhusenheten 

(se fel  4)
4 Brinetryck (se fel 91)
5  Test defrosterns säkerhetstemperaturbe-

gränsare (se fel 56)
10 Brinepumpfunktionstest (se fel 86)
11 Flöde brinekrets (se fel 56)
12 Test fläkt (se fel 89)
13  Givarfel 

(se fel 54, 55, 56, 64, 86, 89, 91) tempera-
turutjämning

14  Kalibrering av inomhusenhetens brinegivare
15  Kalibrering av utomhusenhetens brinegivare
16 Paus
17  Starta testet för kontroll om brineledningar 

kastats om
18  Testet för kontroll om brineledningar kas-

tats om pågår
19 Brineledningar har kastats om
30  Avluftningsfunktion brinekrets (se ovan)

Felbeskrivning ¬ kap. 11.4, tab. 11.3
Självtest 18 körs bara vid brinetemperaturer 
under 30 °C. Testet för kontroll om brineled-
ningar kastats om är ett ytterligare hjälpmedel. 
Hur informativt det här testet är beror på det 
installerade hydraulsystemet.

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Verktyg A8

Kalibrering

Utetemperatur 0,0 K

Varmvatten SP 0,0 K

VF2 framledning 0,0 K

Offset ack.botten RF1 0,0 K

>Välj korrektionsfaktor ¯

Verktyg A8

Kalibrering

Offset ack. Topp VF1 0,0 K

Display kontrast 11

 Manuell anpassning av visade temperaturer.
Inställningsområde för kalibrering

Utetemperatur: +/- 5 K, steg om 1,0 K.

Varmvatten SP: +/- 3 K, steg om 0,5 K.

VF2 framledning: Framledningsgivare VF2 
visas alltid. +/- 3 K, steg om 0,5 K.

Offset ack.botten RF1: +/- 3 K, steg om 0,5 K.

Offset ack. Topp VF1: +/- 3 K, steg om 0,5 K.

Interna givare kan bara ändras via vrDIALOG 
eller vrnetDIALOG, ackumulatorgivare och 
beredargivare bara med motsvarande hydraul-
system.

Display kontrast: Inställning av displayens 
kontrast (0 – 15).

0 K

0 K

0 K

0 K

0 K

11

Installationsassistent A9

VPM W

Med elektrisk värmestav NEJ

>Välj

Menyn visas bara när en dricksvattenstation 
VPM W har installerats.

Med elektrisk värmestav: Den extra externa 
elektriska reservvärmen för att uppnå tempe-
raturen för legionellaskyddet i cirkulationsled-
ningen aktiveras när ”JA” anges.

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Installationsassistent A10
Kompressor

Max returtemp VK 46 °C

Komp hysteres 7 K

>Välj

Max returtemp VK: 
inställning av gränser för returtemperatur 
för kompressordriften. 
Med denna funktion kan onödig kortvarig 
kompressordrift undvikas.

Komp hysteres: 
menyposten visas endast vid hydraulisk 
koppling med direkt värmedrift.
Obligatorisk påslagning av kompressorn 
vid:
framledningstemperaturens ÄRVÄRDE < 
framledningstemperaturens börvärde 
minus hysteres
Obligatorisk avstängning av kompressorn 
vid:
framledningstemperaturens ÄRVÄRDE > 
framledningstemperaturens börvärde plus 
hysteres

46 °C

7 K

Installationsassistenten slut

Install. avslutad? >JA

>Inställbara värden

i
 Första driftsättning:

Ställ inte in ”Install. avslutad?” på 
”JA” förrän du är säker på att allt är 
rätt inställt.

När ”JA” har bekräftats visas den grafiska indi-
keringen. Värmepumpen börjar med automa-
tisk reglering.

Den här menyn visas inte längre när man ställt 
in ”JA” en gång. 
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9.8 Parametrar som endast kan ställas in med 
vrDIALOG

Endast en erfaren installatör för ställa in via vrDIALOG.

Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Kalibrering av 
temperaturgivare

Interna temperaturgivare kan bara kalibreras via 
vrDIALOG 810/2.

Byta namn: Värmekrets Byta namn: Alla värmekretsar i värmeanläggningen kan få 
individuella namn. Varje värmekrets kan få ett namn på 
max. 10 bokstäver. Den valda beteckningen sparas auto-
matiskt och visas i på displayen.

Beroende på anläggningskonfiguration visas namnen på ytter-
ligare värmekretsar på displayen.

VK2: VK2

Mjukvarustatus Här anges driftstatusen för värmepumpens programvara. —

Strömavbrott Strömavbrott: Strömavbrottets status genom aktivering av 
spärrkontakten (spärrning av elleverantören): 
”nej” = ingen spärrtid, 
”ja” = aktiv spärrtid, 
aktivering t.ex. med rippelsignalmottagare/rippelsignal. 

—

Fasstatus Fasstatus: Här visas om alla tre faser finns (OK/fel). —

Fasordning Fasordning: Här visas om rotationsriktningen är OK (OK/fel). —

Min. temperatur

Max. temperatur

Min. temperatur/Max. temperatur: 
Inställning av gränstemperaturer (min. och max.) som värme-
kretsen kan begära.
Med max. temperatur beräknas även värdet för golvvärme-
skyddskretsen (max. VK-temperatur + kompressorhysteres + 
2K).

15 °C
43 °C 

Max föruppvärmn. Max. föruppvärmn.:
För att kompensera golvvärmens tröghet kan en för-
värmning ställas in manuellt. Då börjar uppvärmningen 
före den programmerade uppvärmningstiden.

0 tim

Max uppv.tid 20 min
Max uppv.tid VV 40 min

Max uppv.tid = den tid det högst får ta att aktivera beredar-
laddningen igen om det fortfarande samtidigt finns ett 
värmebehov.

Max uppv.tid VV = efter den här tiden kopplas beredarladd-
ningen om till värmedrift om det samtidigt finns ett vär-
mebehov.

20 min

40 min

Tab. 9.10  Parametrar som endast kan ställas in med vrDIALOG
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Kompressorstart Komp.starter/timme: Max. antal kompressorstarter per 
timme (3 - 5)

3

Tillåten temp.sprid. Tillåten temperaturspridning: Max. differens mellan brinein- 
och brineutloppstemperaturen. Om gränsen överskrids 
visas ett felmeddelande och kompressorn stängs av.

När 20 K ställs in är funktionen avaktiverad.

20 K

Förlöptid brinepump Förlöptid brinepump: Tid som brinepumpen startar före 
kompressorn.

1 min.

Temp.feldetektion enligt Temp.feldetektion
Om börvärdet för framledningstemperaturen för en värme-
krets inte nås efter den inställda tiden, visas ett felmedde-
lande på displayen och felet sparas i fellistan (indikering av 
de senaste tio felen).
Funktionen kan aktiveras och avaktiveras.

FRÅN

Servicetidpunkt Snabbtest 
Vid servicetid PÅ ändras tidsstegen för energibalansintegra-
len från 1 minut till 1 sekund och energibalansen accelereras 
med faktorn 60. Min. gångtid på 4 minuter och min. fråntid 
på 5 minuter för kompressorn ändras inte.

—

Start energiint. Start energiint. 
Det här värdet är bara relevant vid direkt värmedrift och när 
reservvärmen aktiverats för värmedriften. Här anges vid vil-
ket värde för energiintegralen reservvärmen aktiveras till-
sammans med kompressorn. Värdet är relativt till energiinte-
gralstartvärdet för kompressorn, d.v.s. vid standardvärden 
är aktiveringsgränsen för reservvärmen: 
-120 °min - 600 °min = -720 °min.
Reservvärmen stängs av när ärvärdet för framledningstem-
peraturen i VF2 överskrids med 3 K.

Maximal avfrostningstid Den maximala avfrostningstiden kan ökas till 60 minuter. 45 min.

Brinepumpseffekten under 
avfrostning

Brinepumpens effekt kan under avfrostning ändras.

b
 Risk!
Felaktig inställning kan nedsätta funktionen!
En ändring av brinepumpeffekten kan eventuellt 
leda till att avfrostningen inte längre fungerar nor-
malt.

 > Ändra inställningen endast vid behov och endast 
i mindre grad.

30 - 60 %

Cirkulationspumpens effekt 
kan vid energiintegral ändras

Cirkulationspumpens effekt för beredskapsläge är reducerad 
för avveckling av energiintegralen och kan via denna funktion 
ökas.

30 %
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10 Kontroll och underhåll

10.1 Anvisningar för kontroll och underhåll

För att värmeanläggningen ska vara driftsäker, tillförlit-
lig och hålla länge ska den kontrolleras och underhållas 
varje år av en behörig installatör.
Under kontrollen fastställs apparatens aktuella funktion 
och skick. Detta görs genom mätning, provning och 
observation.
Underhåll krävs om
det faktiska skicket avviker från det föreskrivna. Detta 
omfattar för det mesta rengöring, inställning och even-
tuellt byte av slitna komponenter.

a
 Fara!
Risk för kropps- och materiell skada genom 
försummad och felaktig inspektion och ser-
vice!
Kontroll och underhåll får bara genomföras av 
en behörig installatör. 

 > Utför regelbundet beskrivna inspektions- 
och servicearbeten på yrkesmässigt sätt.

e
 Fara!
Risk för elektriska stötar!

 > Stäng av all ström till inomhus- och utom-
husenheten innan elinstallationer och 
underhåll utförs.

 > Kontrollera att det inte finns någon spän-
ning kvar. 

 > Se till att strömmen inte kan kopplas in av 
misstag.

e
 Fara!
Risk för elektriska stötar!
Utomhusenheten har en egen, separat spän-
ningsmatning och är inte automatiskt 
avstängd även om inomhusenheten är det.

 > Stäng alltid av all ström till utomhusenhe-
ten (utomhusenheterna) vid kontroll och 
underhåll. 

 > Se till att strömmen inte kan kopplas in av 
misstag.

e
 Fara!
Livsfara genom elstöt!
På grund av elektriska laddningsförlopp i 
utomhusenhetens fläktmotor kan man i vissa 
driftsituationer få en elstöt om man rör vid 
komponenter i enhetens inre.

 > Vänta minst fem minuter efter det att spän-
ningsförsörjningen till alla poler har brutits 
innan du öppnar elskåpet i utomhusenhe-
ten.

 > Vänta minst fem minuter efter det att spän-
ningsförsörjningen till alla poler har brutits 
innan du tar bort utomhusenhetens lamell-
galler. Försök aldrig gripa tag i fläkten innan 
de fem minuterna har gått.

Skaffa reservdelar
Apparatens originalkomponenter har i samband med CE-
försäkran om överensstämmelse certifierats. Om vid 
underhåll och reparation medcertifierade Vaillant origi-
nalreservdelar inte används gäller inte längre appara-
tens CE-försäkran om överensstämmelse.Därför rekom-
menderar vi att alltid montera Vaillant originalreservde-
lar.
Information om tillgängliga Vaillant originalreservdelar 
kan fås från kontaktadressen på baksidan.

 > Om för underhåll och reparation reservdelar krävs, 
använd endast originalreservdelar från Vaillant.

10.2 Kontroll

Vid den årliga kontrollen ska följande arbeten utföras.

Inomhusenhet
 – Manövrera säkerhetsgrupperna i brine- och värme-

kretsen manuellt.
 – Kontrollera trycket i värmekretsen.
 – Kontrollera hur mycket brinevätska det finns och dess 

koncentration samt trycket i brinekretsen.

Utomhusenhet
 – Kontrollera om det finns smuts i luft-/brinevärmeväx-

laren, rengör om det behövs (¬ kap. 10.3.1).
 – Kontrollera att kondensen kan rinna av fritt, åtgärda 

om det finns smuts i avloppet (¬ kap. 10.3.2).
 – Kontrollera att utomhusenheternas luftinlopp och 

luftutlopp har obehindrad till- och frånluft och upp-
mana vid behov driftansvarig att avlägsna växtlighet 
och motsvarande (Minimiavstånd ¬ Kap. 4.2, 
Bild 4.7).

Kontroll och underhåll 10
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10.3 Underhållsarbeten

i
 På grund av varierande utetemperaturer och 

luftfuktighet är det normal att det bildas is i 
utomhusenhetens värmeväxlare. Utomhusen-
heten startar en avfrostning under normal 
drift.

Värmepumpen är konstruerad så att endast lite under-
håll måste göras. Underhållet måste göras en gång om 
året eller efter kontrollen.
 – Kontrollera och rengör smutsfiltren i värmekretsen.
 – Kontrollera att expansionskärlet i värmekretsen fung-

erar.
 – Fyll på vatten om trycket i värmekretsen är för lågt 

(¬ kap. 6.2).
 – Kontrollera att driftansvarig regelbundet under vin-

tern håller utomhusenheten snöfri på insugnings- och 
utblåsningssidan.

10.3.1 Rengöring av utomhusenheten

Rengör bara utomhusenheten när inklädnaden är helt 
monterad.

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. felaktig rengöring!
Högtryckstvättar kan skada värmeväxlarens 
lameller bakom gallret.

 > Använd bara en mjuk vattenstråle för att 
rengöra.

 > Rengör inklädnaden med en svamp och varmt vatten 
(max. 70 °C) och vanligt rengöringsmedel utan slip-
medel i vattenlösning upp till 2 %. Använd inga rengö-
ringsmedel som innehåller klor eller ammoniak!

10.3.2 Rengöring av kondensavloppet

4

3

2

1

Bild 10.1 Dra ut kondensbehållaren

Teckenförklaring

1 Skruvar för sockeln
2 Sockel
3 Kondensbehållare
4 Utomhusenhet

i
 Föroreningar och is kan blockera kondensbe-

hållaren i utomhusenheten.

 > Demontera inklädnadsdelarna och det främre gallret 
(utblåsningssidan) på utomhusenheten i omvänd ord-
ningsföljd mot beskrivningen i ¬ kap. 7.12.

 > Skruva ur skruvarna (1) på den främre sockeln (2) och 
ta av sockeln.

 > Dra försiktigt och framåt ut kondensbehållaren (3) 
som sitter under fläkten.

 > Rengör anslutningsmuffen.
 > Kontrollera att avloppsslangen har fri genomgång. 

Rengör eller byt den annars.
 > Sätt in kondensbehållaren.
 > Montera inklädnadsdelarna enligt beskrivningen i 
¬ kap. 7.12.

10 Kontroll och underhåll
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10.4 Driftsättning och testdrift

a
 Fara!
Risk för skador p.g.a. heta och iskalla kom-
ponenter!
Värmepumpen får inte tas i drift förrän alla 
inklädnadsdelar har monterats.

 > Montera alla inklädnadsdelar på inomhus- 
och utomhusenheten före driftsättningen 
(¬ kap. 7.10 och 7.12).

 > Driftsätt värmepumpen.
 > Kontrollera att värmepumpsystemet fungerar felfritt.

 > Om en givare har bytts måst den kalibreras. Kör då 
ett självtest, se (¬ tab. 9.9, meny A7).

Kontroll och underhåll 10
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11 Feldiagnos och felavhjälpning

a
 Fara!
Risk för kropps- och materiell skada genom 
försummad och felaktig störningsdiagnos 
och åtgärder!
Feldiagnos och felavhjälpning får bara utföras 
av en behörig installatör.

 > Utför beskrivna åtgärder på yrkesmässigt 
sätt.

e
 Fara!
Risk för elektriska stötar!

 > Stäng alltid av all ström innan något arbete 
utförs på värmepumpen. 

 > Se till att strömmen inte kan kopplas in av 
misstag.

11.1 Feltyper

Hur felminnet öppnas, se ¬ Manualen.

Det finns fem olika feltyper. För de fyra första typerna 
visas felkoder på regleringens display: 
 – Fel i komponenter som är anslutna via eBUS.
 – Fel med tillfälligt varningsmeddelande som följd

Värmepumpen fortsätter gå och stängs inte av.
 – Fel med tillfällig avstängning som följd

Värmepumpen stängs av tillfälligt och startar sedan 
automatiskt igen. Felet visas och försvinner automa-
tiskt när felorsaken avhjälpts.

 – Fel med permanent avstängning som följd
Värmepumpen stängs av permanent. Den kan startas 
om när felorsaken avhjälpts och felet kvitterats i fel-
minnet (¬ tab. 9.8, meny I1).

 – Andra fel kan uppstå i värmepumpen eller i värmean-
läggningen.

11 Feldiagnos och felavhjälpning
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11.2 Fel utgående från eBUS-komponenter

Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

1 XXX adress YY kunde inte hit-
tas 

En via eBus ansluten komponent 
XXX, t.ex. VR 60 med adressen YY 
registreras inte. 

 > Kontrollera eBUS-ledningen och -kontakten.
 > Kontrollera om adresskontakten har ställts in 
rätt. 

4 XXX adress YY bortfall givare 
ZZZ 

En givare ZZZ till en via eBUS anslu-
ten komponent XXX med adressen 
YY är defekt. 

 > Kontrollera ProE-kontakterna på kretskorten.
 > Kontrollera att givarna fungerar korrekt.
 > Byt givaren. 

5 XXXX börvärdet uppnås inte XXXX börvärdet uppnås inte  > Kontrollera börvärdet för temperatur.
 > Kontrollera att temperaturgivaren har kon-
takt med mediet, åtgärda annars.

Tab. 11.1 Fel utgående från eBUS-komponenter

11.3 Fel med tillfälligt varningsmeddelande 

Följande varningsmeddelanden orsakas av tillfälliga fel 
under värmepumpsdriften. Värmepumpen inklusive 
kompressorn förblir i drift. Följande fel visas som var-
ningsmeddelanden i meny  1 och i felminnet (¬ Manu-
alen).

Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

26 Kompressorn överhettad på 
trycksidan

För hög effekt vid hög framlednings-
temperatur.

VRC DCF-mottagaren är inte anslu-
ten till den integrerade utetempera-
turgivaren (-60 °C = för högt beräk-
nad framledningstemperatur).

 > Sänk värmekurvan.
 > Kontrollera den nödvändiga värmeeffekten 
(golvtorkning, bygge) och minska om det 
behövs.

 > Anslut den medföljande VRC DCF-mottaga-
ren.

36 Lågt brinetryck Tryckfall i brinekretsen p.g.a. läck-
age eller luft.
Tryck < 0,6 bar.

 > Kontrollera om det finns läckage i brinekret-
sen.

 > Fyll på brinevätska.
 > Spola och avlufta brinekretsen.

39 Kontrollera luftkanalen! Är vär-
meväxlaren smutsig?

Smuts i luftinlopps- eller luftutlopps-
kanalen i luft-/brinevärmeväxlaren 
(utomhusenhet) eller blockerad av 
snö.
Luft i brinekretsen.

Utomhusenheten avfrostas oftare än vad som 
behövs. Värmepumpens effekt sjunker.

 > Rengör utomhusenhetens luft-/brinevärme-
växlare från smuts och snö.

 > Kontrollera att brinekretsen och speciellt 
utomhusenheterna är fullstänigt avluftade.

59 Senaste avfrostning ej komplett Strömavbrott eller defekt avfrost-
ningsvärme eller säkerhetstempera-
turbegränsare.

Brineledningar har kastats om.

Luft i brinekretsen.

Det här meddelandet kan visas vid visst väder 
(kraftig kall vind vid 0 °C) och innebär inget 
direkt problem. Kontrollera att avfrostningsvär-
men och säkerhetstemperaturbegränsaren i 
utomhusenheten fungerar korrekt om medde-
landet visas ofta. Även luft i brinekretsen kan 
orsaka fel.

 > Kontrollera om brineledningarna har kastats 
om.

 > Kontrollera att brinekretsen och speciellt 
utomhusenheterna är fullständigt avluftade.

92 För hög returledningstempera-
tur

Fel i anläggningens hydraulsystem.
Temperaturgivare T5, RF1 eller SP är 
defekt. 

 > Kontrollera anläggningens hydraulsystem, 
ändra om det behövs.

 > Kontrollera att givarna fungerar korrekt (mät 
motståndet med hjälp av märkvärdena VR 11, 
se bilagan) och byt dem om det behövs.

Tab. 11.2  Fel med tillfälligt varningsmeddelande
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Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

98 För låg utetemperatur Temperaturen på utomhusenhetens 
uppställningsplats ligger under den 
tillåtna omgivningstemperaturen. 
Kompressorn stängs av (skyddsfunk-
tion).
Temperaturgivare T9 är defekt.

 > Vänta tills utetemperaturen stiger.
 > Kontrollera om reservvärmen är avaktiverad 
för nöddriften, aktivera i så fall.

 > Kontrollera att givarna fungerar korrekt (mät 
motståndet med hjälp av märkvärdena VR 11, 
se bilagan) och byt dem om det behövs.

Tab. 11.2  Fel med tillfälligt varningsmeddelande (forts.)

11.4 Fel med tillfällig avstängning

Kompressorn stängs av, värmepumpen förblir i drift. 
Kompressorn kan inte startas på 5 minuter. (Undantag, 
se nedan.)

Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

20 Frostskydd brine övervakning 
brineutlopp

Värmekällans temperatursprid-
ning (T3 - T8) > inställt värde 
”Till. temp.-spridning”
Det här felmeddelandet är som 
standard avaktiverat och kan 
bara aktiveras via vrDIALOG i 
parametern ”Till. temp.-sprid-
ning” (20 K spridning innebär 
avaktiverad).

Brinepumpen är defekt, temperatur-
givare T8 eller T3 är defekt.
För lite flöde i brinekretsen.
Luft i brinekretsen.

 > Kontrollera flödet av värmekällan.
 > Kontrollera kontakten på kretskortet och i 
kabelknippet.

 > Kontrollera att givarna fungerar korrekt (mät 
motståndet med hjälp av märkvärdena VR 11, 
se bilagan).

 > Byt givaren.
 > Kontrollera flödet i brinepumpen (optimal 
spridning ca 3-5 K). 

 > Sätt in/rensa smutsfilter.
 > Avlufta brinekretsen.

27 För högt köldmedelstryck 

Värmesidan tar upp för lite 
värme. 

Den integrerade högtrycksbry-
taren har löst ut vid 30 bar (g).

Värmepumpen kan inte startas 
igen förrän efter 60 minuter

Luft i värmeanläggningen.  > Avlufta värmesystemet.

 Värmekretspumpens pumpeffekt är 
felinställd, har minskat eller värme-
kretspumpen är defekt.

 > Kontrollera pumpens inställning (¬ tab. 9.6, 
meny C10).

 > Kontrollera värmekretspumpen, byt den om 
det behövs.

Radiatorsystem utan flödesutjäm-
nare eller ackumulatortank.

 > Kontrollera värmeanläggningen.

Ackumulatortank, givare VF1 och RF1 
har förväxlats.

 > Kontrollera givarnas lägen.

För lite flöde p.g.a. stängda separata 
rumsregleringar vid golvvärme. Till-
fällig värmedrift sker efter varje VV-
laddning när utetemperaturen sjun-
ker under avstängningsgränsen för 
utetemperatur! Regleringen kontrol-
lerar om värmedrift är nödvändig. 

 > Kontrollera värmeanläggningen.

Smutsfiltren är igensatt eller feldi-
mensionerat.

 > Rengör smutsfiltren.

Stängda spärrventiler.  > Öppna alla spärrventiler.

För lågt köldmedelsflöde (t.ex. felin-
ställd eller defekt termisk expan-
sionsventil TEV).

 > Kontrollera köldmedelskretsen (ej själv). Kon-
takta kundtjänst.

Tab. 11.3  Fel med tillfällig avstängning
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Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

28 För lågt köldmedelstryck. 

Brinesidan ger för lite värme. 

Den integrerade lågtrycksbryta-
ren har löst ut vid 0,7 bar (g).

Värmepumpen kan inte åter-
startas förrän efter 60 minuter

Luft i brinekretsen.
Om lågtrycksställaren löser ut vid 
utetemperatur under -10 °C, höjs 
frostskyddet med 2 K. Värmepumpen 
försöker ännu en gång återstarta 
efter 60 minuter. Om lågtrycksställa-
ren löser ut på nytt, upprepas proce-
duren tills frostskyddet höjts till 
-15 °C.

 > Avlufta brinekretsen.
 > Kontrollera brinevätskans frostskydd och öka 
brinekoncentrationen om det behövs.

Brinepumpens pumpeffekt är felin-
ställd, har minskat eller brinepum-
pen är defekt.

 > Kontrollera pumpens inställning (¬ tab. 9.6, 
meny C10).

 > Kontrollera brinepumpen, byt den om det 
behövs.

Alla nödvändiga spärrventiler är inte 
öppna.

 > Öppna alla spärrventiler.

För lågt köldmedelsflöde (t.ex. felin-
ställd eller defekt termisk expan-
sionsventil TEV).

 > Kontrollera köldmedelskretsen (ej själv). Kon-
takta kundtjänst.

29 Köldmedelstrycket ligger utan-
för området.

Inträffar felet två gånger i följd, 
kan värmepumpen tidigast star-
tas efter 60 minuter.

För högt eller lågt köldmedelstryck, 
alla orsaker ovan är möjliga.
Fel (27 och 28).

 > Se fel 27 och 28.

35 För hög utetemperatur Utetemperaturen ligger utanför den 
tillåtna arbetstemperaturen 
(> 35 °C luftinloppstemperatur).
Brinetemperaturen för hög.
- Fläktfel (roterar för snabbt).

- Brinepumpen med fel.

-  Inomhusenhetens lågtryckssensor 
med fel.

- Defrostern slår inte från.

Driften startar igen när utetemperaturen är OK. 

 > Kontrollera fläktens funktion (styrspänning 
och varvtal), ¬ Tab. 9.9, meny A5 Kompo-
nenttest 1.

 > Brinepumpens funktion (styrspänning och 
volymström), ¬ Tab. 9.9, meny A5 Kompo-
nenttest 1.

 > Kontrollera lågtryckssensorn och byt vid 
behov.

 > Defrostern fortsätter att okontrollerbart 
värma upp under absorptionsdriften.Kontrol-
lera att stickkontakterna på utomhusenhe-
tens kretskort sitter korrekt, byt vid behov 
kretskortet.

37 Kontrollera brineledningens 
anslutning!

Brineledningar har eventuellt kastats 
om.

 > Anslut brineledningarna korrekt. Kontrollera 
att fram- och returledning ansluts rätt.

Det här meddelandet visas bara i felhistoriken 
när ett självtest körts.

64 Ingen kommunikation med 
utomhusenheten, kontrollera 
säkringen och ledningen

Det finns ingen kommunikation mel-
lan inomhusenheten och utomhusen-
heten.

 > Kontrollera alla säkringar, kontakter och led-
ningar till och i utomhusenheten för försörj-
ning och eBUS.

89 Fläktfel, kontrollera luftkanalen Ingen signal om att fläkten snurrar.  > Kontrollera luftkanalen, ta bort en eventuell 
blockering.

 > Kontrollera säkring F1 för utomhusenheten, 
byt den om det behövs.

Tab. 11.3  Fel med tillfällig avstängning (forts.)
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11.5 Fel med permanent avstängning

Värmepumpen stängs av när ett allvarligt fel inträffar. 
Den kan startas om när felorsaken avhjälpts och felet 
kvitterats i felminnet (felminnet raderats) (se meny I 1).
Detta gäller inte vid fel 90 och 91. De här felen måste 
inte kvitteras. Värmepumpen startar om när orsaken till 
felet är åtgärdad.

Nöddrift
Beroende på typen av felmeddelande kan man ställa in 
att värmepumpen går i nöddrift med den integrerade 
elektriska reservvärmen eller ett externt värmeaggregat 
tills felet åtgärdats. Se ¬ tab. 11.4 för mer information 
om vid vilka felmeddelanden nöddrift kan användas.

För att nöddriften ska kunna användas måste reservvär-
men vara hydrauliskt ansluten och aktiverad. 

 > Kontrollera i meny A3 (¬ tab. 9.9) att reservvärmen 
inte är blockerad. Inställningen ”Ingen” blockerar alla 
installerade nödfrostskydds- och nöddriftsfunktioner i 
en reservvärme. Fabriksinställningen är ”Intern” = 
integrerad elektrisk reservvärme. Om en extern 
reservvärme är ansluten kan ”VV+VK” ställas in. 

 > Ställ i meny C7 (¬ tab. 9.6) in parametrarna för 
reservvärme ”Reservvärmedrift” och ”Varmvatten-
drift” på ”En res.v”.

Vid ett fel med permanent avstängning som följd visas 
följande parametrar under felmeddelandet ”Avstäng-
ning p.g.a. lågtryck”:
 – Återställ (JA/NEJ) 

Felmeddelandet raderas och kompressordriften star-
tar igen.

 – VV-prioritering (JA/NEJ) 
Startar reservvärmen för varmvattendrift.

 – Värmeprioritering (JA/NEJ)
Startar reservvärmen för värmedrift.

Nöddriften kan aktiveras för värmedriften (JA), varm-
vattendriften (JA) eller för båda (JA/JA).

Observera att om nöddriften aktiverats manuellt måste 
den också avaktiveras manuellt. Funktionen är annars 
aktiv.
Funktionen nöddrift avbryts av:
 – Strömavbrott till reglerkretskortet (strömavbrott i 

elnätet eller avbrott via säkringarna) eller
 – återställning av programvaran (I4) eller 
 – kvittering av felmeddelandet

Sedan startas värmepumpen om med kompressordrift.

Om funktionen nöddrift (fortfarande) är aktiv ser man i 
huvudfönstret genom att endast den lodräta pilen 
(reservvärme) är svart medan den vågräta pilen (omgiv-
ningsenergi) är vit.

 > Stäng av nöddriften när felet åtgärdats genom att 
välja ”JA” för ”Återställ?” i ”Avstängning p.g.a. låg-
tryck” 
(vrid ratten  helt åt vänster).
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Felkod Feltext/beskrivning Nöddrift Möjlig orsak Åtgärd 

32 Fel brinekrets givare T8
 
Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Den interna temperaturgivaren för 
brineutloppstemperaturen är 
defekt eller inte ordentligt anslu-
ten till kretskortet. 

 > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (mät motståndet med hjälp av 
märkvärdena VR 11, ¬ bilagan, 
tab. 2).

 > Byt givaren. 

33 Fel i värmekretstryckgiva-
ren

Kortslutning/avbrott i tryck-
givaren

_ Tryckgivaren i värmekretsen är 
defekt eller inte riktigt ansluten.

 > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att tryckgivaren fungerar 
korrekt.

 > Byt tryckgivaren. 

34 Fel i brinekretsens tryckgi-
vare

Kortslutning/avbrott i tryck-
givaren

Möjlig Tryckgivaren i brinekretsen är 
defekt eller inte riktigt ansluten.

40 Fel givare T1 

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Den interna temperaturgivaren på 
högtryckssidan av kompressorn är 
defekt eller felaktigt ansluten till 
kretskortet. 

 > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (mät motståndet med hjälp av 
märkvärdena VR 11, ¬ bilagan, 
tab. 2).

 > Byt givaren. 
 > Om den här givaren byts måste själv-
testet i meny A7 köras igen.

41 Fel brinekrets givare T3

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Den interna temperaturgivaren för 
brineinloppstemperaturen är 
defekt eller inte ordentligt anslu-
ten till kretskortet. 

42 Fel givare T5

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Den interna temperaturgivaren på 
värmereturledningen är defekt 
eller felaktigt monterad på krets-
kortet. 

43 Fel givare T6

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Den interna temperaturgivare på 
framledningen är defekt eller felak-
tigt monterad på kretskortet. 

44 Fel utegivare AF

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Utegivaren eller anslutningsled-
ningen är defekt eller anslutningen 
är felaktig. 

 > Kontrollera ProE-kontakten på krets-
kortet, kontrollera anslutningsled-
ningen.

 > Byt givaren. 

45 Fel varmvattengivare SP 

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Beredartemperaturgivaren är 
defekt eller anslutningen felaktig. 

 > Kontrollera ProE-kontakten på krets-
kortet.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (mät motståndet med hjälp av 
märkvärdena VR 10, ¬ bilagan, 
tab. 1).

 > Byt givaren. 

46 Fel givare VF1

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Ackumulatortankens framlednings-
givare är defekt eller felansluten.

47 Fel returgivare RF1

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Ackumulatortankens returlednings-
givare är defekt eller felansluten.

48 Fel givare VF2

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Varmvat-
tendrift är 
möjlig

Anliggningstemperaturgivaren VF2 
i värmekretsen är defekt eller 
anslutningen felaktig. 

Tab. 11.4 Fel med permanent avstängning
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Felkod Feltext/beskrivning Nöddrift Möjlig orsak Åtgärd 

52 Givaren passar inte till 
hydraulschemat

_ Fel hydraulschema har angetts. 
Givaren är inte korrekt ansluten.

 > Kontrollera hydraulschemat och givar-
lägena med hjälp av värmeanlägg-
ningen.

54 Fel givare T9

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Luftinloppstemperaturgivaren i 
utomhusenheten är defekt eller 
inte korrekt ansluten till kretskor-
tet.

 > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (mät motståndet med hjälp av 
märkvärdena VR 11, se bilagan).

 > Byt givaren.

55 Fel givare T10

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Temperaturgivaren för varm brine 
i utomhusenheten är defekt eller 
inte korrekt ansluten till kretskor-
tet.

 > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (mät motståndet med hjälp av 
märkvärdena VR 11, se bilagan).

 > Byt givaren.

56 Fel, defroster-STB är öppen

Kontrollera brineflödet

Möjlig Defrosterns säkerhetstemperatur-
begränsare är öppen p.g.a. för lite 
flöde.
När defrostern används utanför det 
tillåtna användningsområdet:
-  Defrosterdrift när brinekretsen 

inte är fullständigt fylld
-  Defrosterdrift vid brinetemperatu-

rer över 50 °C
löser ut säkerhetstemperaturbe-
gränsarens smältsäkring och den 
måste bytas.

 > Kontrollera att brinekretsen och spe-
ciellt utomhusenheterna är fullstänigt 
avluftade.

 > Kontrollera att det finns cirkulation i 
brinepumpen.

 > Öppna annars kranarna.
Säkerhetstemperaturbegränsaren åter-
ställs automatiskt när avstängningstem-
peraturen nås (under 50 °C).
Om säkerhetstemperaturbegränsaren är 
öppen även om temperaturen i defros-
tern ligger under 50 °C, har temperatu-
ren varit över 120 °C och smältsäk-
ringen har löst ut. 

 > Kontrollera säkring F1 för utomhusen-
heten, byt den om det behövs.

 > Byt säkerhetstemperaturbegränsaren.

60 Frostskydd brine övervak-
ning brineutlopp

Fel 20 har förekommit tre 
gånger i följd

Möjlig

Se fel 20. Se fel 20.

Tab. 11.4  Fel med permanent avstängning (forts.)
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Felkod Feltext/beskrivning Nöddrift Möjlig orsak Åtgärd 

72 Framledningstemperaturen 
är för hög för golvupp-
värmning

Framledningstemperaturen 
är högre än det inställda 
värdet (max. VK-tempera-
tur + kompressorhysteres 
+ 2 K) (¬ kap. 9.8, fabriks-
inställning: 52 °C) i 15 min.

_ Framledningsgivare VF2 är för nära 
värmepumpen.

 > Flytta framledningsgivaren enligt 
hydraulschemat.

Framledningsgivare VF2 är defekt.  > Kontrollera framledningsgivare VF2, 
byt vid behov.

Värmekretspumpens pumpeffekt är 
felinställd, har minskat eller värme-
kretspumpen är defekt.

 > Kontrollera pumpens inställning 
(¬ tab. 9.6, meny C10).

 > Kontrollera värmekretspumpen, byt 
den om det behövs.

Smutsfiltren är igensatt eller feldi-
mensionerat.

 > Rengör smutsfiltren.

Shunten bakom ackumulatortanken 
är defekt.

 > Kontrollera shunten, byt den om det 
behövs.

Max. VK-temperatur är för lågt 
inställd.

 > Kontrollera inställningen ”Max. VK 
temp.”

81 För högt köldmedelstryck 

Fel 27 har förekommit tre 
gånger i följd

Möjlig 
Se fel 27. Se fel 27.

83 För lågt köldmedelstryck, 
kontrollera värmekällan

Felet 28 har uppstått tre 
gånger i följd när utetem-
peraturen >-10 °C eller 
frostskyddet = -15 °C

Möjlig

Se fel 28. Se fel 28.

84 Köldmedelstrycket ligger 
utanför området.

Fel 29 har förekommit tre 
gånger i följd

Möjlig

Se fel 29. Se fel 29.

85 Fel i värmekretspumpen

Kortslutning eller torrkör-
ning

_ Pumpens elsystem har registrerat 
ett fel (t.ex. torrkörning, blockering, 
för hög spänning, för låg spänning) 
och har stängts av.

 > Stäng av strömmen till inomhusen-
heten i minst 30 sekunder.

 > Kontrollera kontakten på kretskortet.
 > Kontrollera pumpens funktion.

86 Fel brinepump

Kortslutning eller torrkör-
ning

Möjlig Pumpens elsystem har registrerat 
ett fel (t.ex. torrkörning, blockering, 
för hög spänning, för låg spänning) 
och har stängts av.

 > Stäng av strömmen till inomhusen-
heten i minst 30 sekunder.

 > Kontrollera kontakten på kretskortet.
 > Kontrollera pumpens funktion.

90 För lågt tryck i värmean-
läggningen 

Tryck < 0,5 bar
Värmepumpen stängs av 
och sätter automatiskt 
igång när trycket stiger 
över 0,7 bar

_ Tryckfall i värmeanläggningen p.g.a. 
läckage, luft eller ett defekt expan-
sionskärl. 

 > Kontrollera om det finns läckage i 
värmeanläggningen.

 > Fyll på vatten och avlufta.
 > Kontrollera expansionskärlet. 

Skruvförbanden på värmepumpens 
baksida är inte riktigt tätade.

 > Dra åt skruvarna.

Klämförbanden på trevägsventilen 
för värme/beredarladdning är 
otäta.

 > Dra åt klämförbanden på trevägs-
ventilen för värme/beredarladdning.

Tab. 11.4  Fel med permanent avstängning (forts.)
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Felkod Feltext/beskrivning Nöddrift Möjlig orsak Åtgärd 

91 För lågt brinetryck

Tryck < 0,2 bar
Värmepumpen stängs av 
och sätter automatiskt 
igång när trycket stiger 
över 0,4 bar, eller brine-
tryckvakten (anordnas på 
plats) har öppnats.

Möjlig Tryckfall i brinekretsen p.g.a. läck-
age eller luft.

 > Kontrollera om det finns läckage i 
brinekretsen.

 > Fyll på brine och avlufta. 

Brinetryckgivaren är defekt.  > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att tryckgivaren fungerar 
korrekt.

 > Byt tryckgivaren.

Kontakten för lågtariff-N är inte 
ansluten.

 > Kontrollera kontakten för lågtariff-N 
på kretskortet, anslut den om den 
inte är ansluten.

Säkring F1 på kretskortet är defekt.  > Kontrollera säkring F1, byt den om 
det behövs.

På plats monterad brinetryckstäl-
lare (vid klämma S-S) har öppnat.

 > Kontrollera brinetryckställaren

Brinepumpen defekt.  > Kontrollera om normal- och lågtarif-
selförsörjningen är ansluten till kor-
rekt nätströmsmatning och korrigera 
vid behov.

 > Kontrollera att korrekt elschema 
ställts in och korrigera vid behov.

 > Kontrollera finsäkringen på kretskor-
tet och byt vid behov.

 > Om en brinetryckställare saknas på 
arbetsplatsen, kontrollera om anslut-
ningsklämman SCH är byglad på 
kretskortet och bygla klämman vid 
behov.

 > Kontrollera att N-kontakten är anslu-
ten till stickkontakten lågtarif-N och 
anslut vid behov.

94 Kontrollera säkringen för 
fasbortfall 

En eller flera faser fungerar 
inte

Möjlig Fasbortfall eller säkringen har löst 
ut.

 > Kontrollera säkringar och kabelan-
slutningar (strömmatning till kom-
pressorn). 

Dåligt åtdragna elanslutningar.  > Kontrollera elanslutningarna. 

För låg nätspänning.  > Mät spänningen vid värmepumpens 
elanslutning. 

Elleverantörsspärr när fel 
elschema har ställts in (t.ex. 
elschema 1).

 > Kontrollera vilket elschema som 
ställts in.

Startströmsbegränsaren är defekt 
eller felansluten.

 > Kontrollera startströmsbegränsaren.

95 Ändra felaktig rotationsrikt-
ning för komp. faserna

Fasföljden är inte korrekt

Möjlig Ingen spänning (tillfällig avstäng-
ning av elleverantören).

 > Anslut rippelsignalmottagarens kon-
takt till plint 13.

Faserna har kastats om.  > Ändra fasföljden genom att kasta om 
två av faserna för elmatningen. 

Startströmsbegränsaren är defekt 
eller felansluten.

 > Kontrollera startströmsbegränsaren.

96 Fel i köldkretsens tryckgi-
vare

Kortslutning/avbrott i tryck-
givaren

Möjlig En tryckgivare i köldkretsen är 
defekt eller inte riktigt ansluten

 > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att tryckgivaren fungerar 
korrekt.

 > Byt tryckgivaren. 

Tab. 11.4  Fel med permanent avstängning (forts.)
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11.6 Övriga fel

Feltecken Möjlig orsak Åtgärd 

Reservvärmen fungerar inte även om den 
aktiverats av regleringen (t.ex. under spärr-
tiden (elleverantör)), värmen eller varmvat-
tenberedaren når inte rätt temperatur. 

Reservvärmen är ansluten till lågtariffen 
och den är spärrad av elleverantören. 

 > Kontrollera om reservvärmen är kopplad 
till lågtariffen och om den spärras för till-
fället. 

Reservvärmens säkerhetstemperaturbe-
gränsare har löst ut. 

 > Lås upp säkerhetstemperaturbegränsa-
ren genom att trycka på knappen. 

Möjliga orsaker vid fortsatt utlösning: 

Luft i värmeanläggningen. Igensatt smuts-
filter i värmeanläggningens returledning. 

 > Avlufta värmekretsen. Rengör det igen-
satta smutsfiltret. 

Värmekretspumpen har stannat eller går 
långsamt. 

 > Kontrollera värmekretspumpen, byt den 
om det behövs. 

Missljud i värmekretsen. Luft i värmekretsen.  > Avlufta värmekretsen.

Smuts i värmekretsen.  > Spola värmekretsen. 

Bivalenstemperaturen är felinställd.  > Ändra bivalenstemperaturen 
(¬ tab. 9.10, meny A3).

Värmekretspumpens pumpeffekt är felin-
ställd, har minskat eller värmekretspumpen 
är defekt. 

 > Kontrollera pumpens inställning 
(¬ tab. 9.6, meny C10).

 > Kontrollera pumpens funktion, byt den 
vid behov. 

Vatten under eller bredvid värmepumpen. Kondensavloppet är igensatt.  > Kondens inne i apparaten samlas i kon-
densbehållaren och rinner ut under vär-
mepumpen (inget fel). Kontrollera led-
ningsisoleringen i apparaten, isolera om 
det behövs för att minska kondensen.

Läckage i värmekretsen.  > Kontrollera om det finns läckage i värme-
kretsens komponenter (pump, reserv-
värme, rör). 

 > Dra åt skruvarna och byt tätningar om 
det behövs. 

Utetemperaturen visar -60 ºC. Utetemperaturgivaren är inte ansluten 
eller är defekt.

 > Kontrollera utetemperaturgivaren.

Temperaturen i värmekretsen är för låg 
eller hög.

Börvärdet för rumstemperaturen är inte 
optimalt inställt.

 > Ändra börvärdet för rumstemperatur 
(meny  1, ¬ Manualen).

Sänkningstemperaturen är inte optimalt 
inställd.

 > Ändra sänkningstemperaturen 
(meny  1, ¬ Manualen).

Värmekurvan är inte optimalt inställd.  > Ändra värmekurvan (¬ tab. 9.6, 
meny C2).

För låg värmeeffekt (otillräcklig temperatur 
för varmvatten och/eller värme)

Felaktig brinerördragning.
Fel brinevätska.
Luft i brinekretsen.

 > Kontrollera brinerörens riktning och 
dimensionering (längd och diameter).

 > Kontrollera brinevätskan och frostskyd-
det.

 > Avlägsna snön från utomhusenhetens 
galler. Tilluften och frånluften måste 
kunna strömma fritt.

 > Manövrera utomhusenhetens avluft-
ningsventiler, installera vid behov hjälp-
setet för brineavluftning.

Tab. 11.5 Övriga fel
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Feltecken Möjlig orsak Åtgärd 

Driftslysdioden på utomhusenhetens krets-
kort blinkar

Blinkar 1 gång = fläktfel  > Kontrollera om fläkten är blockerad.
 > Kontrollera spänningsmatningen.
 > Kontrollera om styrkabeln till kretskortet 
är skadad, byt den i så fall.

 > Kontakta kundtjänst.

Blinkar 2 gånger =  fel i temperaturgivare 
T9

 > Kontrollera temperaturgivare T9, byt den 
om det behövs.

Blinkar 3 gånger =  fel i temperaturgivare 
T10

 > Kontrollera temperaturgivare T10, byt 
den om det behövs.

Blinkar 4 gånger =  säkerhetstemperaturbe-
gränsaren har löst ut 
(återställs när tempera-
turen sjunker).
Säkring F1 på utom-
husenhetens kretskort 
är defekt.

 > Kontrollera att kontakten på anslutnings-
kabeln till säkerhetstemperaturbegränsa-
ren på kretskortet är ansluten.

 > Vänta tills utomhusenheten har svalnat.
 > Kontrollera säkring F1, byt den om det 
behövs.

 > Byt säkerhetstemperaturbegränsaren om 
det behövs.

 > Byt utomhusenhetens kretskort om det 
behövs.

Blinkar 5 gånger =  ingen eBUS-anslutning 
till inomhusenhetens 
reglerkretskort

 > Kontrollera kontakten (korrosion) och 
anslutningen (skador på kabeln).

 > Byt utomhusenhetens kretskort.

Tab. 11.5 Övriga fel (forts.)
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12  Återvinning och avfallshantering

Både värmepumpsystemet geoTHERM och transportför-
packningen består till största delen av återvinningsbart 
material.

12.1 Avfallshantering av värmepumpen

 

Om Vaillant-apparaten är märkt med 
denna symbol får den inte slängas i van-
ligt hushållsavfall. Se då till att Vaillant-
apparaten och eventuella tillbehör trans-
porteras till en lämplig återvinningssta-
tion.

12.2 Avfallshantering av förpackningen

 > Se till att transportförpackningen kasseras korrekt.

12.3 Avfallshantering av brinevätskan

a
 Fara!
Risk för explosion och brännskador!
Explosioner och brännskador kan vara livs-
farliga!
En icke ändamålsenlig användning av brine-
vätskan etanol kan orsaka explosioner och 
brännskador. Brinevätskan etanol är lättan-
tändlig både som vätska och ånga.  
Explosionsfarlig blandning av ånga och luft 
kan bildas.

 > Kom inte nära hög värme, gnistor, öppen 
eld och heta ytor.

 > Se till att det finns tillräcklig ventilation.
 > Förhindra att blandningar av ånga och luft 

bildas. Håll behållare med brinevätska 
stängda. 

 > Använd bara de brinevätskor som Vaillant 
godkänt.

 > Observera säkerhetsanvisningarna som 
medföljer brinevätskan.

a
 Fara!
Risk för frätskador!
Brinevätska är hälsovådlig.

 > Undvik hud- och ögonkontakt.
 > Andas inte in och svälj inte. 
 > Använd handskar och skyddsglasögon.
 > Observera säkerhetsanvisningarna som 

medföljer brinevätskan.

 > Lämna in brinevätskan till en återvinningscentral 
enligt gällande bestämmelser. 

 > Kontakta renhållningsverket om mer än 100 l ska 
slängas.

12.4 Avfallshantering av köldmedlet

Värmepumpen geoTHERM (inomhusenheten) är fylld 
med köldmedlet R 407 C. Köldmedlet får inte kasseras 
tillsammans med värmepumpen.

 > Låt behörig personal kassera eller omhänderta köld-
medlet enligt gällande bestämmelser.

b
 Risk!
Risk för miljöskador!
Värmepumpen innehåller köldmedlet R 407 C. 
Köldmedlet får inte komma ut i atmosfären. 
R 407 C specificeras i Kyotoprotokollet som 
fluorerad växthusgas med GWP 1653 (GWP = 
Global Warming Potential, global uppvärm-
ningspotential).

 > Tappa av allt köldmedel i värmepumpen i 
lämpliga behållare, kassera sedan enligt 
gällande bestämmelser.

Återvinning och avfallshantering 12
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13 Garanti och kundtjänst

13.1 Fabriksgaranti

Vaillant lämnar dig som användare en garanti under två 
år från datumet för driftsättningen. Under denna tid 
avhjälper Vaillants kundtjänst kostnadsfritt material- 
eller tillverkningsfel.
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.

13.2 Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garantireparationer, 
service och reservdelar för Vaillants produkter i Sverige; 
tel 040-80330.

13 Garanti och kundtjänst
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14 Tekniska data

14.1 Tekniska data för inomhusenheten

Beteckning Enhet VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Sätt – Värmepumpsystem med luft/vatten

Användningsområde –
Värmepumpsystemen får bara användas för privat bruk som värmealstrare för 
slutna vattenburna centralvärmeanläggningar och för vattenuppvärmning.

Mått
Höjd utan anslutningar
Bredd
Djup utan kåpa
Djup med kåpa

mm
mm
mm
mm

1800
600
650
840

Vikt
Total vikt
- Med förpackning
- Utan förpackning
- Driftklar

kg
kg
kg

221
206
392

229
214
401

232
217
405

Elektriska data
 Märkspänning
- Värmekrets/kompressor
- Styrkrets
- Reservvärme
Fasförskjutning

–
3/N/PE 400 V 50 Hz
1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE 400 V 50 Hz

cos j = 0,8 ... 0,9

Nödvändig nätimpedans Zmax
- Utan startströmsbegränsare
- Med startströmsbegränsare

ohm
ohm

< 0,16, vid större värden måste startströmsbegränsare installeras.
< 0,472

Säkringstyp, klass C, trög
Kopplar trepoligt (bryter de tre elled-
ningarna med en kopplingsmanöver)

A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

på arbetsplatsen tillval av jordfelsbry-
tare

RCCB typ A (pulsströmssensitiv jordfelsbrytare av typ A) eller
RCCB typ B (allströmssensitiv jordfelsbrytare av typ B)

Startström
- Utan startströmsbegränsare
- Med startströmsbegränsare

A
A

26
<16

40
<16

46
<16

Elektrisk effektförbrukning
– Min. för A5/W25
– Max. för A35/W60
- Reservvärme

kW
kW
kW

1,4
2,9
6

2,0
3,6
6

2,2
4,3
6

Kapslingsklass EN 60529 – IP 20

Hydraulisk anslutning
- Värme fram- och returledning
- Värmekälla, fram- och returledning
- Kall-/varmvatten
-  Anslutning av värmekretsens expan-

sionskärl

tum, mm
tum, mm
tum
tum

G 1 1/4", Ø 28
G 1 1/4", Ø 28

R 3/4"
R 3/4"

Inbyggd varmvattenberedare
- Volym
- Max. arbetstryck
- Max. temperatur med värmepump
-  Max. temp. med värmepump och 

reservvärme

l
MPa (bar)
°C
°C

175
1 (10)

55
75

- Uppvärmningstid varmvattenberedare
- Standbyförlust varmvatten

h:min
W/24 h

01:24
45

01:07
45

00:50
45

Tab. 14.1 Tekniska data för inomhusenheten
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Beteckning Enhet VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Brinekrets
– Brinevätska

– Max. arbetstryck
–  Min. inloppstemperatur 

varm brine inomhusenhet
–  Max. inloppstemperatur 

varm brine inomhusenhet

–

MPa (bar)
°C

°C

Etylenglykol 44 % vol. / 56 % vatten

0,3 (3)
-20

20

–  Brinevolym i inomhusenhetens brine-
krets

l 2,5 3,1 3,6

–  Märkvolym för A2/W35 DT 3K
–  Brinepumpens eleffektförbrukning/

märkeffekt
–  Brinepumpens eleffektförbrukning för 

A2/W35 DT 3K vid 2 x 7,5 m brineled-
ning

m3/h

W

W

1,4

5 -70

45

1,8

8 -140

80

2,3

8 -140

110

– Pumptyp – Pump med hög effekt

–  Energimärkt pump enligt Europumps 
klassificeringsschema

– A

- Material – Cu, CuZn-legering, rostfritt stål, EPDM, Brass, Fe

Värmekrets
– Max. arbetstryck
- Min. framledningstemperatur
- Max. framledningstemperatur

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

– Tillåten vattenkvalitet
Tillsätt inte frost- eller korrosionsskyddsmedel i varmvattnet!
Avhärda varmvattnet om hårdheten överstiger 3,0 mmol/l (16,8° dH) enligt 
direktivet VDI2035 blad 1!

–  Vattenvolym i värmepumpens värme-
krets, inkl. den inbyggda varmvatten-
beredarens värmespiral

l 13,5 14,2 14,6

A7/W35
– Märkflöde DT 5K
– Resterande pumphöjd DT 5K
– Märkflöde DT 10K
– Resterande pumphöjd DT 10K
–  Elektrisk effektförbrukning värme-

kretspump
–  Elektrisk effektförbrukning värme-

kretspump för A7/W35 DT 5K med 
250 mbar extern tryckförlust i värme-
kretsen

m3/h
mbar
m3/h
mbar
W

W

1,1
590
0,5
650

5 - 70

28

1,5
560
0,7
650

5 - 70

34

1,6
520
0,8
630

5 - 70

40

– Pumptyp – Pump med hög effekt

–  Energimärkt pump enligt Europumps 
klassificeringsschema

– A

- Material – Cu, CuZn-legering, rostfritt stål, EPDM, Brass, Fe

Köldmedelskrets
- Köldmedelstyp – R 407 C

- Mängd
- Antal varv EX-ventil

kg
varv

1,9
8,50

2,2
7,50

2,05
8,50

- Max. tillåtet arbetstryck
- Kompressortyp
- Olja

MPa (bar)
–
–

2,9 (29)
Scroll

Ester (EMKARATE RL32-3MAF)

– Oljepåfyllningsmängd l 1,3 1,45 1,45

Tab. 14.1 Tekniska data för inomhusenheten (forts.)
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Beteckning Enhet VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Värmepumpsystemets effektdata Uppgifterna nedan gäller bara apparater med rena värmeväxlare.

A2/W35
- Värmeeffekt
- Effektförbrukning
-  Effektfaktor/Coefficient of Perfor-

mance EN 14511

A2/W55
- Värmeeffekt
- Effektförbrukning
-  Effektfaktor/Coefficient of Perfor-

mance EN 14511

A7/W35
- Värmeeffekt
- Effektförbrukning
-  Effektfaktor/Coefficient of Perfor-

mance EN 14511

kW
kW
-

kW
kW
–

kW
kW
–

5,7
1,5

3,90

5,2
2,1

2,50

6,4
1,5

4,30

7,5
1,8

4,00

7,2
2,7

2,70

8,4
1,9

4,50

9,6
2,5

3,90

8,8
3,5

2,50

10,3
2,4

4,30

Bullernivå för A7/W35 enligt 
EN 12102

dB(A) 46 48 50

Uppställningsplats
– Tillåten omgivningstemperatur °C 7 - 25

Användningsbegränsning
Vid samma flöde som vid kontrollen av 
märkeffekten under standardförhållan-
den vid märkflöde och brinekrets
DT 3K/värmekrets DT 5K

– A-20/W25
A-20/W50
A-5/W62
A35/W62
A35/W35
A15/W25

Om värmepumpen används utanför gränserna stängs den av av de interna regler- 
och säkerhetsanordningarna.

Tab. 14.1 Tekniska data för inomhusenheten (forts.)
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14.2 Tekniska data för utomhusenheten

Beteckning Enhet VWL 10 /3 SA

Tillhörighet VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Antal utomhusenheter 1

Mått
Höjd utan anslutningar
Bredd
Djup

mm
mm
mm

1260
1200
785

Vikt
–  Med förpackning
– utan hölje och sockel
–  Utan förpackning
–  Driftklar

kg
kg
kg
kg

160
95
140
185

- Material – Cu, CuZn-legering, rostfritt stål, EPDM, ABS, AL, ASA/ABS

Elektriska data
Märkspänning
–  Märkspänning

–
3/N/PE 400 V 50Hz

Säkring, tröghet A 3 x 10

Elektrisk effektförbrukning
–  Max. totalt
–  Defroster
–  Styrning/fläkt
–  Valfritt tillbehör

kW
kW
kW
kW

6,5
Max. 6,0 vardera
Max. 0,3 vardera
Max. 0,2 vardera

–  Ventilator för A7/W35 kW 0,021 0,031 0,043

Kapslingsklass EN 60529 – IP 25

Hydraulisk anslutning
–  Värmekällans fram- och returledning
–  Kondensavlopp

tum
mm

Rp 1 1/4"
70

Brinekrets
–  Brinevätska

–  Max. arbetstryck
–  Min. inloppstemperatur 

kall brine utomhusenhet
–  Max. inloppstemperatur 

kall brine utomhusenhet

MPa (bar)
°C

°C

Etylenglykol 44 % vol. / 56 % vatten 

 0,3 (3) vardera
- 23

18

Brinevolym i utomhusenhetens brinekrets l 19

Max. fläktvarvtal
Fläktvarvtal vid A7/W35

v/min
v/min

450
300

580
346

715
409

Bullernivå 
A7W35 -> EN 12102 dB(A) 45 51 53

Max. bullernivå vid utetemperatur < 2 °C 
utan aktiverad ljuddämpare

dB(A) 54 61 68

Max. bullernivå vid utetemperatur < 2 °C 
med aktiverad ljuddämpare (40 %)

dB(A) 49 52 54

Tab. 14.2 Tekniska data för utomhusenheten
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Beteckning Enhet VWL 10 /3 SA

Tillhörighet VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Uppställningsplats
–  Tillåten omgivningstemperatur på uppställ-

ningsplatsen 
– Under drift

°C
°C

Ute

-25 ... 40
-20 ... 35

Minimiavstånd i bostadsområden
Minimiavstånd vid dagdrift
–  Ljudfortplantning halvklot
– Ljudfortplantning kvartsklot
– Ljudfortplantning åttaklot
Minimiavstånd vid nattdrift
–  Ljudfortplantning halvklot
– Ljudfortplantning kvartsklot
– Ljudfortplantning åttaklot

m
m
m

m
m
m

1,4
2,0
2,8

4,5
6,3
9,0

Anslutningsledning
–  Material
–  Max. arbetstryck
–  Anslutningsledningens totala längd, 

kall brine och varm brine
–  Area
 –  Upp till 20 m total längd: 
 –  Från 20 m till 60 m total längd:
–  Nedläggningsdjup

MPa (bar)
m

mm
mm
m

PE-rör PE 100 eller PE 80
0,3 (3)

60

DN 32 (40 x 3,7)
DN 40 (50 x 4,6)

0,2 ... 1,5

Tab. 14.2 Tekniska data för utomhusenheten (forts.)
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15 Driftsättningsprotokoll

 > Fyll i protokollet nedan innan värmepumpen driftsätts. 
 > Värmepumpen får endast tas i drift om alla punkter 

uppfylls.

Kontrollista för värmekretsen

Har hänsyn tagits vid planeringen av byggnadsdelar som senare 
ska värmas upp?

Har hänsyn tagits till effekten för varmvattenförsörjningen?

Är alla värmekretsar i anläggningen hydrauliskt anpassade?

Har förlusttrycken beräknats med rörnätsberäkning?

Om tryckförluster beräknades vid planeringen: Har en andra pump 
monterats för att kompensera för tryckförlusterna?

Har hänsyn tagits till värmepumpens märkflöde?

Har ett smutsfilter monterats i returledningen?

Har anläggningen försetts med alla säkerhetsanordningar som 
beskrivs i denna anvisning?

Har spilltratt och utblåsningsledning monterats?

Har rören värmeisolerats?

Är värmekretsen spolad, påfylld och avluftad?

Har värmekretsens täthet kontrollerats?

Har ett magnetitfilter installerats direkt i området för returvärme-
ledningen på värmepumpen?

Kontrollista för brinekretsen

Har rätt brinevätska fyllts på?

Har brinekretsens täthet kontrollerats?

Har brinekretsen avluftats ordentligt?

Har brineledningarna utomhus dragits på minst 70 cm avstånd till 
varandra?

Har rätt PE-rör valts (upp till 20 m PE 100 DN 32 – 40 x 3,7, upp till 
60 m PE 100 DN 40 – 50 x 4,6)?

Har Cu-rör Æ ³ 35 mm valts?

Har frostskyddet (-30 °C ± 1K) kontrollerats med en refraktome-
ter?

Har en tryckvakt monterats i brinekretsen?

Är tryckvakten ansluten till värmepumpen?

Har ett smutsfilter används på värmepumpens brineinloppssida 
under påfyllningen? Har smutsfiltret tagits bort igen?

Har ett magnetitfilter installerats direkt i området för varmbrine-
anslutningen på värmepumpen?

Tab. 15.1 Driftsättningsprotokoll
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Har brineexpansionskärlet installerats?

Har brinekretsens fyllts till ett tryck på 2 bar?

Har brineexpansionskärlet fyllts till 2/3?

Har spärranordningar monterats före värmepumpen?

Har brinerören värmeisolerats ångtätt i huset?

Har isolermattan för brinekretsanslutningarna fästs på inomhusen-
hetens baksida?

Har rörfästen för köldmedelsrör använts för att installera brine-
kretsledningarna på inomhusenheten?

Har kondensanslutningen i utomhusenheten monterats korrekt 
och dragits till sandbäddens frostfria område eller anslutits till en 
dränering?
Finns det ett avstånd på minst 5 cm mellan kondensbehållarens 
avlopp och dräneringens avlopp?

Har de genomskinliga plastkapslarna tagits bort från avluftnings-
ventilerna?

Kontrollista för elinstallationer

Har ett frånkopplingsdon med en kontaktöppning på minst 3 mm 
för alla poler anslutits och har det märkts korrekt?

Är en på arbetsplatsen använd jordfelsbrytare en pulsströmssensi-
tiv jordfelsbrytare av typ A eller en allströmssensitiv jordfelsbry-
tare av typ B?

Har alla elanslutningar utförts korrekt enligt gällande kopplings-
scheman?

Är skyddsledaren korrekt ansluten?

Har alla ledningar rätt area?

Har eBUS-ledningen och ledningen för 400 V-spänningsmatning 
mellan inomhus- och utomhusenheten vid en ledningslängd > 10 m 
dragits separat eller är eBUS-ledningen skärmad? (Spänningsöver-
föring)

Används alla nödvändiga automatsäkringar enligt de använda 
ledarareorna och anslutningssätten? Har de märkts?

Är alla ledningar fästa med dragavlastning?

Har en rippelsignal (om sådan finns) från elleverantören anslutits 
till värmepumpen?

Kontrollista för monteringen

Har alla inklädnadsdelar monterats?

Har utomhusenhetens lock skruvats fast med fästvinklarna?

Tab. 15.1 Driftsättningsprotokoll (forts.)
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16 Referens

 > Fyll i tabellerna nedan för att underlätta vid service.

Installation och driftsättning har genomförts av: 

Utarbetning av värmekälla

Datum:

Företag:

Namn:

Adress

Telefon:

Elinstallation

Datum:

Företag:

Namn:

Adress

Telefon:

Driftsättning

Datum:

Företag:

Namn:

Adress

Telefon:

16 Referens
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Planering av värmepumpanläggningen Information

Information om värmebehovet

Objektets värmebelastning

Varmvattenförsörjning

Används en central varmvattenförsörjning?

Har hänsyn tagits till användarens varmvattenbehov?

Har hänsyn tagits till stort varmvattenbehov p.g.a. bubbelpool och 
komfortdusch vid planeringen?

Apparater som används i värmepumpanläggningen Information

Beteckning av installerad värmepump

Information om varmvattenberedaren

Typ av varmvattenberedare

Varmvattenberedarens volym

Elektrisk reservvärme? Ja/nej

Information om rumstemperaturregleringen

VR 90/annan/ingen

Information om värmekällanläggningen (WQA) Information

Brinekretsledningens totala längd

Anslutningsrörens mått (t.ex. PE DN 32 - 40 x 3,7 eller 
DN 40 - 50 x 4,6 eller Cu-rör Æ 35 mm)

PE-rörets kvalitet (PE 80, PE 100 eller bättre)

Brinevätskans typ och koncentration

Tab. 16.1 Referenskontrollista
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Information om värmeanvändningsanläggningen (WNA) Information

Om en andra pump monterats för att kompensera för tryckförlus-
terna: Typ och tillverkare för den andra pumpen

Värmebelastning för golvvärme

Värmebelastning för radiatorer

Värmebelastning för kombinationen golvvärme/radiatorer

Har en cirkulationsledning installerats? (Ja/nej)

Driftsättning av värmepumpanläggningen Information

Kontroll före överlämnandet till användaren

Värmekretsens tryck när den är kall?

Blir värmesystemet varmt?

Blir varmvattnet i beredaren varmt?

Har grundinställningarna i regleringen gjorts?

Har legionellaskydd programmerats? (intervall och temperatur)

Har ljuddämparen för utomhusenheten ställts in?

Har fabriksinställningen av brinepumpens pumpeffekt ställts in? 
(procentvärde angetts)

Överlämnande till användaren Information

Har användaren informerats om följande punkter?

Grundfunktion och manövrering av regleringen

Manövrering av avluftaren

Underhållsintervall

Överlämning av dokumentationen Information

Har användaren fått manualen?

Har användaren fått installationsanvisningen?

Har alla bruksanvisningar för tillbehören överlämnats till använda-
ren?

Tab. 16.1 Referenskontrollista (forts.)
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Bilaga 17

17 Bilaga

Givarvärden
Externa temperaturgivare VR 10

Temperatur (°C) Motstånd (ohm)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

Tab. 1, bilaga, märkvärden för givare VR 1

Interna temperaturgivare VR 11

Temperatur (°C) Motstånd (ohm)

-40 327344

-35 237193

-30 173657

-25 128410

-20 95862

-15 72222

-10 54892

-5 42073

0 32510

5 25316

10 19862

15 15694

20 12486

25 10000

30 8060

35 6535

40 5330

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1481

80 1256

85 1070

90 916

95 786

100 678

105 586

110 509

115 443

120 387

125 339

130 298

135 263

140 232

145 206

150 183

155 163

Tab. 2, bilaga, märkvärden för givare VR 11

Utetemperaturgivare VRC DCF
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17 Bilaga

Temperatur (°C) Motstånd (ohm)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

Tab. 3, bilaga, märkvärden för givare VRC DCF
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Bilaga 17

Värmepumpschema VWL /2/3 S

10

13

6

T2

12

11

3

T6

T5

15

1

14

T1

4

5

7

8

2

T4

17 16

SP

9

T3

T8

T10
T9

Bild 1, bilaga, värmepumpschema VWL /2/3 S

Teckenförklaringar
1 Värme framledning
2 Tryckgivare värmekrets
3 Elektrisk reservvärme
4 Högtrycksgivare
5 Högtrycksbrytare
6 Kompressor
7 Lågtrycksgivare
8 Lågtrycksbrytare
9 Tryckgivare brinekrets
10 Förångare
11 Expansionsventil
12 Filtertork
13 Kondensor
14 Värme returledning
15 Varmvattenreturledning
16 Kallvatten
17 Varmvatten
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17 Bilaga

Elscheman 
M

5
3

p p

T
1

L
 N

S
K

2
-P

L
 N  V
V

C
L

 N  R
V

L
 N

V
K

2
-P

L
P

/U
V

1
T

ill
G

iv
V

K
2

T
ill

G
iv

1 
2 V
F

2
1 

2
R

F
1

1 
2 V
F

1
1 

2 S
P

- 
+

B
U

S
1 

2
E

V
U

1 
2

1x
V

V
C

D
C

F/
A

F

D
C

F
 O

T
 A

F

L
E

D

Fa
s-

öv
e

rv
ak

n
in

g

L
åg

ta
ri

ff
N

-l
e

d
n

in
g

Te
m

p
e

ra
tu

r-
g

iv
ar

e

S
ty

rs
ig

n
al

B
ri

n
e

p
u

m
p

S
ty

rs
ig

n
al

V
är

m
e

kr
et

sp
u

m
p

S
äk

ri
n

g
T

4
A

/2
5

0
 V

1 N
 L

2 N
 L

3 N
 L

4 N
 L

5 N
 L

S
C

H
2

 1
6 N

 L
7 2

 1
8 N

 L
A

S
B

2
 1

V
är

m
e

-
kr

et
s-

p
u

m
p

B
ri

n
e

-
p

u
m

p

A
n

sl
u

tn
in

g
 f

ö
r

re
g

le
ra

re
Tr

yc
k-

g
iv

ar
e H

ö
g

tr
yc

k-
b

ry
ta

re

L
åg

tr
yc

k-
b

ry
ta

re

vr
n

et
D

IA
L

O
G

(v
al

fr
it

t)
E

le
kt

ri
sk

re
se

rv
vä

rm
e

S
äk

e
rh

et
s-

te
m

p
e

ra
tu

r-
b

e
g

rä
n

sa
re

Tr
ev

äg
sv

e
n

ti
l

vä
rm

e/
b

e
re

d
ar

la
d

d
n

in
g

(i
n

te
rn

)

H
u

vu
d

-
sp

än
n

in
g

sm
at

n
in

g
3

 x
 4

0
0

 V
 P

E
 N

B
ri

n
et

ry
ck

-
b

ry
ta

re
(p

å 
p

la
ts

)

Ö
ve

rk
o

p
p

lin
g

st
ar

ts
tr

ö
m

s-
b

e
g

rä
n

sa
re

gul-grön
blå
brun

gul-grön
blå
brun

brun
svart
blå

gul-grön

blå

blå grå

gråbrun

brun svart

svart

svart

brun

grå

brun

brun

brun

sv
ar

t

sv
ar

t

sv
ar

t

orange
orange

röd
röd

gul
gul

svart

vit

vit

blå

grå

brun

svart

gul-grön

blå

blå

grå

brun

svart

gul-grön

blå

grå

orange

orange

grå

brun

svart

T
1

T
2

T
3

A
B

B
 

A
12

-3
0

-0
1

L
1

L
2

L
3

A
1

 A
2

T
1

T
2

T
3

A
B

B
 

A
12

-3
0

-0
1

L
1

L
2

L
3

A
1

 A
2

N
L

3
L

2
L

1
N

N
L

3
L

3
L

2
L

1
N

L
3

S
S

L
1

L
2

L
3

L
1

L
2

L
3

N
L

3
L

2
L

1

N
L

3
L

2
L

1
P

E

Bild 2, bilaga, elschema för inomhusenheten



125Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

Bilaga 17
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