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1 Information om dokumentationen

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

Övriga anvisningar
• Iaktta vid hantering av auroSTEP plus ovillkorligen 

denna systembeskrivning och alla manualer som bifo-
gats andra komponenter i anläggningen.

Manualerna har bifogats anläggningens övriga kompo-
nenter.

• Iaktta vid installation och underhåll av auroSTEP  plus 
ovillkorligen alla installations- och underhållsanvis-
ningar för systemets delar och komponenter samt för 
tillbehör som används i anläggningen. 

Installations- och underhållsanvisningarna har bifogats 
respektive delar, komponenter och tillbehör.

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

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

d
 Fara!
Omedelbar fara för liv och hälsa!

e
 Fara!
Livsfara genom elstöt!

H
 Fara!
Fara för brännskador och skållning!

a
 Observera!
Möjlig farlig situation för produkten och miljön!

h
 Anvisning
Viktig information och viktiga anvisningar.

• Symbol för krävd aktion.

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

Apparattyp Artikelnummer

auroSTEP plus VEH SN 150/3i 0010010556

Tab 1.1 Anvisningens giltighet

Apparatens artikelnummer finns på typskylten.

2  Systembeskrivning

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

2.1 Solvärmesystem
Solvärmesystemet auroSTEP är avsett för solbaserad 
uppvärmning av dricksvatten.
Den består av en beredare, ett solpanelfält med 1 - 2 sol-
paneler och förbindningsledning, som förbinder bereda-
ren med solpanelfältet.

  

1 Information om dokumentationen
2 Systembeskrivning
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2.2 Beredarenhet
De flesta komponenterna i det kompakta solvärmesyste-
met är integrerade i varmvattenberedaren. Anläggning-
en har en integrerad regulator för styrning av solvärme-
anläggningen med behovsrelaterad efteruppvärmning 
för Vaillants värmeaggregat.
Vaillants beredarenheter VEH SN 150/3i, 250/3 i och 
350/3 iP används som indirekt uppvärmda solarbereda-
re för den solunderstödda varmvattenförsörjningen, 
varvid beredarna endast har olika volymer.
För att garantera anläggningen lång livslängd är bereda-
ren och rörslingorna emaljerade på dricksvattensidan. 
Varje behållare är med en magnesiumskyddsanod skyd-
dad mot korrosion. Skyddsanoden kräver årligt under-
håll för att säkerställa korrosionsskyddet.

Den indirekt uppvärmda solvärmeberedaren har ett s.k. 
slutet system, dvs. vattnet har inte direkt kontakt med 
atmosfären. När en tappningsventil för varmvatten öpp-
nas, pressas inströmmande kallvatten ut varmvattnet ur 
beredaren.

I det nedre kalla partiet finns en solarvärmeväxlare. Den 
relativt låga vattentemperaturen i det nedre partiet gör 
att solvärmekretsen även vid ringa solbestrålning opti-
malt överför värmen till beredarvattnet.

VEH SN 150/3i, 250/3 i och 350/3 iP uppvärms i tillägg 
– om så behövs – med en elpatron.

I motsats till uppvärmningen med solvärme sker efter-
uppvärmningen av varmvattnet med elpatronen i det 
övre, varmare partiet av beredaren. Efteruppvärmning-
ens beredskapsvolym är ca 75 l för VEH SN 150/3i, 125 l 
för VEH SN 250/3 i och 155 l för VEH SN 350/3 iP.

Solvärmeberedaren är utrustad med en eller två 
cirkulationspump(ar) (endast version P) för optimal an-
passning av nödvändig cirkulationsmängd och pumpef-
fekt .
Regleringen av nominellt flöde sker med hjälp av regula-
torn och behöver inte ställas in manuellt. Vid installatio-
nen räcker det med att ställa in en eller två solpanelsys-
tem.

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

Solvärmesystemet auroSTEP plus är inte helt fyllt med 
solarvätska och är inte trycksatt. I det här fallet utgår 
delar som expansionskärl, manometer och avluftare 
som normalt krävs på solvärmesystem.
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Bild 2.1  Fördelning av solarvätskan när solpanelpumpen(arna) 

är avstängda

Teckenförklaring
1 Solpanelfält
2 Solvärmetilloppsledning
3 Rörslingans övre del
4 Solpanelpump 1
5 Solpanelpump 2 (endast version P)
6 Solvärmereturledning

När solpanelpumpen/-pumparna är avstängda (4, 5) 
samlas solarvätskan i rörslingan 3), i solpanelpumpen-/
pumparna och solvärmerörsystemet på beredarenheten. 
Av detta skäl är det viktigt att solpanelfältet (1) och alla 
solvärmeledningar (2) och (6) installeras så att solar-
vätskan med naturligt fall kan flöda tillbaka till bereda-
renheten. Solarledningarna och solpanelfältet är nu fyll-
da med luft.
Vid leverans är beredarenheten fylld med solarvätska 
som består av en speciell vatten-glykol-blandning.

Systembeskrivning 2
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Bild 2.2  Fördelning av solarvätskan när solpanelpumpen-/

pumparna är i gång

Teckenförklaring
1 Solpanelfält
2 Solvärmeförmatningsledning
3 Rörslingans övre del
4 Rörslingans nedre del
5 Solpanelpump 1
6 Solpanelpump 2 (endast version P)
7 Solvärmereturledningen

När solvärmeregulatorn kopplar på solpanelpumpen/
pumparna (5, 6) matar pumparna solarvätskan från rör-
slingan (4) genom solvärmereturledningen (7) till solpa-
nelfältet (1). Där värms vätskan upp och leds tillbaka 
genom solvärmeförmatningsledningen (2) till bereda-
renheten.
Vätskevolymen i de klena solvärmeledningarna och i sol-
panelfältet är låg jämfört med den tjocka rörslingan i 
beredarenheten. Därför sjunker solarvätskenivån endast 
en aning när solpanelpumpen/pumparna är igång. I rör-
slingans övre parti (3) samlas den luft som undan-
trängts ur solvärmeledningarna och solpanelfältet.
När systemet värms upp expanderar solarvätskan och 
luften en aning. Trycket för den luft som finns i solvär-
mesystemet ökar då en aning. Den inneslutna luftblåsan 
i systemet fungerar då som ett expansionskärl. Funktio-
nen kräver trycket som absolut inte får reduceras. Där-
för får en avluftare inte monteras solvärmesystemet.
När solpanelpumpen/pumparna är igång kommer solar-
vätskan i rörslingans (3) övre parti hela tiden i kontakt 
med luften.

Utgående från den beskrivna funktionsprincipen sker 
följande:
- Eftersom luft endast finns i solpanelen och solvärme-

ledningarna under den kalla årstiden när solanlägg-
nien är frånkopplad behöver endast beredarenhetens 
uppställningsplats frostskyddas.

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

- Solpanefältets och solvärmeledningarnas vätskevoly-
men måste exakt anpassas till solvärmesystemet. Där-
för får solvärmeledningarnas minimi- och maximi-
längd inte överskridas, solvärmeledningar med avvi-
kande innerdiameter inte användas och solpanelernas 
typ och antal inte heller ändras.

- Solarvätskans fysikaliska egenskaper är en grundför-
utsättning för att systemet ska fungera korrekt. Av 
denna anledning får endast Vaillants originalsolarvät-
ska utan tillsatser påfyllas.

2.4 Solarregulatorns funktionsomfång
Solvärmesystemet auroSTEP plus regleras med hjälp av 
den integrerade, mikroprocessorstyrda solarregulatorn. 
Inställningen av beredarens beredskapstemperaturer 
och även den maximala beredartemperaturen kan med 
reglerutrustningen ändras.
Den integrerade solarregulatorn är ett komplett utrustat 
system för reglering av ett solpanelfält med 1-2 solpane-
ler och en beredare.
För installationen har regulatorn gott om anslutnings-
möjligheter. För visning och inmatning av alla erforderli-
ga parametrar har den manöverelement och en stor dis-
play.

Differenstemperaturreglering
Solarregulatorn fungerar enligt principen för differens-
temperaturreglering. Regulatorn kopplar på solpanel-
pumpen/pumparna när temperaturdifferensen (solpane-
lens temperatur – beredarens temperatur) är större än 
inkopplingsdifferensen.
Regulatorn kopplar från solpanelpumpen/pumparna när 
temperaturdifferensen (solpanelens temperatur – bere-
darens temperatur) är mindre än frånkopplingsdifferen-
sen.
Inkopplingsdifferensen styrs av de värmekurvor som 
programmerats i regulatorn. Systemen med en eller två 
solpaneler har olika kurvor.

2 Systembeskrivning
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Efterladdningsfunktion
Efterladdningsfunktionen används för att värma upp be-
redaren i ett bestämt tidsintervall till önskad börtempe-
ratur när solvärmeutbytet är otillräckligt. Efterladdning 
med en värmepatron är möjlig. För efterladdning av sol-
värmeberedaren kan ett tidsprogram ställas in (för de-
taljer, se manualen, avsnitt 4.3.6).

Efterladdningsfördröjning
För att undvika onödig efterladdning med värmepatro-
nen är regulatorn försedd med en fördröjning av efter-
laddning. Efterladdningen kan då fördröjas med högst 
30 min om solpanelpumpen/pumparna är igång och sol-
värmeutbyte förekommer. Stannar solpanelpumpen/
pumparna eller om den önskade beredartemperaturen 
inte uppnåtts efter fördröjningstiden efterladdar värme-
patronen beredaren.
Efterladdningens fördröjning aktiveras på installatörsni-
vån.

Legionellaskydd
För legionellaskydd ska Vaillants tillbehör legionellapum-
pen användas på arbetsstället.
Funktionen legionellaskydd används för att döda mikro-
ber i beredaren och rörledningarna.
När funktionen är aktiverad uppvärms beredaren och 
tillhörande varmvattenledningar till en temperatur på 
70 °C en gång per vecka (onsdag kl. 14:00). 
Först försöker systemet endast med solvärmeutbyte nå 
börtemperaturen under en period på 90 min. Om detta 
inte lyckas startar värmepatronen legionellaskyddet. 
Funktionen avslutas när en temperatur på minst 68 °C 
uppmätts under 30 min.
Installatören aktiverar funktionen legionellaskydd på in-
stallatörsnivån. Installatören kan på vissa versioner välja 
om uppvärmningen sker kl. 15:30 eller under följande 
natt kl. 04:00, för att eventuellt kunna utnyttja förmån-
lig nattström.

Pumpens blockeringsskydd
Om pumparna varit avstängda under 23 timmar startar 
alla anslutna pumpar för ca 3 sekunder för att förhindra 
att pumparna kärvar.

Årskalender
Regulatorn har en årskalender med automatisk omställ-
ningen mellan sommar- och vintertid. För aktivering be-
höver endast aktuellt datum en gång matas in på instal-
latörsnivån.

h
 Anvisning!
Observera att regulatorn vid ett strömavbrott 
endast har en gångreserv på 30 minuter. Den 
interna klockan stannar efter 30 minuter och 
kalendern fungerar inte längre efter återställd 
spänningsförsörjning. I detta fall måste tiden 
ställas in på nytt och aktuellt datum kontrolle-
ras.

Påfyllningsläge/driftsläge
För att anläggningen ska fyllas på snabbt efter det sol-
panelpumparna startat, har regulatorn funktionen "På-
fyllningsläge". Vid varje inkoppling går pumpen/pumpar-
na under en viss tid med påfyllningsfunktion och fast-
ställd effekt. Differensregleringen är inte aktiv under 
denna tid så att pumpen/pumparna inte frånkopplas 
även om frånkopplingsgränsen underskrids. De första 
20 sekunderna kör solpanelpumpen 1 upp till en effekt 
på 50% och därefter kopplas solpanelpumpen 2 i tillägg 
in, om en sådan finns (endast version P), med en effekt 
på 50%. Under följande 20 sek. körs solpanelpump 1 upp 
till en efffekt på 100%. Även solpanelpumpen 2 (endast 
version P) når nu även en effekt på 100%. På så sätt kör 
pumpen/pumparna under resterande tid av påfyllnings-
funktionen med en effekt på 100% för garanterad på-
fyllning.
Efter påfyllningsläget startar driftsläget. För att undvika 
att solpanelpumpen/-pumparna stängs av för tidigt vid 
lågt solutbyte, drivs pumpen/pumparna först 12 minuter, 
medan differensregleringen bestämmer den optimala 
pumpeffekten. Efter utlöpt tid bestämmer differensreg-
leringen solpanelpumpens/pumparnas resterande gång-
tid och effekt. Effekten körs upp när temperaturdiffe-
rensen mellan kollektorsensorn och undre beredarsens-
orn under gångtiden ökar eller stryps när temperaturdif-
ferensen sjunker.

Partyfunktion
Vid aktivering av partyfunktionen friges efterladdnings-
funktionen, dvs. beredarens inställda börvärde hålls kon-
stant och vid behov med efterladdning.

Engångsefterladdning
Vid aktivering av engångsefterladdning värms bereda-
ren upp en gång till inställt beredarbörvärde.

Semesterfunktion
Vid aktivering av denna funktion är aktiverad ställs drift-
sättet in på  under inställd semestertid (1...99 dagar). 
Härvid är både solvärmeutbytet och efterladdningsfunk-
tionen avaktiverade.

Systembeskrivning 2
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2.5 Uppbyggnad och funktion
Vaillants solvärmesystem auroSTEP plus är ett termiskt 
solvärmesystem för varmvattenberedning. När solvär-
mesystemet är frånkopplat, rinner solarvätskan ur sol-
panelfältet som består av en eller två solpaneler och ur 
ledningarna tillbaka till solvärmeberedaren. På detta 
sätt undviker man skador på solvärmesystemet till följd 
av frost eller överhettning. Ett extra frostskydd fås om 
en solarvätska med vatten-glykol-blandning används.
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Bild 2.3  Huvudkomponenter för systemet auroSTEP plus 

med beredaren VEH SN 150/3i 

(principskiss utan anslutet tillbehör)

Teckenförklaring
1 Solvärmeframmatningsledning
2 Kallvattenledning
3 Reglering
4 Varmvattenledning
5 Övre beredarsensor
6 Elvärmepatron
7 Värmeväxlare för solvärme
8 Nedre beredarsensor
9 Integrerat solarrörsystem
10 Säkerhetsventil
11 Nedre påfyllnings- och tömningskran
12 Solpanelpump 1
13 Övre påfyllnings- och tömningskran
14 Solpanelpump 2 (endast version P)
15 Solvärmereturledning
16 Solpanelfält
17 Solpanelsensor

Systemet består av tre huvudkomponenter:
A: 1-2 solpaneler, 
B: isolerade rör och 
C:  en solvärmeberedare med integrerade pump(ar) och 

reglering.

Solpaneler A
Solpanelerna består av plattsolpanel auroTHERM VFK 
135 D (16) eller auroTHERM VFK 135 VD (finns inte på 
alla marknader) med serpentinabsorbatorer. En i solpa-
nelen monterad solpanetsensor (17) mäter solpaneltem-
peraturen.

Rördragning B
Rören i systemet består av tillopps- (1) och returledning 
(15). I huset dras ledningarna bredvid varandra i en iso-
lering som även täcker ledningen för solpanelsensorn 
(17). Denna komponentgrupp kallas även "solarkoppar-
rör 2 i 1". För att göra anslutningen på taket, ska kop-
parledningarna tas ut ur isoleringen, kortas efter behov, 
förses med separat isolering och därefter fästas med 
klämförskruvningar på solpanelen.

h
 Anvisning!
Använd endast kopparrör med en innerdiameter 
på 8,4 mm för rörledningarnas dimensionering.
Vaillant rekommenderar som tillbehör det en-
kelt monterbara "solarkopparröret 2 i 1" i 10 m 
längd (artikelnr 302359) eller i 20 m längd (ar-
tikelnr 302360). Systemet fungerar optimalt 
och säkert med röret.

Solvärmeberedare C
Elberedaren VEH SN 150/3i, 250/3 i och 
350/3 iP har en volym på ca 150l, 250l resp. 350l. De är 
utrustade med en solvärmeväxlare och en elvärmepa-
tron.
Solvärmeväxlaren (7) är monterad i beredarens nedre 
parti. Värmeväxlaren är ansluten till solpanelkretsen. 
Elvärmepatron (6)
I övre delen eftervärms beredaren om solbestrålning 
inte räcker till.
De båda beredarsensorerna (5) och (8) informerar den i 
beredaren integrerade regulatorn (3) om registrerade 
temperaturer. I beredarenheten är dessutom följande 
komponenter integrerade: solpanelpump(ar) (12, 14) 
som cirkulerar solarvätskan genom solvärmekretsen, en 
säkerhetsventil (10) och två påfyllnings- och tömnings-
kranar (11) och (13). Själva beredaren lagrar dricksvat-
ten som strömmar in genom kallvattenledningen (2) 
som sedan uppvärmt strömmar ut genom varmvatten-
ledningen (4).

2 Systembeskrivning
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Solvärmekrets
Solvärmekretsen har 1-2 solpaneler (16) vars övre rörut-
lopp är anslutet till tilloppsledningen på solarkopparrö-
ret (1). Den andra änden av ledningen är kopplad till den 
övre anslutningen på solvärmeväxlaren (7). Solarvärme-
växlarens nedre anslutning leds via en del av i bereda-
ren installerat solarrörsystem (9) till sugsidan på solpa-
nelpumpen/arna 12, 14). Pumpen/pumparna matar so-
larvätskan till returledningen på solarkopparröret (15) 
som är kopplat till anslutningen längst ned på solpanel-
fältet(16).
I beredaren integrerade solarrörsystemet (9) har även 
påfyllnings- och tömningskranar (11) och (13) samt sä-
kerhetsventilen (10).
Solvärmekretsen innehåller en blandning av solarvätska 
och luft. Solarvätskan består av en färdig blandning av 
vatten och glykol som även innehåller inhibitorer. Syste-
met påfylls endast med så mycket solarvätska som vid 
avstängt system finns i solvärmeväxlaren (7). Solpane-
lerna (16) och solartilloppsledningarna (1) och (15) i kop-
par är endast fyllda med luft.
Det är inte nödvändigt att integrera ett expansionskärl i 
solvärmekretsen eftersom solvärmekretsen inte är helt 
fylld med solarvätska. I kretsen ingår tillräcklig mängd 
luft som kompenserar den upphettade solarvätskans vo-
lymexpansion. Luften i kretsen har därför en viktig funk-
tion. Eftersom luften ovillkorligen måste stanna i syste-
met är det förbjudet att installera en avluftningsventil i 
solvärmesystemet.

Solvärmesystemets funktionssätt
Om temperaturdifferensen mellan solpanelsensorn (17) 
och undre beredarsensorn (8) överskrider ett bestämt 
gränsvärde, inkopplas kollektorpumpen/-pumparna (12, 
14). Pumparna matar solarvätska ur solvärmeväxlaren 
(7) genom returledningen för solarkopparröret (15), sol-
panelerna (16) och tilloppsledningen för solarkopparrö-
ret (1) tillbaka till beredarens solvärmeväxlare.
Luften som tidigare fanns i solpanelerna (16) trycks ur 
solpanelerna
och leds via solarkopparrörets (1) tilloppsledningen till 
solvärmeväxlaren (7). Huvuddelen av luften samlas 
sedan i övre spiralerna i solvärmeväxlarens rörslinga. 
Resten av solarvätskan blir kvar i solvärmeväxlaren ef-
tersom innehållet i solpanelerna (16) och solarkopparrö-
ren (1) och (15) är mindre än innehållet i beredarens sol-
värmeväxlare (7).
När solpanelerna (16) och solarkopparrören (1) och (15)
 fylls med solarvätska sjunker pumpeffekten eftersom 
vätskepelarna som strömmar till och från kompenserar 
solarkopparrörens mycket små diametrar. Pumpen/
pumparna behöver därför endast övervinna det hydrau-
liska motståndet i systemet.
När sedan temperaturdifferensen mellan solpanelsens-
orn (17) och den undre beredarsensorn (8) efter en viss 
driftstid underskrider en bestämd temperatur utifrån en 
sparad temperaturkurva, frånkopplar regulatorn (3) sol-
panelpumparna och solarvätskan leds via solarkopparrö-
rets (15) returledning och genom pumparna tillbaka till 

solvärmeväxlaren (7). Samtidigt trycks den luft som tidi-
gare fanns i solvärmeväxlarens övre parti tillbaka 
genom solarkopparrörets (1) tilloppsledning, solpaneler-
na (16) och solarkopparrörets (15) returledning.

Utrustning
Solvärmeberedarenheten levereras komplett monterad 
och är vid leverans fylld med solarvätska. Därför krävs 
ingen påfyllnad vid idriftsättningen.
För en lång livslängd är behållaren och rörslingorna 
emaljerade på vattensidan. För förbättrat korrosions-
skydd har systemet en standardmagnesiumanod som of-
feranod. För att säkra korrosionsskyddet underhåll offe-
ranoden varje år..

Frostskydd
Om en urdrifttagen beredare står en längre tid i en 
ouppvärmd lokal (vintersemester eller annat avbrott) 
måste den tömmas fullständigt för undvikande av frost-
skada. 

Skållningsskydd
Vattnet i beredaren kan alltefter solutbyte och efter-
värmning bli upp till 80 °C varmt.

H
 Fara!
Skållningsrisk!
Varning för skållningsrisk om vattentemperatu-
ren vid tappningsställena överskrider 60 °C. 
Installera en termostatblandare i varmvatten-
ledningen enligt beskrivning i installations- och 
underhållsanvisningen. Ställ in termostatblan-
daren på < 60 °C och kontrollera temperaturen 
vid ett tappställe för varmvatten.

Systembeskrivning 2
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Elvärmepatron
Elvärmepatronen med en effekt på 1,8 kW (VEH SN 
150/3i) , 2,7 kW (VEH SN 250/3 i) eller 3,6 kW (VEH SN 
350/3 iP) (vid 230 V, 50 Hz) har en säkerhetstempera-
turbegränsare (STB 1). STB 1 kopplar från elvärmepatro-
nen för att förhindra torrkörning om tanken inte har 
fyllts på. Dessutom begränsar ytterligare en säkerhets-
temperaturbegränsare (STB 2) beredarens utloppstem-
peratur till högst 100 °C. En
sådan säkerhetsfrånkoppling som utlösts av en eller
båda säkerhetstemperaturbegränsarna (STB 1 eller
STB 2) får endast återställas av en installatör.

2.6 Solvärmerörledningar
Vaillants solvärmeanläggning är ett slutet hydraulsys-
tem, i vilket värmeöverföringen till förbrukarna endast 
kan ske via värmeväxlare på grund av solvärmesyste-
mets speciella värmebärarvätska. Beakta följande förut-
sättningar för att garantera en felfri drift med högsta 
möjliga energinyttjande:

- Som solvärmerör får endast kopparrör med en inner-
diameter på 8,4 mm användas.
Vaillant rekommenderar med tanke på enkel och 
snabb montering de optimalt systemanpassade solar-
kopparrören 2 i 1 i 10 m längd (artikelnr 302359) för 
installation på vinden eller i 20 m längd (artikelnr 
302360) för installation i källaren. På solarkopparrö-
ren 2 i 1 är tillopps- och returledningens båda koppar-
rör redan isolerade och dessutom är solpanelsensorns 
ledning integrerad.

- Använd endast av tillverkaren godkända klämringsför-
skruvningar som klarar upp till 200 °C.
Även här rekommenderar vi att använda de klämför-
skruvningar som ingår i tillbehören "solarkopparrör 2 i 
1" i 10 m längd (artikelnr 302359) och "solarkopparrör 
2 i 1" i 20 m längd (artikelnr 302360)!

a
 Obs! 
Risk för skador!
Blixtnedslag kan leda till störningar i solsyste-
mets elektronik, i värmesystemet eller i huset.
Jorda solvärmekretsen på solpanelen. 
Använd till exempel rörklämmor för jordning, 
fäst dessa på solvärmekretsens rör och anslut 
rörklämmorna till en potentialskena med en 
16 mm2-kabel.

Om huset har en åskledare ska solpanelerna anslutas till 
denna.

2.7 Solarvätskans egenskaper
Nedanstående uppgifter gäller solarvätska från Vaillant.
Vaillant solarvätska är ett frost- och korrosionsskydds-
medel färdigt för användning. Den har en hög tempera-
turbeständighet och kan användas till Vaillant plattsol-
paneler.
Solarvätskan har dessutom en hög
värmekapacitet.
Inhibitorerna ger ett säkert korrosionsskydd även om 
olika metaller har installerats.

a
 Observera!
Risk för skador!
Om Vaillants solarvätska byts ut mot vatten 
eller andra vätskor kan solpaneler eller andra 
anläggningskomponenter förstöras till följd av 
frost eller korrosion.
Använd endast Vaillants originalsolarvätska i 
anläggningen.

Vaillants solarvätska är obegränsat hållbar om den för-
varas i en lufttätt tillsluten behållare.

I regel är kontakt med huden ofarlig. Vid ögonkontakt 
brukar endast lättare irritation uppstå, men ögonen bör 
ändå omedelbart spolas. Observera säkerhetsdatabla-
dets avsnitt 3.1.2 i Installations- och underhållsanvis-
ningen.

2.8 Solvärmekretsens frost- och korrosionsskydd
För att skydda solaranläggningen mot frost och korrosi-
on får endast oförtunnad solarvätska från Vaillant an-
vändas för påfyllning resp. efterfyllning.

h
 Anvisning!
Påfyllning av anläggningen med Vaillants solar-
vätska ger en frostbeständighet till -28 °C. 
Även vid låga utetemperaturer uppstår inte 
frostskador direkt eftersom vattnets spräng-
verkan sänks. Kontrollera frostskyddet efter 
påfyllning av anläggningen och därefter en gång 
per år.

För snabb och enkel kontroll rekommenderar vi Vaillants 
refraktometer. 
Dessutom kan ett klassiskt frostskyddstest användas.
Följ installationsanvisningen som medföljer.

2 Systembeskrivning
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2.9  Plattsolpaneler auroTHERM classic VFK 135 D 
och 135 VD

Säkerhet

H
 Fara!
Risk för brännskador!
Invändigt blir solpanelerna vid solbestrålning 
upp till 200 °C heta. Ta bort fabriksmonterade 
solskyddsfolien först sedan solarsystemet ta-
gits i drift.

 Fara!
Risk för brännskador!
Invändigt blir solpaneleran vid solbestrålning 
upp till 200 °C heta. 
Undvik underhållsarbete vid skarpt solsken.

h
 Anvisning!
På solarsystemet auroSTEP plus får VFK 135 D 
solpanelerna endast monteras vågrätt, VFK 135 
VD solpanelerna (inte tillgängliga på alla mark-
nader) endast lodrätt.

Bild 2.4 Det dubbla solpanelfältet auroTHERM classic 

VFK 135 D montering på tak

Bild 2.5  Det dubbla solpanelfältet autoTHERM classic 

VFK 135 VD (inte tillgängligt på alla marknader) 

montering på tak

1

2

3

4

5

Bild 2.6  Tvärsnitt av Vaillants plattsolpanel auroTHERM 

classic VFK 135 D

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

Systembeskrivning 2
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Vaillants plattsolpaneler 
auroTHERM classic VFK 135 D har en havsvattenbestän-
dig aluminiumram och en absorberande aluminiumyta 
med selektivt vakuumskikt samt solar-säkerhetsglas. 
Solpanelerna har en isolering i mineralull utan freoner 
som tål stilleståndstemperaturer med utmärkt värme-
isolering och lång livslängd.
VFK 135 D solpanelens alla anslutningar har tillverkats 
för flexibel montering till lödförband eller av Vaillant re-
kommenderade klämringsskruvförband.
VFK 135 VD solpanelens (inte tillgänglig på alla markna-
der) alla anslutningar har tillverkats för montering med 
Vaillants medföljande klämringsskruvförband.
Eftersom sensorhylsan är integrerad i mitten och den 
inre konstruktionen är symmetrisk kan solpanelfältet 
monteras fritt.

2 Systembeskrivning
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1 Information om dokumentationen

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

Övriga anvisningar

För anläggningens driftchef:
• Iaktta vid hantering av auroSTEP plus ovillkorligen alla 

manualer som bifogats anläggningens övriga kompo-
nenter.

Dessa manualer har bifogats anläggningens övriga kom-
ponenter.

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

1.2 Använda symboler
Beakta alltid säkerhetsanvisningarna i denna manual!

d
 Fara!
Omedelbar fara för liv och hälsa!

e
 Fara!
Livsfara genom elstöt!

H
 Fara!
Fara för brännskador och skållning!

a
 Observera!
Möjlig farlig situation för produkten och miljön!

h
 Anvisning!
Viktig information och viktiga anvisningar.

• Symbol för krävd aktion.

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

apparattyp artikelnummer

auroSTEP plus VEH SN 150/3i 0010010556

Tab 1.1 Anvisningens giltighet

Apparatens artikelnummer finns på typskylten.

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

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

2  Säkerhet

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

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

Uppställning
Solvärmesystemet auroSTEP plus får endast installeras 
av en behörig installatör som ansvarar för att alla gäl-
lande föreskrifter, regler och direktiv efterföljs.
Fabriksgaranti lämnas endast vid installataion av behö-
rigt installationsföretag. 
Installatören ansvarar även för inspektion/underhåll och 
reparation samt ändringar på beredarna.

Säkerhetsventil och utblåsningsledning
Varje gång varmvattnet i beredaren värms upp ökar vat-
tenvolymen. Varje beredare måste därför vara utrustad 
med en säkerhetsventil och en utblåsningsledning.
Under uppvärmningen rinner vatten ur utblåsningsled-
ningen.

1 Information om dokumentationen
2 Säkerhet
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h
 Anvisning!
Om ett expansionskärl för dricksvatten instal-
lerats rinner inte vatten ut.

a
 Observera!
Risk för skador!
Vid stängd säkerhetsventil eller utblåsningsled-
ning kan ett övertryck uppstå i solvärmebere-
daren som kan leda till skada på beredaren.
Tillslut aldrig säkerhetsventilen resp. utblås-
ningsledningen.

H
 Fara!
Skållningsrisk!
Utloppstemperaturen vid säkerhetsventilen 
resp. vid utblåsningsledningen kan uppgå till 
80 °C. 
Undvik att vidröra dessa komponenter eller 
vattnet som rinner ur komponenterna.

Risk för frost
Om den urdriftagna beredaren en längre tid står i en 
ouppvärmd lokal (t.ex. vintersemester eller annat av-
brott) måste beredaren tömmas fullständigt.

Förändringar
Under inga omständigheter får ändringar göras på sys-
temkomponenterna. (Undantag anges under ändringar i 
bruksanvisningen.)

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

Otätheter
Vid otätheter på varmvattenledningarna mellan bereda-
re och tappningsställe stäng den lokalt monterade kall-
vattenspärrventilen på beredaren och låt ett godkänt in-
stallationsföretag åtgärda otätheten.

3 Driftsanvisningar

3.1 Garantivillkor för Vaillant tillverkargaranti på 
auroSTEP plus VIH och VEH solarberedare

Vaillant garanterar att denna högklassiga produkt är fri 
från tillverkningsfel.

Vi lämnar därför en tillverkargaranti på
5 år för beredarbehållaren,
2 år för övriga komponenter (elektronik, pumpar, 
hydraulsystem, hus etc.).

Denna garanti - som varken ersätter eller inskränker på 
din lagliga rätt - gäller som tillägg. Du kan även göra ga-
rantin gällande i stället för berättigat lagansvar för sak-
skada mot försäljaren (i normalfall installatören).

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

För övrigt gäller följande villkor:

Garantitiden gäller utgående från installationsdagen. 
Den gäller dock högst 5 år resp. 2 år (se ovan) från och 
med solvärmeberedarens inköpsdag.

Skulle det mot förmodan under garantitiden uppkomma 
material- eller fabrikationsfel, avhjälps dessa genom vår 
fabriksservice utan kostnad. Personalen på fabriksservi-
cen avgör om en solvärmeberedare med fel repareras 
eller byts ut. Om en solvärmeberedare vid tidpunkten 
för felanmälan inte längre tillverkas, förbehåller vi oss 
rätten att ersätta produkten med en liknande. Utförda 
garantprestationer leder inte till någon förlängning av 
garantitiden.

Du ansvarar själv för att kundtjänsten obehindrat ska 
kunna genomföra åtgärden vid avtalad tid. Se till att sol-
värmeberedaren är lättillgänglig. För kostnader som i 
detta sammanhang kan uppstå ansvarar du själv.

Garantin gäller endast för material- eller fabrikationsfel. 
Den gäller inte för fel som orsakats av:

att solarberedaren ställts upp på olämplig plats;
att delar monterats eller kopplats som inte godkänts 
av Vaillant;
felaktig systemuppläggning, systemkonfiguration och 
monteringssätt;
felaktig kabeldragning, installationsarbeten eller fel-
aktig hantering i samband med dessa arbeten;
felaktig tömning eller påfyllning av solarkretsen; 
att monteringsanvisningen och manualen ignorerats;

–
–

–
–

–

–

–
–

Säkerhet 2
Driftsanvisningar 3
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att Vaillants föreskrivna underhåll för solvärmebere-
dare och solarsystem, speciellt då för magnesium-
skyddsanorder ignorerats;
drift under olämpliga omgivningsvillkor eller med 
olämpliga metoder som avviker från produktspecifi-
kationerna, manualerna eller uppgifterna på typskyl-
tarna;
naturkatastrofer (t.ex. jordbävning, orkaner, cykloner, 
vulkanutbrott, översvämning, blixtnedslag, indirekt 
blixtnedslag, snöskador, laviner, frostinverkan, jord-
skred, insektplåga) eller andra oförutsedda omstän-
digheter. 

Garantin gäller inte om arbeten utförs på solvärmebere-
daren som inte gjorts av vår fabriksservice eller av kva-
lificerad servicetekniker. Garantin gäller inte om solvär-
meberedaren är ansluten med delar som inte är godkän-
da av Vaillant.

Garantin omfattar inga andra anspråk än kostnadsfritt 
felavhjälpande som t.ex. skadeståndsanspråk.

h
 Viktigt!
Som bevis för garantianspråk mot vår fabriks-
service gäller köpkvittot eller serviceteknikerns 
faktura. Spara köphandlingen!

Kundtjänst
Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, 
service och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige; 
tel 040-80330.

–

–

–

3.2 Allmän information

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

Beredarenhet och solvärmeanläggning

H
 Fara!
Risk för brännskador!
Komponenter som innehåller solarvätska som t.
ex. solpaneler och solvärmeledningar samt 
varmvattenledningar kan bli väldigt heta vid 
soluppvärmning.
Kontrollera temperaturen innan du vidrör kom-
ponenterna.

d
 Fara!
Risk för skador vid olämpliga ändringar!
Vid felaktiga ändringar på solvärmeanläggning-
en kan ånga strömma ut, explosionsrisk uppstå 
eller anläggningen skadas. 
Ändringar får absolut inte göras på beredare 
eller reglering, tilloppsledningar för vatten och 
ström (om sådana finns), utblåsningsledning 
eller säkerhetsventil.

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

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

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

3 Driftsanvisningar
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3.3  Ändamålsenlig användning
Vaillant solvärmesystem auroSTEP plus är tillverkat en-
ligt senaste tekniska rön och gällande säkerhetstekniska 
regler.
Vid felaktig användning kan det ändå uppstå faror för 
användarens eller tredje persons liv och hälsa samt 
funktionsstörningar eller sakskador på apparaten eller 
andra sakvärden.
Komponenterna i solvärmesystemet auroSTEP plus är 
inte avsedda att användas av personer (även barn 
avses) som har nedsatt fysisk eller mental kapacitet 
eller som saknar nödvändig erfarenhet eller kunskap, 
om det inte sker under uppsikt av en person som kan 
ansvara för säkerheten eller enligt direkta anvisningar 
om hur solarsystemet auroSTEP plus komponenter ska 
användas.
Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med 
solvärmesystemets auroSTEP plus komponenter.
Vaillants solarsystem auroSTEP plus får endast använ-
das för försörjning av uppvärmt dricksvatten till 80 °C i 
hushåll och företag.
Plattsolpanelens installation på ett fordon är inte tillåtet 
och gäller därför som icke ändamålsenlig användning. 
Som fordon gäller inte enheter som permanent och sta-
tionärt installerats (s.k. stationär installation).
All annan användning anses som icke ändamålsenlig. 
Tillverkaren/leverantören ansvarar inte för skador som 
uppstår till följd av icke ändamålsenlig användning. An-
vändaren ansvarar då själv.
Till ändamålsenlig användning hör även att bruks- och 
installationsanvisningarna och alla ytterligare gällande 
dokument följs samt att kontroll-/underhållsvillkoren be-
aktas.

a
 Observera!
Allt missbruk är förbjudet!

H
 Fara! 
Skållningsrisk!
Utloppstemperaturen vid tappningsställena kan 
på beredaren auroSTEP uppgå till 80 °C. 
Kontrollera utrinnande vattnets temperatur 
innan du vidrör det.

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

h
 Anvisning!
Mellan apparaten och brännbart byggmaterial 
resp. annat brännbart material krävs inget av-
stånd, eftersom temperaturen på kåpans yta 
alltid är lägre än högsta tillåtna temperaturen 
80 °C.

Ovanför beredarenheten bör ett avstånd om minst 
1 meter hållas för att magnesiumskyddsanoden ska 
kunna bytas ut i samband med apparatens årliga under-
håll och att möjlighet finns för okulärbesiktning av kera-
mikvärmepatronen.

3.5 Skötsel
Rengör beredarenhetens yttre delar med en fuktig trasa 
(ev. dränkt i såpvatten).

h
 Anvisning!
För att inte skada apparatens hölje får varken 
skurmedel eller lösningsmedel användas (dvs. 
skurmedel av alla slag, bensin och andra 
medel).

Solpanelerna behöver inte rengöras. Liksom takfönstren 
blir även solvärmepanelerna smutsiga. Vid regn rengörs 
de på naturlig sätt.

3.6 Återvinning och avfallshantering
Solvärmesystemet består till övervägande del av åter-
vinningsbara råmaterial.

3.6.1  Apparat
Beredarenheten auroSTEP plus och alla tillbehör får inte 
kastas tillsammans med hushållssoporna. Se till att skro-
tad enhet och tillbehör avfallhanteras på rätt sätt.

3.6.2 Solpaneler
Alla solarpaneler från Vaillant GmbH uppfyller kraven på 
märkning med miljömärket "Blauer Engel". I samband 
med detta har vi som tillverkare åtagit oss att för åter-
vinning ta tillbaka komponenterna efter årslång tillfreds-
ställande drift och att avfallshantera dem.

3.6.3  Förpackning
Transportförpackningen ska avfallshanteras av företa-
get som installerat apparaten.

h
 Anvisning!
Följ gällande nationella lagbestämmelser.

Driftsanvisningar 3
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3.7 Energispartips

Hushålla med vattnet
En god hantering av vattnet kan sänka kostnaderna be-
tydligt.
Duscha istället för att bada i kar: För ett badkar behövs 
ca 150 liter vatten, medan en modern dusch med vatten-
sparande armaturer endast förbrukar ungefär en tredje-
del av denna mängd.
I övrigt: En droppande kran slösar bort upp till 2 000 liter 
och en rinnande toalett upp till 4 000 liter vatten om 
året. En ny packning kostar däremot bara några någon 
krona.

4  Handhavande

4.1 Översikt över manöverelement

1

2

Bild. 4.1  Manöverelement

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

4.2 Åtgärder före idriftsättning
Gör så här för idriftsättning av beredarenheten (t.ex. 
efter frånkoppling och tömning efter längre frånvaro):

• Öppna ett varmvattentappställe före första uppvärm-
ningen för kontroll av att beredaren är fylld med vat-
ten och att avstängningsventilen på kallvattenledning-
en inte är stängd.

1

Bild 4.2  Tömningsventil för dricksvattenberedaren

3 Driftsanvisningar
4 Handhavande
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• Om vatten inte rinner ur tappningsstället kontrollera 
att tömningsventilen (1) på beredarbehållaren är 
stängd och öppna sedan spärrventilen på kallvattentil-
loppsledningen.

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

h
 Anvisning!
Vid eventuella otätheter i varmvattenledningen 
mellan enheten och tappningsstället, stäng ge-
nast den lokalt monterade spärrventilen i kall-
vattentilloppsledningen. Låt ett godkänt instal-
lationsföretag åtgärda otätheterna.

4.3  Idriftsättning
• Slå på solarsystemet auroSTEP plus genom att med 

den av installatören lokalt monterade brytaren (t.ex. 
säkring eller effektbrytare) koppla strömmen till sys-
temet och väla ett driftsätt ,  eller  (se avsnitt 
4.3.4).

• Om strömmatning haft ett avbrott på mer än 30 min. 
måste aktuellt datum och klockslag matas in.

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

4.3.2 Översikt över displayen

4

1
2

3

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Bild 4.3  Display

Teckenförklaring
1  Programmeringsnivå
2  Service-/diagnosnivå
3  Efterladdning
4  Programmering av tidsprogram
5  Infonivå
6  Solutbyte (blinkar vid solutbyte)
7  Enheter
8  Markör
9  Multifunktionsdisplay
10  Veckodagar
11  Bör-/ärvärde
12  Driftsätt
13  Specialfunktioner

Displaysymbolernas betydelse

Programmering av tidsprogram

  Programmering av tidsprogram för efterladd-
ningsfunktion

Driftsätt:
 Efterladdningsfunktion med tidsprogram

  Efterladdningsfunktion är alltid i stand by

 Ingen efterladdning

  Ingen aktivering av solpanelpumpen
 ingen efterladdning

h
 Anvisning!
Driftsättet  visas alltid i kombination med  
eller . Här visas om tidsprogrammet för efter-
laddning är i beredskap eller inte.

Handhavande 4



8 Manual auroSTEP plus 0020116702_00

4 Handhavande

Specialfunktioner:

 Party

 Engångsefterladdning

 Semesterfunktion

4.3.3 Displaytyper
Det finns totalt 4 nivåer för dig:
- Huvudmanövernivå
- Infonivå
- Specialfunktioner
- Programmeringsnivå

Dessutom finns det en service-/diagnosnivå och service-
teknisk nivå Dessa nivåer är endast avsedda för fack-
hantverkare. Ändra aldrig några värden på denna nivå 
om du råkar trycka fel på en valknapp! Lämna omedel-
bart dessa nivåer genom att trycka på programmerings-
knappen P.
Displayen kopplar om till huvudmanövernivån.

Display för huvudmanövernivån
Huvudmanövernivån öppnas när apparaten slås på. I 
avsnittet 4.3.4 beskrivs hur värden ställs in och ändras.

1

2

4

5

6

3

Bild 4.4  Display för huvudmanövernivån

Teckenförklaring
1  Indikering av solvärmeutbyte (solpanelpumpen är igång)
2  Solpanelens ärtemperatur
3  Aktuell tid
4  Aktuell veckodag
5  Beredarens ärtemperatur (vrid inställaren för visning och 

inställning av börtemperaturen.)
6  Aktuellt driftsätt

Display infonivå
Tryck på infoknappen för att hämta infonivån. Först 
visas nedan avbildad indikering. Tryck flera gånger på 
infoknappen för att hämta ytterligare information (se 
avsnitt 4.3.5). De hämtade informationerna visas under 
ca fem sekunder på displayen, därefter kopplas display-
en automatiskt om till huvudmanövernivån.

1

2

3

Bild 4.5  Display infonivå

Teckenförklaring
1  Infonivå
2 Indikering av solutbyte (solpanelpumpen är igång)
3 Beredarens börtemperatur

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

1

2
3

Bild 4.6  Display för specialfunktioner

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

Display för programmeringsnivå
Tryck på programmeringsknappen P för att öppna nivån 
för programmering av regulatorns kopplingstider. Här 
kan tidsprogrammen för solvärmeberedarens efterladd-
ning ställas in (se avsnitt 4.3.6).
Tryck på programmeringsknappen för att återgå till 
huvudmanövernivån.

1

2

4
5

6

3

7

Bild 4.7  Display för programmeringsnivå
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Teckenförklaring
1 Programmeringsnivå
2  Tidsprogram för solvärmeberedarens efterladdning
3 Sluttid
4 Starttid
5 Veckodag resp. veckoblock
6 Markör (markerar det värde som ska ändras)
7 Tidsfönster

4.3.4 Huvudmanövernivå
I huvudmanövernivån kan följande ställas in:
–  Börvärde för beredartemperatur (frånkopplingstempe-

ratur för beredarens efterladdning)
–  Driftsätt
–  Aktuell veckodag
–  Aktuell tid

h
 Anvisning!
Beakta att endast börtemperaturen för efter-
laddning via värmeaggregatet kan ställas in – 
beredartemperaturens faktiska värde kan ligga 
betydligt högre!
Inställningen av beredarens maximitemperatur 
beskrivs i installations- och underhållsanvis-
ningen.

Den hämtade inställningen visas och kan ställas in på 
displayen under ca fem sekunder, därefter återgår dis-
playen till huvudmanövernivåns basindikering. Klicka 
inom fem sekunder på inställaren för att öppna nästa 
inställningsvärde.

Display Erforderliga steg

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

Ställ in beredartemperaturens börvärde 
genom att vrida inställaren.

Klicka på inställaren - markören marke-
rar driftsätten. Inställt driftsätt blinkar.

Välj ett driftsätt genom att vrida inställa-
ren.

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

Ställ in aktuell veckodag genom att vrida 
inställaren.

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

Ställ in aktuell tid genom att vrida instäl-
laren.

Tab. 4.1 Inställningar på huvudmanövernivån

4.3.5  Infonivå
Inställda värden kan hämtas efter varandra genom att 
upprepdae gånger trycka infoknappen.
Hämtad information visas under ca fem sekunder på dis-
playenn, varefter indikeringen återgår till huvudmanö-
vernivån.

Display Inställningar

Beredartemperaturens börvärde

Temperatur för beredarsensorn 1
(övre beredarsensorn)

Temperatur för beredarsensorn 2
(nedre beredarsensorn)

Temperatur i solpanelsensorn 1

Tidsprogram uppvärmningsfönster 1:
aktiveringstid för efterladdning,
t.ex. måndagar från kl. 6:00 till 8:00

Tab. 4.2 Inställnings- och driftsvärden

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

Handhavande 4
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4.3.6 Programmeringsnivå
För efterladdning av solvärmeberedaren kan ett tidspro-
gram med tre tidsintervaller för varje dag ställas in.
Regulatorn har ett basprogram som kan anpassas indivi-
duellt till aktuella behov.

dag
H1 H2 H3

Starttid Sluttid Starttid Sluttid Starttid Sluttid

MÅ 6:00 22:00 — — — —

TI 6:00 22:00 — — — —

ON 6:00 22:00 — — — —

TO 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

LÖ 6:00 22:00 — — — —

SÖ 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Basprogram för efterladdning

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

Upp till tre tidsintervaller kan anges per dag, varvid 
tiderna i intervallerna inte får överlappa varandra.
Ett tidsfönster kan raderas genom att ställa in start- och 
sluttid på samma klockslag. Om du ändrar ett tidsföns-
ter endast för ett veckoblock, kvarstår de inställda tider-
na för de övriga dagarna. Dessa tider får du bearbeta 
eller radera separat.

Exempel: Om du ändrar basprogrammet H1 för MÅ-FR 
från 12:00 till 22:00, är tidfönstret H1 för LÖ och SÖ 
fortfarande inställt på 6:00 till 22:00.

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

Display Erforderliga steg

Tryck på programmeringsknappen P
Vrid inställaren tills kransymbolen visas.

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

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

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

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

Tab. 4.4 Inställning av tidsfönster

4.3.7 Specialfunktioner

Display Erforderliga steg

Partyfunktion
Tryck på knappen specialfunktion - par-
tysymbolen blinkar under ca 10 sekun-
der, därefter är funktionen aktiverad.
Funktionen avaktiveras automatiskt när 
nästa efterladdningsfönster uppnås.
Välj funktionen på nytt om funktionen 
innan dess ska avaktiveras.
Funktionen kan endast aktiveras i drift-
sättet .

Engångsefterladdning
Tryck på knappen specialfunktion två 
gånger - symbolen för engångsefterladd-
ning blinkar under ca 10 sekunder, varef-
ter funktionen är aktiverad.
Välj funktionen på nytt om funktionen 
innan dess ska avaktiveras.

Semesterfunktion
Tryck tre gånger på knappen special-
funktion - symbolen för semesterfunk-
tion blinkar under ca 10 sekunder på dis-
playen, varefter semesterdagarna kan 
ställas in med inställaren.
Nu har funktionen för den inställda tiden 
aktiverats.
Välj funktionen på nytt om funktionen 
innan dess ska avaktiveras innan dess.
Om funktionen legionellaskydd är aktive-
rad, startar funktionen den sista semes-
terdagen. 

Tab. 4.5 Aktivering av specialfunktioner 

4 Handhavande
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4.4 Felmeddelanden
Solvärmeregulatorn visar felmeddelanden i huvudmanö-
vernivån vid fel på temperatursensorerna. 
När apparaten tas i drift, t.ex. frånkoppling och återin-
koppling av strömtillförseln kontrolleras alltid sensor-
konfigurationen.
I inställt hydraulschema registrerar regulatorn om fel 
förekommer och om denna sensor inte krävs för driften.

a
 Observera!
Risk för skador till följd av icke yrkesmässigt 
underhåll!
Vid felaktig reparation eller olämpligt underhåll 
kan apparaten skadas.
Försök aldrig själv utföra reparationer eller un-
derhållsarbeten på apparaten. Låt en behörig 
installatör utföra arbetena. Vi rekommenderar 
att du tecknar ett underhållsavtal för solvär-
meanläggningen med ett godkänt installations-
företag.

Tabellen nedan förklarar meddelandenas betydelse.

Display Meddelande/meddelandets betydelse

Fel i solpanelsensorn 1

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

Fel i beredarsensorn 1

Felet uppträder när den anslutna sens-
orn är defekt. 

Fel i beredarsensorn 2

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

Fel i blockering

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

Tab. 4.6 Felmeddelanden

4.5  Åtgärder vid störning

h
 Anvisning!
Stäng alltid kallvattenspärrventilen på bereda-
ren vid otätheter på vattenledningar mellan be-
redare och vattenkran. Annars kan vattenska-
dor uppstå. Låt ett godkänt installationsföretag 
åtgärda otätheterna.

Kallvattenspärrventilen sitter i röranslutningen från hu-
sets anslutning till beredaren (kallvattenanslutning) di-
rekt vid beredaren.

Vad ska man göra när ... Åtgärd

det droppar vätska ur anlägg-
ningen?

Samla upp vätskan (spann) och 
kontakta en fackhantverksfirma.

vätska eller ånga avgår ur sä-
kerhetsventilen på dricksvatten-
ledningen?

Kontakta servicetekniker

regulatorn visar "Sensordefekt" 
eller "Kabelbrott"?

Kontakta servicetekniker

skivan på en solpanel har för-
störts?

Rör inte vid solpanelens inre 
delar. Kontakta fackhantverks-
firma.

beredaren inte ger tillräckligt 
mycket varmvatten?

Kontrollera inställningen av ter-
mostatblandaren för varmvat-
ten (ca 60 °C rekommenderas).
Vid korrekt inställning kan bere-
daren vara igenkalkad. I så fall: 
Kontakta servicetekniker

Tab. 4.7  Åtgärd vid störning

d
 Fara!
Livsfara på grund av olämpligt ingrepp!
På grund av att arbeten inte utförts på fack-
mannamässigt sätt kan solvärmeanläggningen 
medföra fara för liv och lem. 
Försök aldrig själv åtgärda fel på solvärmesys-
temet. Kontakta en godkänd fackhantverksfir-
ma för rådgivning.

4.6 Urdrifttagning
• Välj driftsättet  i huvudmanövernivån (se avsnitt 

4.3.4). Beakta även information om frostskydd vid ur-
drifttagning under den kalla årstiden, se avsnittet 4.7.

Handhavande 4
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4 Handhavande

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

4.6.
• Stäng spärrenventilen i beredarens kallvattentillopps-

ledning.

Bild 4.8  Töm beredaren

• Fäst en lämplig slang på beredarens tömningsventil 
(se bild 4.8).

• För ner den andra änden av slangen till ett lämplig av-
lopp.

• Öppna tömningsventilen.
• Öppna det högst belägna varmvattentappningsstället 

för avluftning och fullständig tömning av vattenled-
ningarna.

H
 Fara! 
Skållningsrisk!
Utloppstemperaturen vid tömningsventilen kan 
på beredaren auroSTEP plus stiga upp till 
80 °C. 
Undvik att beröra vatten som tappas ut.

• Stäng tömningsventilen och varmvattentappningsstäl-
let när allt vatten runnit ut.

• Lossa slangen från tömningsventilen.

4.8 Underhåll och kundtjänst
Förutsättningen för kontinuerlig driftsäkerhet och lång 
livslängd är att en årlig kontroll/årligt underhåll av sol-
värmesystemet auroSTEP plus utförs av behörig instal-
latör.

a
 Observera!
Risk för skador till följd av felaktigt underhåll!
Vid felaktig reparation eller olämpligt underhåll 
kan apparaten skadas.
Försök aldrig själv utföra reparationer eller un-
derhållsarbeten på apparaten. Låt en behörig 
installatör utföra arbetena. Vi rekommenderar 
att med en godkänd hantverksfirma teckna ett 
underhållsavtal för solvärmeanläggningen.

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

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

h
 Anvisning!
Vid kraftigt kalthaltigt vatten rekommenderar 
regelbunden avkalkning.

Beredarens underhåll
Precis som för hela systemet gäller det även för Vail-
lants beredare att en regelbunden inspektion och regel-
bundet underhåll av fackhantverkare är den bästa förut-
sättningen för en kontinuerlig driftsberedskap, pålitlig-
het och lång livslängd.
I leveransen av Vaillants beredare ingår en magnesium-
skyddsanod. Denna måste kontrolleras en gång om året 
av en fackhantverkare i samband med inspektion och 
underhåll. Vid behov måste fackhantverkaren byta ut 
förbrukade magnesiumanoder mot en originalmagnesi-
umanod.
I leveransen från Vaillant ingår även en elvärmepatron 
för beredaren. Denna måste kontrolleras en gång om 
året av en servicetekniker i samband med inspektion 
och underhåll. Vid behov ska serviceteknikern även ren-
göra inmatningsröret.
Vid kraftigt kalkhaltigt vatten rekommenderar vi regel-
bunden avkalkning. Om beredaren inte ger tillräckligt 
med varmvatten kan detta vara ett tecken på igenkalk-
ning. Låt en fackhantverkare utföra avkalkningen. Fack-
hantverkaren kan också bestämma avkalkningsinterval-
lerna.
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Underhåll av solvärmeanläggningen
Varje år måste solarvätskan kontrolleras. Denna åtgärd 
ingår i underhållsavtalet med ditt godkända fackhant-
verksföretag.

4.9 Kontroll av säkerhetsventil
I kallvattentilledningen har en säkerhetsventil installe-
rats i närheten av beredaren.
• Kontrollera regelbundet att säkerhetsventilen funge-

rar genom att öppna den.

Handhavande 4
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