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1 Information om dokumentationen

Nedanstående information gäller för hela dokumentationen. 
Ytterligare dokumentationer är giltiga tillsammans med 
denna installationsanvisning.
Vi tar inget ansvar för skador som uppstår pga. att de här 
anvisningarna inte följs.

1.1 Observera kompletterade dokument

 > Beakta vid installation ovillkorligen alla installationsan-
visningar för anläggningens byggdelar och komponenter.

Installationsanvisningarna finns bifogade för värmeanlägg-
ningens alla byggdelar och kompletterande komponenter. 

 > Ta även hänsyn till alla bruksanvisningar som medföljer 
värmeanläggningens komponenter.

1.2 Förvaring av dokumentation

 > Lämna medföljande installationsanvisning samt alla till-
lämpliga underlag och eventuellt erforderliga hjälpmedel 
till värmeanläggningens driftansvarig.

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

1.3  Använda symboler

Nedan förklaras de symboler som förekommer i texten.

i
Symbol för en nyttig anvisning och
information

 >  Symbol för nödvändiga åtgärder

1.4 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller uteslutande för::

 Typbeteckning  Artikelnummer

Brine-vatten-värmepumpar (VWS)

VWS 62/3 0010009073

VWS 82/3 0010009074

VWS 102/3 0010009075

Vatten-vatten-värmepumpar (VWW)

VWW 62/3 0010009087

VWW 82/3 0010009088

VWW 102/3 0010009089

1.1 Typbeteckningar och artikelnummer

Värmepumpens tiosiffriga artikelnummer (från det sjunde 
tecknet kan det avläsas från serienumret) hittar du på deka-
len på värmepumpen eller på märkplåten (¬ kap. 3.1).
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1.5  CE-märkning

Med CE-märkningen dokumenteras att apparater enligt typ-
översikten uppfyller de grundläggande kraven hos följande 
direktiv från Europaparlamentet och rådet: 
 – Rådets direktiv 2004/108/EG 

"Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet" med 
gränsvärdesklass B

 – Rådets direktiv 2006/95/EG 
"Direktivet om elektrisk utrustning för användning inom 
vissa spänningsgränser" (lågspänningsdirektivet) 

Värmepumparna motsvarar de typer som beskrivs i EG-typ-
intyget.

Värmepumparna motsvarar följande normer:
 – DIN EN 55014-1:2007-06, -2:2002-08
 – DIN EN 61000-3-2:2007-05, -3-3:2009-06, 

-3-12:2005-09
 – DIN 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

 – DIN EN 60529:2000 - 09, 
 – DIN 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-konformitetsdeklarationen kan granskas hos tillverkaren 
och kan vid behov ställas till förfogande.
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2  Säkerhetsanvisningar och föreskrifter

2.1 Säkerhetsanvisningar och varningar

Värmepumpen måste installeras av en auktoriserad installa-
tör som ansvarar för att gällande normer och föreskrifter 
följs. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår pga. att de 
här anvisningarna inte följs.

 > Följ de allmänna säkerhetsanvisningarna och varning-
arna som gäller i samband med olika åtgärder vid instal-
lationen av värmepumpen geoTHERM.

2.1.1  Klassificering av åtgärdsrelaterade 
varningar

De åtgärdsrelaterade varningarnas allvarlighetsgrad anges 
med följande farosymboler och signalord:

Farosymboler Signalord Förklaring

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

e Fara! Livsfara pga. ström

a Varning!
Risk för lättare person-
skador

b Var försiktig!
Risk för materialskador 
eller miljöskador

2.1 Farosymbolernas och signalordens betydelse

2.1.2 Varningarnas struktur

Varningar omges av en linje upptill och en nedtill. De är 
strukturerade enligt nedanstående grundprincip: 

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

 > Åtgärder för att avvärja faran.

2.2 Avsedd användning

Vaillants värmepumpar av typen geoTHERM plus är kon-
struerade enligt modern teknik och erkända säkerhetstek-
niska regler. Trots detta kan det uppstå faror för liv och lem, 
både för användaren och andra personer, samt apparatfel 
och materialskador vid felaktig eller icke avsedd använd-
ning.
Apparaten är inte avsedd att hanteras av personer (inklu-
sive 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 värmepumpar geoTHERM är endast avsedda för 
icke industriellt bruk. Apparaterna är avsedda som värme-
alstrare för slutna vägg- och golvvärmesystem och varm-
vattenberedning.
En annan användning än den som beskrivs i denna anvis-
ning eller en användning som går ut över beskriven drift 
gäller inte som ändamålsenlig. Som icke ändamålsenlig räk-
nas även all kommersiell och industriell användning. Tillver-
karen/leverantören ansvarar inte för skador som uppkom-
mer till följd av icke ändamålsenlig användning. Användaren 
är då ensamt ansvarig. 
Avsedd användning innefattar:
 – beaktande av bifogade drift-, installations- och under-

hållsanvisningar för Vaillants produkt som för andra 
delar och komponenter i anläggningen

 – att besiktnings- och underhållsspecifikationerna som 
anges i anvisningarna följs. 

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

2.3 Säkerhetsanvisningar

Observera följande säkerhetsanvisningar och föreskrifter 
när värmepumpen geoTHERM installeras:

 > Läs installationsanvisningen noggrant.
 > Utför de åtgärder som beskrivs i den här installations-

anvisningen.

Förhindra explosion och brand
Brinevätskan etanol är lättantändlig både som vätska och 
ånga. Explosionsfarlig blandning av ånga och luft kan bildas.

 > Håll hög värme, gnistor, öppen eld och heta ytor borta 
från apparaten.

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

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

vätskan.
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Värmepumpens komponenter kan hålla höga temperaturer.
 > Vidrör inga oisolerade rör till värmeanläggningen.
 > Ta inte bort några skyddskåpor.

Förebygga elstötar
 > Koppla alltid från all strömtillförsel innan du påbörjar 

arbeten med elinstallation eller elunderhåll. 
 > Kontrollera att ingen spänning finns.
 > Se till att strömmen inte kan kopplas in av misstag.

Undvika frätskador (enbart VWS)
Brinevätskor är hälsovådliga.

 > Undvik hud- och ögonkontakt.
 > Undvik att andas in eller förtära. 
 > Använd handskar och skyddsglasögon.
 > Observera säkerhetsanvisningarna som medföljer brine-

vätskan.

Undvik skador
Olämpliga frost- och korrosionsskyddsmedel kan skada tät-
ningar och andra komponenter i värmekretsen och därige-
nom orsaka otätheter med vattenläckage som följd.

 > Tillsätt enbart tillåtna frost- och korrosionsskyddsmedel 
till värmeanläggningens vatten

 > Följ påfyllningsföreskrifterna.

Endast VWW:
Vid otillräcklig vattenkvalitet kan matarbrunnen, rörledning-
arna och förångaren i värmepumpen skadas.

 > Kontrollera att det vatten som används av tillräckligt god 
kvalitet.

Undvik miljörisker (endast VWS)
Den brinevätska som finns i värmepumpen får inte tränga 
ut i avlopp, ytvatten och grundvatten. 

 > Sköt avfallshanteringen av värmepumpens brinevätska 
som det lokala regelverket föreskriver.

2.4 Säkerhetsanvisningar för köldmedlet

Förhindra frostskador
Värmepumpen levereras med påfyllt köldmedel R 407 C. 
Detta är ett klorfritt köldmedel som inte påverkar jordens 
ozonskikt. R 407 C är inte brand- eller explosionsfarligt.
Vid normal användning under normala betingelser förelig-
ger inga risker med köldmedlet R 407 C. Vid ej sakkunnigt 
användande kan emellertid 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 hud eller ögon kommer i kontakt med 

köldmedlet.

Förhindra miljöskador
Värmepumpen innehåller köldmedlet R 407 C. Köldmedlet 
får inte komma ut i atmosfären. R 407 C specificeras i 
Kyoto protokollet som fluorerad växthusgas med GWP 1653 
(GWP = Global Warming Potential, global uppvärmningspo-
tential). Om det kommer ut i atmosfären har det en verkan 
som är 1 653 gånger större än den naturliga växthusga-
sen CO2.

Innan värmepumpen går till avfallshantering måste det 
köldmedel som finns i värmepumpen tappas ut i en återvin-
ningsflaska, vilket endast får ske via underhållsventilerna. 
Vid underhåll får nytt köldmedel (mängden hittar du på 
märkplåten ¬ kap. 3.1) endast fyllas på via underhållsventi-
lerna. Om ett annat tillåtet köldmedel än det av Vaillant 
rekommenderade R 407 C fylls på, förlorar alla garantier 
sin giltighet och driftsäkerheten kan inte längre garanteras.

 > Se till att endast behörig, 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, regelverk och riktlinjer

Vid uppställning, installation och drift av värmepumpen 
och varmvattenberedaren ska gällande föreskrifter, 
bestämmelser, regler och direktiv efterföljas, detta gäller 
särskilt
 – bestämmelser om anslutning av elektrisk utrustning
 – gas-/eldistributörens regler och bestämmelser
 – vattendistributörens regler och bestämmelser
 – bestämmelserna om användning av markvärme
 – bestämmelserna om värmekällor och värmeanläggningar
 – bestämmelserna om energibesparing
 – hygienbestämmelser
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3 Beskrivning av funktionerna och 
apparaten

3.1   Märkplåt
På värmepumpen geoTHERM plus finns en märkplåt på insi-
dan av bottenplåten. Värmepannans typbeteckning hittar 
du på dekalen (¬ bild 3.4, pos. 1) nere till höger på den 
främre skyddskåpan och på märkplåten.

 R407 C

COP  B0/W35  4,70

COP   B5/W55  3,30

B0/W35
B5/W55

3/N/PE 400V 50Hz

IP 20

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

1/N/PE 230V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

 9,1 kW

 3,1 kW

 6 kW

 26 A

 < 16 A

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

 6,10 kW

 6,50 kW

VWS 62/3 
DE AT CH

Serial-No. 21054500100028300006000001N1

21054500100028300006000001N4

16 A

 175 I

 1 (10) MPa (bar)

3.1 Exempel på en märkplåt

Förklaring av märkplåtens symboler

Märkspänning kompressor

Märkspänning pumpar + reglering

3.1 Förklaring av symboler

Märkspänning reservvärme

Maximal märkspänning

Märkeffekt kompressor, pumpar 
och reglering

Märkeffekt reservvärme

Startström utan startströms-
begränsare

16 A
Startström med startströms-
begränsare

Volym varmvattenberedare

Tillåtet uppmätt övertryck

Köldmedelstyp

Påfyllningsmängd

Till. uppmätt övertryck

COP B0/W35
Energivinst (Coefficient of Perfor-
mance) vid brinetemperatur 0 °C 
och framledningstemperatur 35 °C

COP B5/W55
Energivinst (Coefficient of Perfor-
mance) vid brinetemperatur 5 °C 
och framledningstemperatur 55 °C

B0/W35
Termisk värmeeffekt vid brine-
temperatur 0 °C och framlednings-
temperatur 35 °C

B5/W55
Termisk värmeeffekt vid brine-
temperatur 5 °C och framlednings-
temperatur 55 °C

CE-märkning

VDE-/GS-märkning

Läs bruks- och installations-
anvisningen!

VDE-märkning för elektromagne-
tisk kompatibilitet

IP 20 Skyddsklass för beröringsskydd 
och fuktighet (IP 20)

Se till att avfallshanteringen för 
apparaten efter användningstiden 
sker enligt gällande regler (inte 
hushållsavfall)

21054500100028300006000001N4

Serienummer (Serial Number)

3.1 Symbolförklaringar (forts)
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3.2  Funktionsprincip

Vaillants värmepump geoTHERM VWS använder jordvärmen 
och värmepumpen geoTHERM VWW brunns-/grundvattnet 
som värmebärare.

Elektrisk
reserv-
värme

Varmvatten-
beredare

Värmekrets

Brinekrets
brunnskrets

Kylmedels-
krets

Varmvatten

Kallvatten

Trevägsventil
Värme/
beredarladdning

Kondensor

Värmekälla

Brinepump:
brunnspump

Förångare

Kompressor
Expansions-
ventil

2

1

3

4

Värme-
anläggning

3.2 Värmepumpens funktionssätt

Systemet består av separata kretsar som är anslutna till 
varandra med värmeväxlare. Kretsarna är:
 – Brinekretsen som transporterar värmen i värmekällan till 

köldmedelskretsen.
 – Köldmedelskretsen som överför värmen till värmekretsen 

genom förångning, kompression, kondensation och 
expansion.

 – Värmekretsen som försörjer värmesystemet och varm-
vattenuppvärmningen i varmvattenberedaren med 
värme.

Köldmedelskretsen är ansluten till jordvärmen via förånga-
ren (1) och tar upp dess värmeenergi. Det innebär att köld-
mediet ändrar sitt aggregationstillstånd och förångas. Via 
kondensorn (3) är köldmedelskretsen ansluten till värme-
systemet som den avger värmen till. Köldmediet kondense-
ras och blir då flytande igen.
Eftersom värmeenergin bara kan överföras från ett element 
med högre temperatur till ett element med lägre tempera-
tur, måste köldmedlet i förångaren ha en lägre temperatur 
än värmebäraren. Köldmedlets temperatur i kondensorn 
måste vara högre än värmevattnets för att värmen ska 
kunna avges.

De här olika temperaturerna genereras i köldmedelskretsen 
med en kompressor (2) och en expansionsventil (4) mellan 
förångaren och kondensorn. Köldmedlet i form av ånga 
strömmar från förångaren till kompressorn och komprime-
ras där. Trycket och temperaturen hos det förångade köld-
medlet stiger då kraftigt. Sedan strömmar köldmedlet 
genom kondensorn och avger värmen till värmevattnet 
genom att kondensera. Som vätska strömmar det till expan-
sionsventilen, expansion sker och trycket och temperaturen 
sjunker kraftigt. Temperaturen är nu lägre än temperaturen 
för den brinevätska/brunnsvatten som strömmar genom 
förångaren. Köldmedlet kan nu ta upp ny värmeenergi i för-
ångaren, förångas sedan och strömmar till kompressorn. 
Kretsloppet börjar om från början.
Vid behov kan den elektriska reservvärmen aktiveras via 
den inbyggda regleringen. Effekten på den kan minskas med 
ett visst anslutningssätt.

För att förhindra kondensation inuti apparaten har ledning-
arna i brinekretsen/brunnsvattenkretsen och i köldmedels-
kretsen köldisolerats. Om kondens ändå skulle uppkomma, 
samlas den i en kondensbehållare (¬ bild 3.6, pos. 17) och 
leds in under värmepumpen. Det kan alltså bildas droppar 
under värmepumpen.

3.3  Värmepumpens konstruktion

Värmepumpen geoTHERM exclusiv har en inbyggd varmvat-
tenberedare på 175 liter. Värmepumpen kan levereras som 
en av nedan listade typer. 

Typbeteckning Värmeeffekt (kW)

Brine-vatten-värmepumpar (VWS) B0/W35 DT 5 K

VWS 62/3 6,1

VWS 82/3 7,8

VWS 102/3 10,9

Vatten-vatten-värmepumpar (VWW) W10/W35 DT 10 K

VWW 62/3 8,4

VWW 82/3 10,9

VWW 102/3 14,0

3.2 Typöversikt
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Värmepumpen kan drivas med alla tillgängliga strömförsörj-
ningstariffer.

För att förenkla transport kan värmepumpen tas isär i två 
moduler (¬ kap. 4.7.2). 

1

2

 

3.3  Värmepumpens moduler

Beteckningar
1 Modul varmvattenberedare
2 Modul värmepump

3

2

1

3.4  Frontalvy

Beteckningar
1 Dekal med värmepumpens typbeteckning
2 Monteringsplåt vrnetDIALOG (bakom pelarens kåpa)
3 Manöverpanel 
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6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

3.5  Bakre vy

Beteckningar
1 Varmvattenanslutning varmvattenberedare
2 Kallvattenanslutning varmvattenberedare
3 Anslutning expansionskärl värmekrets
4 Från värmebärare till värmepump (A, varm brine)
5 Från värmepump till värmebärare (B, kall brine)
6 Returledning värme
7 Framledning värme
8 Grepphandtag
9 Grepphandtag/ledningsgenomföring elektrisk anslutning 
10 Avluftning av värmeframledningen till varmvattenberedaren

 Komponentgrupper

1

2

3

4

5

7

8

11

12

13

1415

17

16

18

19

10

6

9

3.6  Frontalvy, öppnad kåpa (VWS)

Beteckningar
1 Ledningsdragningskanal 
2 Varmvattenberedare 
3 Kopplingsskåp 
4 Reglerkretskort (under skyddskåpan) 
5 Anslutning spänningsförsörjning 
6 Trevägsventil uppvärmning/beredarladdning 
7 Temperaturbegränsare för skydd av reservvärmen 
8 Elektrisk reservvärme 
9 Kondensor, på höger sida, symmetriskt placerad mot pos. 19
10 Högeffektiv cirkulationspump 
11 Påfyllnings- och avtappningsventil i värmekretsen 
12 Märkplåt
13 Kompressor 
14 Grepphandtag (på undersidan) 
15 Expansionsventil 
16 Kondensbehållare 
17 Påfyllnings- och avtappningsventil i brinekretsen
18 Högeffektiv cirkulationspump för brine 
19 Förångare 
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1

2

3

4

5

6

8

11

12

13

1415

17

16

18

19

10

7

9

3.7  Frontalvy med öppnad skyddskåpa (VWW)

Beteckningar
1 Ledningsdragningskanal 
2 Varmvattenberedare 
3 Kopplingsskåp 
4 Reglerkretskort (under skyddskåpan) 
5 Anslutning spänningsförsörjning 
6 Temperaturbegränsare för skydd av reservvärmen 
7 Trevägsventil uppvärmning/beredarladdning
8 Elektrisk reservvärme 
9 Kondensor, på höger sida, symmetriskt placerad mot pos. 19
10 Högeffektiv cirkulationspump 
11 Påfyllnings- och avtappningsventil i värmekretsen 
12 Märkplåt
13 Kompressor 
14 Grepphandtag (på undersidan) 
15 Expansionsventil 
16 Kondensbehållare 
17 Påfyllnings- och avtappningsventil i brunnsvattenkretsen 
18 Flödeskontakt
19 Förångare 

3.4  Valfria tillbehör

Följande apparater från Vaillant kan du använda för att 
utöka din värmepumpsanläggning. Ytterligare information 
om installation av apparater från Vaillant hittar du i 
¬ kap. 7.7.

Shuntmodul VR 60
Med shuntmodulen kan du utöka regleringen av värmean-
läggningen med två shuntkretsar. Du kan maximalt ansluta 
sex shuntmoduler.

Fjärrkontroll VR 90 
För de första sex värmekretsarna (HK 4 – HK 15) kan du 
ansluta en egen fjärrkontroll.

Standardgivare VR 10
Beroende på anläggningskonfiguration kan det krävas extra 
givare, t.ex. framlednings-, returflödes-, fördelar- eller bere-
dargivare. 

vrDIALOG 810/2
vrDIALOG är en kommunikationsenhet med programvara 
och anslutningsledning. Den ger dig möjlighet att utföra 
diagnos, övervakning och parametrering av värmepumpen 
på plats med hjälp av en dator.

vrnetDIALOG 840/2, 860/2
Kommunikationsenheten vrnetDIALOG ger dig möjlighet att 
via en telefonanslutning eller ett integrerat GSM-modem 
utföra fjärrdiagnos, övervakning och parametrering av vär-
mepumpen via en dator, oberoende av var pumpen installe-
rats.

Startströmsbegränsare VWZ 30/2 SV
Startströmsbegränsaren VWZ 30/2 SV har till uppgift att 
begränsa den kortfristigt kraftigt förhöjda strömförbruk-
ningen vid start av kompressorn. Detta rekommenderas 
eller krävs av vissa elbolag.

Ackumulatortank för varmvatten VPS
Ackumulatortanken VPS fungerar som mellanlagring för 
värmebärarvatten och kan monteras mellan värmepump 
och värmekrets. Den tillhandahåller den nödvändiga ener-
gin för att överbrygga elleverantörens spärrtid.

Ackumulatortank VPS /2
Ackumulatortanken VPS /2 (kan fås med färskvattenstation 
VPM-W eller laddningsstation för solceller VPM-S) fungerar 
som mellanlagring för värmebärarvatten och kan monteras 
mellan värmepumpen och värmekretsen. Den tillhandahål-
ler den nödvändiga värmeenergin för att överbrygga elleve-
rantörens spärrtid.
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Kompakt kollektor VWZ KK
Jordkollektorsystemet VWZ KK fungerar som värmebärare 
med litet platsbehov och är enkelt och snabbt att installera. 
Det kan endast kombineras med värmepumpstyperna VWS 
82/3 och VWS 102/3.

Andra tillbehör som kan erhållas från Vaillant
 – Färdigblandad värmebärarvätska
 – Påfyllningspump för brinekrets
 – Brinepåfyllningsstation för värmepumpar

Ytterligare tillbehör
 – Säkerhetsgrupp och avloppstratt för värmekrets
 – Expansionskärl för värmekrets
 – Expansionskärl för varmvattenkrets
 – Expansionskärl för brinekrets
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4 Montering

4.1   Krav på uppställningsplatsen

 > Välj ett torrt utrymme som alltid är frostsäkert, inte har 
lägre temperatur än 7 °C och inte högre temperatur än 
25 °C.

 > Tänk på att uppställningsplatsen måste ha en minsta 
volym. Enligt DIN EN 378 T1 beräknas minsta uppställ-
ningsutrymme för värmepumpar (Vmin) på följande sätt:
Vmin = G/c
G = fyllmängd köldmedel i kg
c = praktiskt gränsvärde i kg/m3 
 (för R 407 C gäller c = 0,31 kg/m3)
Genom detta får man fram följande minsta uppställnings-
utrymme:

Värmepumpstyp
Fyllmängd 

 köldmedel [kg]
Minsta uppställ-

ningsutrymme [m3]

VWS 62/3
VWW 62/3

1,9 6,1

VWS 82/3
VWS 82/3

2,2 7,1

VWS 102/3
VWS 102/3

2,05 6,6

4.1 Minsta storlek på värmepumpens uppställningsutrymme

 > Var noga med att de nödvändiga minimiavstånden kan 
hållas.

 > När du väljer uppställningsplats, ta hänsyn till att värme-
pumpen under drift kan överföra svängningar till golvet 
och näraliggande väggar. 

 > Säkerställ att golvet är jämnt och har tillräcklig bärkraft 
för att kunna bära upp värmepumpens vikt, inklusive 
varmvattenberedaren och eventuellt en driftklar, fylld 
ackumulatortank.

 > Se till att ledningsdragningen kan ske på lämpligt sätt 
(gäller både på brine-/brunnsvatten-, varmvatten- och på 
uppvärmningssidan).

4.2     Krav på kvaliteten hos brunnsvattnet 
(endast VWW)

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. olämpligt 
brunnsvatten!
Olämpligt brunnsvatten kan skada matar-
brunnen, rörledningarna och förångaren 
genom igenslamning. Användning av salt-
haltigt vatten är inte tillåten!

 > Före installationen måste du ovillkorligen 
kontrollera att det uppsugna brunnsvatt-
nets kvalitet är tillräcklig.

Om värmepumpen integreras direkt i brunnsvattenkretsen 
måste en vattenanalys enligt tabellen nedan utföras för 
bedömning av brunnsvattenkvaliteten, oavsett om detta 
krävs av lagen eller ej (¬ tab. 4.2) och det måste fastställas 
om brunnsvattnet kan användas som värmebärare. Tabellen 
är en hjälp att orientera sig och har inga anspråk på att 
vara fullständig. Vid otillräcklig brunnsvattenkvalitet måste 
en brine-vatten-värmepump (VWS) användas tillsammans 
med en mellanliggande värmeväxlare som tillhandahålls av 
kunden (¬ planeringsinformation geoTHERM).

Som gränsvärden gäller värdena för "koppar", eftersom det 
i värmepumpen finns en kopparlödd plattvärmeväxlare av 
rostfritt stål. Om egenskapen "¯" (olämplig) visas i spalten 
"Koppar" eller om egenskapen "à" visas tre gånger, är 
direkt drift inte tillåten. I detta fall måste en mellankrets 
(med brine-vatten-värmepump och mellanliggande värme-
växlare) installeras.

Om en värmeväxlare av rostfritt stål (material 1.4401) 
används som värmeväxlare i mellankretsen, gäller tabellens 
gränsvärden för "Rostfritt stål". Om egenskapen "¯" 
(olämplig) visas i spalten "Rostfritt stål" eller om egenska-
pen "à" visas tre gånger, är drift med en mellankrets inte 
tillåten.

Om man tar vatten från sjöar eller dammar måste alltid en 
mellankrets installeras. Mellankretsen måste fyllas på med 
brinevätska (blandning på 30 %).
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Innehåll i vattnet Koncentration i 
mg/l

Koppar Rostfritt 
stål
(1,4401)

Järn, löst
Fe **

<0,2
>0,2

¨
¯**

¨
¨

Mangan, löst
Mn **

<0,1
>0,1

¨
¯**

¨
¨

Aluminium, löst
Al

<0,2
>0,2

¨
à

¨
¨

Vätesulfid
H2S

<0,05
>0,05

¨
¯

¨
¨

Sulfid
SO3

<1 ¨ ¨

Klorgas, fri
Cl2

<0,5
0,5–5

>5

¨
à/¯
¯

¨
¨
à/¯

Ammoniak
NH3

<2
2–20
>20

¨
à
¯

¨
¨
¨

Kolsyra, fri, aggressiv
CO2

<5
5–20
>20

¨
à
¯

¨
¨
¨

Syre
O2

<2
>2

¨
à

¨
¨

Sulfat
[SO4]2-

<70
70–300

>300

¨
à/¯
¯

¨
¨
¯

Vätekarbonat
HCO3

-
<70

70–300
>300

¨
à
¨

¨
¨
¨

Förhållande
HCO3

-/[SO4]2-
<1,0
>1,0

à/¯
¨

¨
¨

Klorid
Cl-

<300
>300

¨
à

¨
à

Nitrat, löst
NO3

<100
>100

¨
à

¨
¨

Optiska 
 egenskaper ***

klart, 
färglöst

klart, 
färglöst

Gränsvärde

Vatten
total hårdhetsgrad

4,0–8,5 °dH ¨ ¨

pH-värde <6,0
6,0–7,5
7,5–9,0

>9,0

à
à
¨
à

à
à/¨
¨
¨

elektrisk lednings-
förmåga (vid 20 °C)

<10 mS/cm
10–500 mS/cm
>500 mS/cm

¨
à
¯

¨
¨
¨

4.2  Gränsvärden brunnsvattenkvalitet

¨ = i normala fall god beständighet
à =  korrosionsrisk föreligger. Om flera evalueringar med à förelig-

ger är risken kritisk
¯ = olämpligt

**)  För att undvika igenslamning, särskilt i returbrunnen, måste 
gränsvärdet för järn (Fe) <0,2 mg/liter och gränsvärdet för 
 mangan (Mn) <0,1 mg/liter absolut följas.

***) Oberoende av vad som föreskrivs enligt lagen, får det inte 
förekomma några grumlingar eller utfällbara ämnen i grundvatt-
net. De minsta föroreningspartiklarna, som är orsaken till att 
vattnet blir grumligt, kan inte elimineras med hjälp av filter och 
kan samlas i förångaren och försämra värmeöverföringen.
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4.3   Avstånd och dimensioner

1800 

600 0-10 1) 

90 

18 

835 

650 

696 

600 

75

75

64
260

12 
280 

4.1  Avstånd och dimensioner

1) Uppställningsfötter, kan justeras 10 mm i höjdled
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300 mm

300 mm

300 mm

600 mm

100 mm

4.2   Minsta avstånd till värmepumpens uppställningsplats

4.4 Krav på värmekretsen

Värmepumpen är enbart lämpad för anslutning till en sluten 
centralvärmeinstallation. För att garantera en störningsfri 
funktion måste centralvärmen ha installerats av auktorise-
rad personal och i överensstämmelse med gällande regel-
verk.
En värmepump passar för värmesystem med låga tempera-
turer. Därför bör värmeanläggningen vara utformad för låga 
framledningstemperaturer (i idealfallet ca 30–35 °C). Dess-
utom måste det säkerställas att man tagit hänsyn till elleve-
rantörens spärrtider.

För att undvika energiförluster samt skydda mot att led-
ningarna isbildning måste alla anslutningsledningar utrus-
tas med en värmeisolering.
Ledningarna måste vara fria från föroreningar.

 > Skölj vid behov noggrant igenom ledningarna före påfyll-
ning.

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. olämpliga frost- och 
korrosionsskyddsmedel!
Olämpliga frost- och korrosionsskyddsme-
del kan skada tätningar och andra kompo-
nenter i värmekretsen och därigenom 
orsaka otätheter med vattenläckage som 
följd.

 > Tillsätt enbart tillåtna frost- och korro-
sionsskyddsmedel till värmeanläggning-
ens vatten

 > Följ påfyllningsanvisningarna (¬ kap. 6.1).

Vid värmeanläggningar som till övervägande del är utrus-
tade med termostatreglerade eller elektriskt reglerade ven-
tiler måste en stadig och tillräcklig genomströmning av vär-
mepumpen vara säkerställd. Oberoende av valet av värme-
anläggning måste det nominella volymflödet av värmebä-
rarvatten (¬ tab. 14.1 resp. 14.2) vara säkerställt.
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4.5  Kontroll av leveransens innehåll

3

4

5

6

2

1

13

12

11

10

14

15

16

7

8

9

4.3 Kontroll av leveransens innehåll

Beteckningar se tab. 4.3

Värmepumpen levereras stående på en pall, i fem förpack-
ningsenheter.

 > Kontrollera att värmepumpen och den separat förpack-
ade manöverpanelen inte fått några transportskador.

Pos. Antal Beteckning

1 1 Värmepump

14 2 Installationsanvisning, bruksanvisning

Tillsammans i en kartong:

2 1 Manöverpanel, skyddskåpa

3 1 6 liters expansionskärl för brine, max. 3 bar 

4 1 Klämma för fastsättning av expansionskärl för 
brinevätska

5 1 Säkerhetsventil för brinekretsen, 1/2", 3 bar

6 1 VRC DCF-signalmottagare för radiomottagare 
med utetemperaturgivare 

7 4 Givare VR 10 

8 1 Styrkabel för vrnetDIALOG

Tillsammans med detta i en liten påse:

9 2 M6-skruvar med platt skalle

9 2 Plåtskruvar för fastsättning av 
vrnetDIALOG

9 1 Klämma för dragavlastning

Tillsammans i en kartong:

10 2 Tätningar med stödring av metall för brine-
kretsens vinkelanslutningar

11 2 Plana tätningar (gula/gröna) för värmekretsens 
vinkelanslutningar

12 5 Vinkelanslutningar 90° med kopplingsmuttrar

13 2 Isoleringsmatta för brinekretsanslutningar på 
baksidan

Tillsammans i en kartong:

15 2 Frontens skyddskåpa med monteringsplåt

Tillsammans med detta i en liten påse:

3 M6-skruvar med platt skalle för montering av 
manöverpanelen på monteringsplåten (plus en 
reservskruv)

3 Plåtskruvar för monteringsplåten

9 Låsskruvar

Tillsammans i en kartong:

16 4 Sidoskyddskåpor och övre skyddskåpor

Tillsammans med detta i en liten påse:

8 M6-skruvar med platt skalle för montering av 
sidoskyddskåporna

2 Plåtskruvar för montering av de övre skydds-
kåporna

4.3  Leveransens innehåll

i
 Montera tillbaka de olika skyddskåpedelarna 

först efter att alla installationsarbeten har avslu-
tats (¬ kap. 7.9).
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4.6  Ta bort transportskydden

4.4 Ta bort transportskydden

 > Ta försiktigt bort förpackning och fyllningsmaterial utan 
att skada apparatkomponenterna.

 > Ta bort transportskydden (vinkeljärn) med vilka värme-
pumpen är fäst vid pallen.

 > Avfallshantera vinkeljärnen. De behövs inte längre.

4.7  Transportera värmepumpen

b
 Var försiktig!

Risk för skador om transporten inte sker 
korrekt!
Oberoende av transportsätt får värmepum-
pen resp. värmepumpsmodulen aldrig lutas 
mera än 45°. I annat fall kan det senare 
uppstå störningar i köldmedelskretsen 
under drift. I värsta fall kan detta leda till 
ett fel på hela värmeanläggningen.

 > Luta värmepumpen med maximalt 45° 
under transporten. 

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

vattenberedarmodul)
På grund av dess vikt rekommenderar vi att värmepumpen 
tas isär och transporteras i två moduler.

4.7.1 Transportera värmepumpen som komplett 
enhet

Vi rekommenderar att värmepumpen transporteras med 
hjälp av en lämplig säckkärra. 

a
 Fara!

Risk för olycksfall pga. för hög vikt vid 
lyft!
Värmepumpen väger upp till 180 kg.

 > Om det inte går att undvika att lyfta vär-
mepumpen, se till att flera personer 
hjälps åt för att undvika olyckor.
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4.5  Transportera värmepumpen som komplett enhet (säck-

kärra)

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. olämpligt transport-
medel!
Se till att det transportmedel du valt är 
utformat för att kunna bära värmepumpens 
vikt. 

 > Bland tekniska data hittar du värmepum-
pens vikt.

Tänk på detta vid transport med en säckkärra:
 > Sätt säckkärran mot värmepumpen enbart från bak-

sidan, eftersom viktfördelningen då är lämpligast.
 > Fixera värmepumpen med en fästrem.
 > Använd en ramp för att köra ner säckkärran från pallen, 

t.ex. ett fyrkantsblock och en bräda.

4.7.2  Transportera värmepumpen som separata 
moduler

Ta isär modulerna
Vid behov kan man ta isär varmvattenmodulen från värme-
pumpsmodulen och transportera dem var för sig. Det är 
praktiskt i t.ex. trånga trapphus.

1

2

3

4.6  Varmvattenberedarmodulen och värmepumpsmodulen 

 isärtagna
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Innan modulerna tas isär måste man lossa anslutningarna 
mellan värmepumpen och varmvattenberedaren.

 > Lossa anslutningen till varmvattenberedarens framled-
ning (1) på värmepumpens högra sida.

 > Lossa anslutningen till varmvattenberedarens returled-
ning (2) på varmvattenberedarens undersida.

 > Skruva ur de fyra fästskruvarna (3) ur värmepumpens 
ram.

a
 Fara!

Risk för olycksfall pga. för hög vikt vid 
lyft!
Varmvattenberedarmodulen väger ca 60 kg 
när den är tom. 

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

 > Lyft av varmvattenberedaren och sätt ner den försiktigt 
på golvet.

Tänk på detta vid transport med en säckkärra:
 > Sätt säckkärran mot värmepumpen enbart från bak-

sidan, eftersom viktfördelningen då är lämpligast.
 > Fixera värmepumpen med en fästrem.
 > Använd en ramp för att köra ner säckkärran från pallen, 

t.ex. ett fyrkantsblock och en bräda.

Nu kan de båda modulerna transporteras var för sig.

a
 Fara!

Risk för olycksfall pga. för hög vikt vid 
lyft!
Värmepumpsmodulen väger upp till 120 kg. 

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

Sätta ihop modulerna
 > Efter transporten sätter man ihop de båda modulerna i 

omvänd ordningsföljd.
 > Kontrollera att anslutningarna till varmvattenberedaren 

är täta.

4.8 Fälla upp kopplingsskåpet

Vid leveransen är kopplingsskåpet nedfällt för att skydda 
elkomponenterna. Före elinstallationen måste det fällas upp 
och sättas fast.

1.

2.

3.

3.

1.

4.7 Fälla upp kopplingsskåpet

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

kablar kommer i kläm eller skadas.
 > Sätt fast kopplingsskåpet med de båda låsskruvarna (3).
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4.9  Ställa upp värmepumpen

 > Se till att minimiavstånden från värmepumpen till väg-
gen följs (¬ bild 4.2).

0-10 mm

4.8 Ställa in de ställbara fötterna

 > Rikta in värmepumpen genom att ställa in de ställbara 
fötterna vågrätt.
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5  Hydraulinstallation

b
 Var försiktig!

Risk för skador genom kvarvarande 
rester i värmeanläggningens framledning 
och returledning!
Rester som svetsloppor, lod, kitt, rost, grova 
smutspartiklar o. dy. i rörledningarna kan 
samlas i värmepumpen och leda till stör-
ningar.

 > Spola noggrant igenom värmepumpen 
före installationen, för att avlägsna even-
tuella rester!

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. otäthet!
Mekaniska spänningar på anslutningsled-
ningar kan leda till otätheter och därige-
nom till skador på värmepumpen. 

 > Undvik mekaniska spänningar på anslut-
ningsledningarna!

Installationen måste utföras av en auktoriserad installatör!

 > Följ mått- och anslutningsritningarna vid rörinstallatio-
nen (¬ bild 4.1).

 > Följ gällande föreskrifter för installationen.
 > Beakta följande anvisning för att undvika ljudöverföring:

placera inte klämmorna för att fästa värmekretsens och 
brinekretsens rörledningar vid väggen för nära värme-
pumpen, för att undvika en styv koppling.
Använd armerade gummislangar under särskilt svåra 
omständigheter. 

Användning av korrugerade slangar av rostfritt stål rekom-
menderas inte, eftersom den korrugerade formen på slang-
arna leder till för höga tryckförluster på värmebärarvatten-
sidan.

b
 Var försiktig!

Risk för sämre funktion pga. luft i 
värmeanläggningen!
Luft i värmeanläggningen leder till sämre 
funktion och minskar värmeeffekten. 

 > Placera avluftningsventiler på lämpliga 
platser i värmeanläggningen.

5.1  Installera direkt värmedrift

5.1.1 Beskrivning av funktionerna vid direkt 
värmedrift

Golvvärmekretsarna ansluts direkt till värmepumpen. Regle-
ringen sker som standard via en energibehovsreglering 
(¬ kap. 9.4.2). Monoenergetiskt driftsätt, dvs. värmeför-
sörjningen sker via två värmealstrare som försörjs av 
samma energikälla.
Värmepumpen driver dessutom den inbyggda varmvatten-
beredaren.

5.1.2 Installationsanvisningar

 > Installera hydraulkomponenterna i enlighet med gällande 
lokala krav och i analogi med ett av exemplen på 
hydraul schema nedan.

 > Om du inte använder det valfria tillbehöret brinepåfyll-
ningsstation för värmepumpar (¬ bild 6.4 - 6.6, 
pos. 56) installerar du de enskilda hydraulkomponen-
terna i enlighet med ¬ bild 6.6.

 > Anslut en maxtermostat för att garantera värmepum-
pens golvskyddsfunktion.

 > Anslut framledningsgivare VF2 för att garantera integral-
funktionen för energi.

 > Ställ in Hydraulschema 3 med regleringen vid driftsätt-
ning.

 > Försäkra dig om att en minsta cirkulationsmängd vatten 
(minst 30 % av den nominella volymströmmen) finns.

i
 Om du har installerat ett samlingskärl mellan 

värmepumpen och värmeanläggningen måste 
temperaturgivaren VF2 monteras i framled-
ningen från samlingskärlet till värmeanlägg-
ningen.

Obs! Principskiss!
Dessa exempel på hydraulscheman innehåller inte alla nöd-
vändiga spärr- och säkerhetskomponenter som behövs för 
korrekt montering.

 > Följ gällande normer och riktlinjer!
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5.1  Exempel på hydraulschema: direkt värmedrift
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5.2  Installera en shuntkrets med 
ackumulatortank

5.2.1 Beskrivning av värmedriftsfunktioner med 
shuntkrets och ackumulatortank

Värmekretsarna ansluts till värmepumpen via en ackumula-
tortank som fungerar som mellanlagring. Regleringen sker 
som standard via en börtemperaturreglering i framled-
ningen (¬ kap. 9.4.3).
Framledningsgivaren VF2 sitter bakom den externa cirkula-
tionspumpen (golvskyddskrets).
Värmepumpen reagerar på ett värmekrav från ackumulator-
tanken.
Värmepumpen driver dessutom den inbyggda varmvatten-
beredaren.

5.2.2 Installationsanvisningar

 > Installera hydraulkomponenterna i enlighet med gällande 
lokala krav och i analogi med exemplet på hydraul-
schema nedan.

 > Om du inte använder det valfria tillbehöret brinepåfyll-
ningsstation för värmepumpar (¬ bild 6.4 - 6.6, 
pos. 56) installerar du de enskilda hydraulkomponen-
terna i enlighet med ¬ bild 6.6.

 > Anslut en maxtermostat för att garantera värmepum-
pens golvskyddsfunktion.

 > Anslut framledningsgivare VF2 för att garantera integral-
funktionen för energi.

 > Ställ in Hydraulschema 4 med regleringen vid driftsätt-
ning.

Obs! Principskiss!
Dessa exempel på hydraulscheman innehåller inte alla nöd-
vändiga spärr- och säkerhetskomponenter som behövs för 
korrekt montering.

 > Följ gällande normer och riktlinjer!
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5.2   Exempel på hydraulschema: shuntkrets med ackumulator-

tank
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5.3 Montera vinkeljärn

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. otäthet!
Om man inte använder tätningarna med 
stödring av metall på brinekretsens/brunns-
vattenkretsens anslutningar (¬ bild 5.4, 
pos. 3 och 4) kan otätheter uppkomma!

 > Var noga med att rätt tätningar används 
för vinkelanslutningarna!

 – Installation av rör och användning av tätningar måste 
ske enligt ¬ bild 5.4.

 – Installationen måste utföras av en auktoriserad installa-
tör.

 > Följ gällande föreskrifter för installationen.

b
 Var försiktig!

Risk för försämrad funktion!
Luft i värmeanläggningen leder till sämre 
funktion och minskar värmeeffekten. 

 > Montera avluftningsventiler vid behov.

1

1

5.3 Ta bort skyddshättorna

 > Ta bort skyddshättorna (1) från apparatanslutningarna. 
De behövs inte längre och kan kasseras på korrekt sätt.

7

6

5

4

3

2

5.4  Montera vinkelanslutningsrör

Beteckningar
2 Isoleringsmatta
3 Från värmepump till värmebärare (B, kall brine)
4 Från värmebärare till värmepump (A, varm brine)
5 Anslutning expansionskärl värmekrets
6 Returledning värme
7 Framledning värme

 > Montera de båda vinkelanslutningsrören (3 och 4) med 
tätningarna med stödring av metall som finns bland till-
behören.

 > Montera de enskilda mindre vinkelanslutningsrören med 
en gul och grön plan tätning (medföljer) på anslutningen 
för värmekretsens expansionskärl (5).

 > Montera de båda vinkelanslutningsrören (6 och 7) med 
gula/gröna plana tätningar som medföljer.

 > En isoleringsmatta avsedd för värmeisolering finns bland 
tillbehören. Fäst isoleringsmattan (2) med de båda högra 
förskruvningarna.
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5.4 Ansluta värmepumpen till värmekretsen

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. kondensvatten!
Kondensvatten kan orsaka korrosion.

 > Isolera alla värmekretsens rör så att de 
är täta mot diffunderande ånga.

b
 Var försiktig!

Risk för skada pga. övertryck i 
värmekretsen!
Under driften kan ett övertryck i värme-
kretsen uppstå.

 > Montera ett expansionskärl och en säker-
hetsventil i värmekretsen, så som det 
krävs nedan.

För installation av värmeanläggningen krävs följande enligt 
EN 12828:
 – en påfyllningsventil för att kunna fylla värmeanlägg-

ningen med vatten eller tappa ur vatten (finns integrerad 
i apparaten från fabrik, dock utan anslutning till färsk-
vatten),

 – ett expansionskärl med i värmekretsens returledning,
 – en säkerhetsventil för övertryck (minst DN 20, öppnings-

tryck 3 bar) med tryckmätare (säkerhetsgrupp) i värme-
kretsens framledning, omedelbart bakom värmepumpen,

 – en luft-/föroreningsavskiljare i värmekretsens returled-
ning.

a
 Fara!

Skållningsrisk genom ånga eller hett 
 vatten!
Genom utblåsledningen hos säkerhetsventi-
len för övertryck blåses ånga och/eller hett 
vatten ut vid övertryck.

 > Installera en utblåsledning med samma 
storlek som säkerhetsventilens utlopps-
öppning, så att människor inte utsätts 
för risk vid utblåsning av ånga eller hett 
vatten.

 > Installera utblåsledningen i en frostfri omgivning, så att 
den alltid är åtkomlig och kan övervakas.

Vi rekommenderar installation av en säkerhetsgrupp från 
Vaillant och en avloppstratt.

 > Montera värmeanläggningens fram- och returledning 
med alla tillhörande komponenter.

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

pos. 5).

5.5  Ansluta värmepumpen till brinekretsen
(endast VWS)

6448

56 70 72

62

57

42a

6361

65

A

B

5.5  Armaturer i brinekretsen

Beteckningar
42a Säkerhetsventil
48  Tryckmätare
56  Brinepåfyllningsstation för värmepumpar
57  Expansionskärl för brine
61  Avstängningsventil
62  Avstängningsventil
63  Avstängningsventil
64  Avstängningsventil
65  Uppsamlingsbehållare för brine
70  Avstängningsventil
72  Avstängningsventil
A  Från värmebärare till värmepump (varm brine)
B  Från värmepump till värmebärare (kall brine)

Vaillant rekommenderar installation av Vaillants brinepåfyll-
ningsstation för värmepumpar. Genom detta är det möjligt 
med en förberedande delvis avluftning av brinekretsen, t.ex. 
av brinekretsens fram- och returledningar, ända fram till 
apparaten.

 > Följ ¬ monteringsanvisningarna för brinepåfyllningssta-
tionen för värmepumpar vid installationen.

b
 Var försiktig! 

Risk för felfunktion!
Föroreningsfilter kan leda till genomström-
ningsproblem och till reducerad återstå-
ende tryckhöjd i brinepumpen. 

 > Installera inget permanent skyddsfilter i 
brinekretsen! Brinevätskan renas vid 
påfyllningen.
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b
 Var försiktig! 

Risk för skada genom uppkomst av 
kondens!
Kondensbildning på oisolerade brineled-
ningar inomhus kan leda till skador på 
byggnaden.

 > Du måste ovillkorligen isolera alla brine-
ledningar så att de är täta mot diffunde-
rande ånga.

 > Montera brineledningarna mellan värmebäraren och vär-
mepumpen med alla tillhörande komponenter och följ de 
tekniska riktlinjerna.

i
 Använd kylrörsklämmor för anslutningar av 

brineledningar till värmepumpen för att undvika 
isbildning.

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

 > Montera den isoleringsmatta som är avsedd för värme-
isolering av anslutningsplåten (¬ bild 5.4, pos. 2).

 > Isolera alla ledningar så att de är täta mot diffunderande 
ånga.

5.6 Montera expansionkärlet för brine i 
brinekretsen (endast VWS)

42a

1

2

57

3

5.6  Montera expansionskärlet för brine

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. att brine läcker ut!
Om den nedre förskruvningen på expan-
sionskärlet för brine (2) tätas med gängtejp 
eller liknande kan detta leda till läckage i 
brinekretsen.

 > Täta förskruvningen med hampa/lin. 

i
 Expansionskärlet för brine finns bland till-

behören och har en volym på ca 6 liter. Den 
räcker därmed till för brinekretsar upp till max. 
500 liter.

 > Montera fästet (3) till expansionskärlet för brine på väg-
gen med hjälp av pluggen och skruven.

 > Vrid loss de förmonterade anslutningsstyckena (1 och 2) 
från expansionskärlet för brine (57).

 > Täta yttergängan på det undre anslutningsstycket med 
hampa.

 > Installera expansionskärlet för brine med det undre 
anslutningsstycket i ledningen från värmebäraren till 
 värmepumpen.

42a

1

5.7  Montera säkerhetsventilen

 > Täta yttergängan hos det övre anslutningsstycket (1) 
med en tätningsmassa som tätar torrt, t.ex. gängtejp.

 > Montera anslutningsstycket på säkerhetsventilen för 
3 bar (42a) som följer med värmepumpen.

 > Montera det övre anslutningsstycket med säkerhetsventi-
len på expansionskärlet för brine.

 > Fixera expansionskärlet för brine med hjälp av fästet.
 > Anslut en slang/ledning till säkerhetsventilen. Låt 

slangen mynna ut öppet i expansionskärlet för brine.
 > Installera expansionskärlet för brine (¬ bild 5.5, pos. 65) 

trycklöst på säkerhetsventilen (42a). 
Uppsamlingskärlet för brine får inte vara helt slutet, 
eftersom säkerhetsventilens funktion då inte kan garan-
teras.
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5.7 Ansluta värmepumpen till 
brunnsvattenkretsen (endast VWW)

När brunnsvatten används som värmebärare använder man 
oftast en brunnsanläggning med en matarbrunn och en 
returbrunn.

Ändarna på rörledningarna till matar- och returbrunnarna 
måste ligga tillräckligt djupt under brunnens vattenytya för 
att undvika att vattnet tar upp syre från luften. Detta syre 
leder till att järn och mangan som är löst i vattnet fälls ut, 
vilket kan leda till igenslamning av returbrunnen och vär-
mepumpens värmeväxlare.

 > Installera brunnspumpen (dränkbar pump) som tillhanda-
hålls av kunden i matarbrunnen. Följ brunnspumpens 
installations-/monteringsanvisningar.

Brunnspumpens elektriska anslutning beskrivs i 
¬ kap. 7.3.4.

 > Montera ledningarna för brunnsvatten med alla tillhö-
rande komponenter och enligt gällande tekniska riktlin-
jer.

b
 Var försiktig!

Risk för skada pga. fasta partiklar!
Fasta partiklar (t.ex. sand) i brunnsvattnet 
kan skada förångaren. 

 > Installera ett finmaskigt filter som kan 
tvättas genom ändring av flödesrikt-
ningen i tilloppet till värmepumpen (mas-
kornas storlek 100–120 mm).

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

 > Montera den isoleringsmatta som är avsedd för värme-
isolering av anslutningsplåten (¬ bild 5.4, pos. 2).

 > Isolera alla ledningar så att de är täta mot diffunderande 
ånga.

b
 Var försiktig!

Skaderisk pga. undertryck!
De böjliga slangarna inuti värmepumpen 
kan skadas genom undertryck i ledningarna 
för brunnsvatten.

 > Se till att inget undertryck kan uppstå i 
ledningarna under drift och efter 
avstängning av brunnspumpen. 

5.8 Ansluta varmvattenberedaren

2 1

5.8 Ansluta varmvattenberedaren

Beteckningar
1 Varmvattenanslutning varmvattenberedare
2 Kallvattenanslutning varmvattenberedare

 > Anslut varmvattenberedarens anslutningar (1 och 2) till 
byggnadens kall- och varmvattenledningar.
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6 Fylla på värme- och 
värmebärarkretsen

Innan värmepumpen tas i drift måste värmekretsen och 
 brinekretsen (enbart VWS) fyllas på.
Vid användning av brunnsvatten som värmebärare (endast 
VWW) utgår påfyllning och avluftning av värmebärarkret-
sen, eftersom det då handlar om ett öppet system.

6.1   Påfyllningsföreskrifter

Tillförsel av tillsatsämnen i värmevattnet kan orsaka materi-
alskador. Vid korrekt användning av följande produkter 
kunde man hittills emellertid inte fastställa några negativa 
effekter på apparater från Vaillant.

 > Följ tillverkarens anvisningar vid användning av tillsats-
ämnen.

Vaillant fritar sig från allt ansvar för andra tillsatsämnen 
och deras effektivitet i värmeanläggningen.

Tillsatsämnen för rengöringsförfaranden
(efterföljande genomspolning krävs)
 –  Fernox F3
 – Sentinel X 300
 – Sentinel X 400

Tillsatsämnen som permanent blir kvar i anlägg-
ningen
 – Fernox F1
 – Fernox F2
 – Sentinel X 100
 – Sentinel X 200

Frostskyddsämnen som permanent blir kvar i 
anläggningen
 – Fernox Antifreeze Alphi 11
 – Sentinel X 500

 > Informera användaren angående nödvändiga åtgärder 
om du har använt dessa tillsatsämnen.

 > Informera användaren om nödvändiga frostskyddsåtgärder.
 > Följ nationella föreskrifter och tekniska regler vid tillsatser 

till påfyllning och kompletterande påfyllning av vatten.
Om nationella föreskrifter och tekniska regler inte ställer 
högre krav, gäller följande:

 > Du måste använda hårdhetssänkande tillsatser i värme-
vattnet,
 – om den totala mängden vatten för påfyllning och kom-

pletterande påfyllning under anläggningens använd-
ningstid överskrider tre gånger värmeanläggningens 
nominella volym, eller

 – om de gränsvärden som nämns i de följande tabel-
lerna inte hålls.

Total värme-
effekt

Total hårdhetsgrad vid minsta uppvärmnings-
yta hos pannan2)

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

> 50 l/kW

kW mol/m3 mol/m3 mol/m3

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

> 50 till 200 2 1,5 0,02

1) vid anläggningar där cirkulerande vatten värms upp och för 
system med elektriska värmeaggregat

2) av den specifika anläggningsvolymen (liter nominell volym/
värmeeffekt, vid flera pannor ska den minsta enskilda värme-
effekten användas). Dessa uppgifter gäller för vatten för 
påfyllning och kompletterande påfyllning enbart fram till tre 
gånger anläggningens volym. När tre gånger anläggningens 
volym överskrids måste vattnet, liksom vid överskridandet av 
de gränsvärden som nämns i tabell 6.3, behandlas enligt VDI:s 
anvisningar (avhärdning, avsaltning, hårdhetsstabilisering 
eller dränering).

6.1  Riktvärden för värmevattnet:  vattnets hårdhetsgrad

Värmevattnets 
 kännetecken

Enhet saltfattigt salthaltigt

elektrisk lednings-
förmåga vid 25 °C mS/cm < 100 100–1500

Utseende fritt från sediment

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 begränsas pH-värdet till 
mellan 6,5 och 8,5.

6.2  Riktvärden för värmevattnet: salthalt

b
 Var försiktig!

Risk för materialskador genom tillsats av 
olämpliga frost- och korrosionsskydds-
medel till värmevattnet!
Frost- och korrosionsskyddsmedel kan leda 
till förändringar hos tätningar, buller vid 
värmedriften och eventuellt andra följd-
skador.

 > Använd inte olämpliga frost- och korro-
sionsskyddsmedel.
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b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. magnetitavlagringar.
Vid uppvärmningssystem med stålrör, sta-
tiska uppvärmningsytor och/eller ackumula-
torkärl kan det uppstå magnetit vid stora 
vattenmängder. Här rekommenderar vi att 
man använder ett magnetitfilter för att 
skydda apparatens interna pump.

 > Det är absolut nödvändigt att placera fil-
tret direkt vid värmepumpens returled-
ning.

6.2    Fylla på och avlufta värmekretsen

b
 Var försiktig!

Funktionsförsämring pga. otillräcklig 
avluftning!
Luftsamlingar kan leda till otillräcklig 
genomströmning och ljud i värmekretsen.

 > Se till att laddningskretsen för varmvat-
tenberedaren också avluftas.

 > Öppna alla termostatventiler i värmeanläggningen och 
alla eventuella andra avstängningsventiler. 

1

2

6.1   Trevägsventil uppvärmning/beredarladdning och värme-

kretsens påfyllnings- och tömningsventil

 > Sätt trevägsventilen för uppvärmning/beredarladdning 
(1) i mellanläget.

3

6.2  Ställa trevägsventilen i mellanläge

 > Tryck på den vita omkopplingsspaken (3) på motorfästet 
för trevägsventilen för uppvärmning/beredarladdning 
tills den hakar i mellanläget.

Genom detta öppnas ventilens portar och påfyllningsförlop-
pet går bättre, eftersom luft som finns i systemet kan 
komma ut. 

 > Anslut en påfyllningsslang till en vattenkran.
 > När du ska göra detta tar du bort ett skruvlock på värme-

kretsens påfyllnings- och tömningsventil (¬ bild 6.1, 
pos. 2) och fäster påfyllningsslangens fria ände på 
 ventilen.

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

tryckmätaren (måste tillhandahållas av kunden) visar ett 
tryck i värmeanläggningen på ca 1,5 bar.

 > Stäng värmekretsens påfyllnings- och tömningsventil.
 > Avlufta värmekretsen på de för detta avsedda platserna.
 > Kontrollera sedan vattentrycket i värmekretsen en gång 

till (upprepa påfyllningen vid behov).
 > Ta bort påfyllningsslangen från påfyllnings- och töm-

ningsventilen och sätt tillbaka skruvlocket.

Ställ trevägsventilen för uppvärmning/beredarladdning i 
ursprungsläget igen. Gör som följer:
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3.

4.

45°

1.

2.

6.3 Borttagning av trevägsventilens motorfäste

 > Dra loss strömförsörjningskabeln från trevägsventilens 
motorfäste.

 > Tryck på säkringsspaken.
 > Vrid motorfästet med 45°.
 > Ta loss motorfästet.

Genom detta går fjädern i ventilkroppen tillbaka till 
utgångsläget. 

 > Skruva tillbaka motorenheten på ventilkroppen och 
anslut strömförsörjningskabeln. 

Den vita omställningsspaken på motorenheten till trevägs-
ventilen för uppvärmning/beredarladdning ska nu stå i 
utgångsläget (¬ bild 6.2, pos. 3).

6.3  Fylla på och avlufta brinekretsen 
(endast VWS)

6.3.1 Förbereda påfyllningen

a
 Fara!

Risk för explosion och brännskador!
Brinevätskan etanol är lättantändlig både 
som vätska och ånga. Explosionsfarlig 
blandning av ånga och luft kan bildas.

 > Håll hög värme, gnistor, öppen eld och 
heta ytor borta från apparaten.

 > Se till att det finns tillräcklig ventilation.
 > Förhindra att blandningar av ånga och 
luft bildas. Håll behållare med brinevät-
ska stängda. 

 > Observera säkerhetsanvisningarna som 
medföljer brinevätskan.

a
 Fara!

Risk för frätskador!
Brinevätskor är hälsovådliga.

 > Undvik hud- och ögonkontakt.
 > Undvik att andas in eller förtära. 
 > Använd handskar och skyddsglasögon.
 > Observera säkerhetsanvisningarna som 
medföljer brinevätskan.

b
 Var försiktig!

Funktionsförsämring pga. otillräcklig 
avluftning!
Luftsamlingar leder till betydande effekt-
förluster.

 > Se till att brinekretsen avluftas tillräck-
ligt.

b
 Var försiktig!

Risk för skador och försämrad funktion 
pga. olämpliga brinevätskor!
Användning av olämpliga brinevätskor leder 
till bestående skador i brinekretsen, som 
t.ex. otätheter på grund av skadade tät-
ningar och är därför inte tillåtet.

 > Använd bara de brinevätskor som anges i 
bruksanvisningen.

i
 För att fylla på brinekretsen behöver du en 

påfyllningspump som avluftar brinekretsen sam-
tidigt med påfyllningen. Vaillant rekommenderar 
Vaillants påfyllningsanordning (kan användas 
med föroreningsfilter) eller Vaillants påfyllnings-
pump.

I det följande beskrivs de enskilda stegen i påfyllnings- och 
avluftningsförfarandet med användning av Vaillants brine-
påfyllningsstation för värmepumpar. Brinepåfyllningsstatio-
nen gör det möjligt med en förberedande avluftning av bri-
nekretsen, samt med påfyllning av avluftning under samma 
arbetsprocess.

Brinevätskan består av vatten som blandats med ett kon-
centrat av värmebärande vätska. Som tillsats rekommende-
rar vi etenglykol (alternativt: propenglykol) med korrosions-
hämmande tillsatser (Vaillant färdigblandad värmebärarvät-
ska).
Vilka brinevätskor som får användas skiljer sig åt mellan 
olika länder. Information om vad som gäller får du från 
ansvariga myndigheter.
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b
 Var försiktig!

Risk för skador och försämrad funktion 
genom blandning av olika typer av 
brinevätskor!
Vid blandning av olika brinevätsketyper och 
motsvarande brinevätsketyper från olika 
tillverkare (beroende på att specifika korro-
sionskyddsinhibitorer används) kan isflingor 
(etenglykol) resp. frostskydd (propenglykol) 
bestämmas med i handeln förekommande 
refraktometer (frostskyddsmätare).

 > Använd uteslutande en sorts brinevätska 
från en enda tillverkare.

b
 Risk! 

Risk för frostskada till följd av otillräck-
ligt frostskydd!
När brinevätskekoncentrat används uppnås 
inte nödvändigt frostskydd vid fel bland-
ningsförhållande eller otillräcklig uppbland-
ning. Vid påfyllning av rent vatten kan i bri-
nekretsen is uppstå till följd av inhomogent 
frostskydd.

 > Fyll och spola brinekretsen endast med 
färdigt blandad Vaillant brinevätska.

 > Kontrollera brinevätskan regelbundet 
med en refraktometer avseende tillräck-
ligt skydd mot isflingepunkt (etenglykol) 
resp. frost (propenglykol).

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

Vaillants värmepump får endast drivas med följande brine-
vätskor:
 – Vattenlösning med 30 volymprocent ± 1 volymprocent 

etylenglykol
 – Vattenlösning med 33 volymprocent ± 1 volymprocent 

propylenglykol
 – Vattenlösning med 30 volymprocent ± 1 volymprocent 

etanol
Härvid indikerar brinevätskan en isflingepunkt på -16 °C 
(etenglykol) resp. ett frostskydd på -17 °C (propenglykol).

 > När koncentrat av värmebärarvätska används: 
Blanda vatten och frostskyddsmedel i föreskrivet förhål-
lande.

 > Använd ett tillräckligt stort blandningskärl.
 > Blanda om varje sats av blandningen ordentligt.
 > Kontrollera brinevätskans blandningsförhållande. Vaillant 

rekommenderar att man använder en refraktionsmätare 
för detta.

 > Var noga med att läsa av den skala på refraktionsmäta-
ren som passar till typen av brinevätska.

 > Kontrollera genast efter det värmepumpen tagits i drift 
att isflingepunkten (etenglykol) resp. frostskyddet (pro-
penglykol) överensstämmer med i värmepumpens regu-
lator inmatat värde (¬ tab. 9.9, Meny A4).  Om med 
refraktometern uppmätt isflingepunkt resp. frostskydd 
för brinevätskan inte stämmer överens med inmatat 
värde skall brinevätskans koncentration anpassas.
Infrysningsskydd (meny A4) = uppmätt isflingepunkt 
(etenglykol) resp. = uppmätt frostskydd (propenglykol).

b
 Var försiktig!

Funktionspåverkan pga. förorenat 
brineledningssystem!

 > Vid påfyllning och genomspolning av sys-
temet bör du använda ett föroreningsfil-
ter framför påfyllningspumpen. På så vis 
försäkrar du dig om att föroreningar som 
uppstått avlägsnas fullständigt ur brine-
kretsens ledningar och en varaktigt stör-
ningsfri drift garanteras.

 > Märk behållarna med den återstående vätskemängden 
med typ och koncentration hos brinevätskan och lämna 
efter driftsättningen över behållarna till användaren, så 
att brinevätskan finns tillgänglig vid påfyllning.

i
 Behållaren med brinevätska måste vara förslu-

ten, eftersom brinevätska är hygroskopisk och 
frostskyddet kan minska genom upptagning av 
fuktighet.
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6.3.2 Fylla på och avlufta den yttre delen av 
brinekretsen

66

6448

56 70 72

62

57

42a

6361

65

A

B

A

B

6733

6.4  Fylla på och avlufta den yttre delen av brinekretsen

Beteckningar
33  Föroreningsfilter
42a Säkerhetsventil
57  Avstängningsventil
56  Brinepåfyllningsstation för värmepumpar
57  Expansionskärl för brine
61  Avstängningsventil
62  Avstängningsventil
63  Avstängningsventil 
64  Avstängningsventil 
65  Uppsamlingsbehållare för brine
66  Brinebehållare
67  Påfyllningspump
70  Avstängningsventil
72   Avstängningsventil 

A   Från värmekälla till värmepump (varm brine), 
¬ bild 5.4, pos. 4

B   Från värmepump till värmekälla (kall brine), 
¬ bild 5.4, pos. 3

 > Stäng de båda avstängningsventilerna (63) och (64).
 > Anslut påfyllningspumpens tryckledning (67) till avstäng-

ningsventilen (70).
 > Anslut en slang som utmynnar i brinebehållaren till 

avstängningsventilen (61).
 > Öppna avstängningsventilerna (61) och (70).
 > Starta påfyllningspumpen (67) för att fylla på brinekret-

sen med brinevätska från brinebehållaren (66) via föro-
reningsfiltret (33).

 > Låt påfyllningspumpen (67) arbeta tills det kommer bri-
nevätska som inte innehåller luft ur slangen som fästs på 
avstängningsventilen (61).

 > Stäng avstängningsventilen (70). 
 > Stäng av påfyllningspumpen och stäng avstängningsven-

tilen (61).
 > Ta bort slangarna från avstängningsventilerna (61) och 

(70).
Avstängningsventilerna (63) och (64) måste förbli stängda.



Fylla på värme- och värmebärarkretsen

36 Installationsanvisning geoTHERM plus 0020145000_01

6

6.3.3 Fylla på och avlufta den inre delen av 
brinekretsen

När den yttre delen av brinekretsen redan har fyllts på och 
avluftats räcker det att man använder apparaten för att 
fylla på och avlufta den inre delen av brinekretsen. Man kan 
bortse från eventuella luftkuddar i ledningarna mellan 
avstängningsventilerna, eftersom de avlägsnas vid den 
senare avluftningen under driftsättningen.

66

6448

56 70 72

62

57

42a

6361

65

A

B

A

B

67

33

6.5 Fylla på och avlufta den inre delen av brinekretsen

 > Säkerställ att avstängningsventilerna (63) och (64) är 
stängda. 

 > Anslut påfyllningspumpens tryckledning (67) till avstäng-
ningsventilen (62).

 > Anslut en slang som utmynnar i brinevätskan till 
avstängningsventilen (72).

 > Öppna avstängningsventilerna (62) och (72).
 > Starta påfyllningspumpen (67) för att fylla på brine-

kretsen med brinevätska från brinebehållaren (66) via 
föroreningsfiltret (33).

 > Låt påfyllningspumpen (67) arbeta tills det kommer bri-
nevätska som inte innehåller luft ur slangen som fästs på 
avstängningsventilen (72).

 > Stäng avstängningsventilen (62). 
 > Stäng av påfyllningspumpen och stäng avstängnings-

ventilen (72).
 > Ta bort slangen från avstängningsventilen (72).
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6.3.4 Fylla på och avlufta hela brinekretsen i ett 
enda arbetsförlopp

66

6448

56 70 72

62

57

42a

6361
33

67
65

A

B

A

B

6.6   Fylla på och avlufta hela brinekretsen i ett enda arbets-

förlopp

 > Slut de tre avstängningsventilerna (63), (70) och (72). 
 > Anslut påfyllningspumpens tryckledning till avstäng-

ningsventilen (62). 
 > Anslut en slang som utmynnar i brinebehållaren till 

avstängningsventilen (61).
 > Öppna avstängningsventilen (64).
 > Öppna avstängningsventilerna (61) och (62).
 > Starta påfyllningspumpen (67) för att fylla på brine-

kretsen med brinevätska från brinebehållaren (66) via 
föroreningsfiltret (33).

 > Låt påfyllningspumpen (67) arbeta tills det kommer 
 brinevätska som inte innehåller luft ur slangen som fästs 
på avstängningsventilen (61).

 > Stäng avstängningsventilen (62). 
 > Stäng av påfyllningspumpen och stäng avstängnings-

ventilen (61).
 > Ta bort slangen från avstängningsventilen (61).
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6.3.5 Bygga upp trycket i brinekretsen

För problemfri drift av brinekretsen krävs ett fyllningstryck 
på mellan 1,5 och 2,0 bar. Säkerhetsventilen utlöses vid 
3 bar.

 > Öppna om det behövs alla andra avstängningsventiler, 
som inte visas i ¬ bild 6.6.

 > Öppna avstängningsventilen (¬ bild 6.6, pos. 63), så att 
luften i rörledningen mellan avstängningsventilerna 
(¬ bild 6.6, pos. 61 och 62) kan lämna röret.

 > Öppna avstängningsventilen (¬ bild 6.6, pos. 64), som 
fortfarande kan vara stängd på grund av delvis avluft-
ning, så att luften i rörledningen mellan avstängnings-
ventilerna (¬ bild 6.6, pos. 70 och 72) kan lämna röret.

1

6.7  Kontrollera nivån i expansionskärlet för brine

 > Stäng avstängningsventilen (¬ bild 6.6, pos. 61) och 
trycksätt brinekretsen med hjälp av påfyllningspumpen 
(¬ bild 6.6, pos. 67) tills expansionskärlet för brine (1) 
är fyllt till högst två tredjedelar och trycket inte översti-
ger 3 bar.

 > Stäng nu även avstängningsventilen (¬ bild 6.6, 
pos. 62).

 > Stäng av påfyllningspumpen (¬ bild 6.6, pos. 67).
 > Öppna säkerhetsventilen (¬ bild 6.6, pos. 42a), för att 

avlägsna ett eventuellt övertryck över det önskade fyll-
ningstrycket på 2 bar men under det tryck på 3 bar som 
utlöser säkerhetsventilen. Expansionskärlet för brine 
måste vara fyllt till två tredjedelar med vätska.

 > Upprepa förloppet vid behov.
 > Ta bort slangen från avstängningsventilen (62).

Den fortsatta avluftningen sker efter det att värmepumpen 
tagits i drift (¬ kap. 8.1.4 och 8.1.5).

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

 > Förse behållaren med uppgifter om typen av brinevätska 
och inställd koncentration.

 > Överlämna behållaren till användaren för förvaring.
 > Upplys användaren om risken för frätskador vid hante-

ring av brinevätska.

6.4 Fylla på varmvattenberedaren

 > Öppna kallvattenledningen till varmvattenberedaren.
 > Öppna ett avtappningsställe för varmvatten.
 > Stäng avtappningsstället för varmvatten så snart som 

det kommer ut vatten där.
 > Öppna därefter också alla andra avtappningsställen för 

varmvatten tills vatten kommer ut ur dem, och stäng 
dem sedan igen.
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7 Elinstallation

e
 Fara!

Risk för elektriska stötar!
 > Koppla alltid från strömförsörjningen till 
alla strömkretsar före elinstallations-
arbeten.

 > Kontrollera att ingen spänning finns.
 > Se till att strömmen inte kan kopplas in 
av misstag.

e
 Fara!

Livsfara pga. elektrisk stöt!
 > Värmepumpen bör anslutas till kundens 
elnät via FI-skyddsbrytare typ A eller B. 
Under vissa omständigheter kan det 
hända att andra FI-skyddsbrytare saknar 
funktion.

b
 Var försiktig!

Risk för skador genom ej sakkunnig 
elinstallation!
Elinstallation får endast utföras av behörig 
och auktoriserad elektriker.

 > Utför de beskrivna installationsarbetena 
på ett yrkesmässigt korrekt sätt.

7.1   Felaktigt frånkopplingsdon

7.2 Korrekt frånkopplingsdon

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. otillräckligt 
frånkopplingsdon!
Den elektriska anslutningen måste kunna 
kopplas från genom ett trepoligt frånkopp-
lingsdon med minst 3 mm kontaktöppning 
(t.ex. säkerhetsbrytare). FI-skyddsbrytare 
måste ha sammankopplade säkringar, så att 
alla säkringar slår från om en säkring slås 
från.

 > Säkerställ att ett korrekt frånkopplings-
don finns.

b
 Var försiktig!

Kortslutningsrisk!
Om ledningar avisoleras mer än 30 mm kan 
det uppkomma kortslutningar på kretskor-
tet i det fall ledningarna inte ansluts korrekt 
i kontakten.

 > Avisolera av säkerhetsskäl ledningar som 
har en spänning på 230 V maximalt 
30 mm för anslutning till ProE-stickkon-
takten, och kontrollera att ledningarna 
sitter stadigt i kontakten.
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b
 Var försiktig!

Risk för felaktig funktion pga. olämplig 
ledningsdragning!
Ledningarna för utetemperaturgivaren, 
eBUS och rumstemperaturregulatorn över-
för lågspänning. Störningar från omgiv-
ningen kan påverka givarledningarna och 
överföra felaktig information till värmepum-
pens reglering.

 > Dra lågspänningsledningar i byggnaden, 
som t.ex. givarledningar, med tillräckligt 
avstånd till starkströmsledningar. Om låg-
spännings- och nätspänningsledningar 
läggs parallellt måste det minsta avstån-
det mellan ledningarna vara 25 cm när 
längden överskrider 10 m.

b
 Var försiktig!

Risk för felaktig funktion pga. för stor 
nätimpedans!
Nätimpedansen får inte vara större än vad 
som anges i Tekniska data (¬ kap. 14, 
tab. 14.1 resp. 14.2). I annat fall kan kort-
variga spänningssänkningar uppkomma.

 > Anslut i detta fall en startströmsbegrän-
sare (¬ kap. 7.3.6)

7.1 Följ installationsanvisningarna

 > Du hittar de nödvändiga ledningsareorna för maximal 
märkeffekt med hjälp av de värden som anges i Tekniska 
data. 

 > Ta hänsyn till de aktuella installationsförutsättningarna 
hos kunden i varje enskilt fall.

 > Installera värmepumpen över en fast nätanslutning.
 > Installera säkerhetsbrytare omedelbart intill värme-

pumpen.
 > Anslut värmepumpen till ett trefasigt växelströmsnät på 

400 V med en nolledare och en jordledare för ström-
försörjning. 

 > Avsäkra denna anslutning med de värden som anges i 
Tekniska data (¬ tab. 14.1 resp. 14.2).

 > Om den lokala elleverantören föreskriver att värmepum-
pen ska styras via en spärrsignal, monterar du en kon-
taktbrytare av den typ som föreskrivs av elleverantören 
(¬ kap. 7.3.1 - 7.3.3).

 > Var noga med att inte överskrida den maximala lednings-
längden på 50 m för givarledningarna, t.ex. för VRC DCF-
mottagarens ledning.

 > Dra anslutningsledningar med nätspänning och givar- 
eller bussledningar separat efter en längd på 10 m. Om 
detta inte är möjligt används skärmade ledningar. Lägg 
skärmningen på ena sidan av plåten i värmepumpens 
kopplingsskåp.

 > Använd inte värmepumpens oanvända anslutningar som 
stödanslutningar för ytterligare ledningsdragning.

i
 En översikt av hela kopplingsschemat hittar du i 

¬ bilagan.

7.2 Elskåp
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7.3  Elskåp

Beteckningar
1 Dragavlastningar
2 Klämlist för givare och externa komponenter
3 Reglerkretskort (under skyddskåpan)
4 Strömförsörjning för värmepumpen (ospärrad nätanslutning)
5 Strömförsörjning för elektrisk reservvärme och styrning 

( tvåkretsanslutning)
6 Klämkontakter för startströmsbegränsare (tillbehör)
7 Temperaturbegränsare för skydd av reservvärmen
8 Kretskort till startströmbegränsaren (tillbehör)
9 Kontaktor för kompressor
10 Kontaktor för extra elpatron 
11 Endast VWW: kontaktor brunnspump med motorskyddsbrytare



Elinstallation

Installationsanvisning geoTHERM plus 0020145000_01 41

7

Vilka ledningar som ska anslutas till klämkontakterna på 
reglerkretskortet (3) hittar du i ¬ kap. 7.4. Vilka ledningar 
som ska anslutas till klämkontakterna (4), (5) och (6) hittar 
du i ¬ kap. 7.3.
På elskåpet har det dessutom monterats två hängande led-
ningsanslutningar:
 – liten tvåpolig stickkontakt: 

eBUS-anslutningsledning för manöverpanelen
 – stor trepolig stickkontakt: 

230-V-strömförsörjning för vrnetDIALOG för installation 
på monteringsplåten under skyddskåpan

En styrledning för vrnetDIALOG ingår dessutom i leveran-
sen (bipackad).

7.3   Ansluta strömförsörjningen

 > För in strömförsörjningsledningarna genom det vänstra 
grepphandtaget på baksidan.

 > För in ledningarna genom ledningskanalen (¬ bild 3.6 
och 3.7, pos. 1) i varmvattenberedarens isolering nedåt 
till kopplingsskåpet, genom de passande dragavlastning-
arna (1) och till klämkontakterna i klämlisten (2). 

 > Utför ledningsanslutningen som det visas i de följande 
kopplingsschemana.

 > Skruva fast dragavlastningarna.

Elleverantörer planerar för olika typer av nätanslutning för 
värmepumpar. Värmepumpen kan drivas med olika typer av 
nätanslutning. På de följande sidorna finns tre olika anslut-
ningstyper beskrivna.
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7.3.1  Ospärrad nätanslutning 
(Kopplingsschema 1)

L3 L2 L1 L3 L3 L3 L3 L2 L2 L1 L1 L1 N N N N PE PE S S 
PE L2 L1 L3 N 

L3 L2 

+ +

+

1

L3 L2 L1 N PE 

400 V / 50 Hz

T

7.4     Ospärrad nätanslutning Kopplingsschema 1 (leveransstatus) 

Beteckningar

Pump

Kompressor

Regulator

Reservvärme

Den här ledningsdragningen motsvarar leveransstatus.
Värmepumpen ansluts med en enda strömtariff (en elmä-
tare) till elnätet (1).

 > Anslut strömförsörjningen till huvudnätanslutningen (1).

Effektreduktion hos den elektriska reservvärmen
Effekten hos den elektriska reservvärmen kan reduceras 
från 6 kW till 3 kW.

För reduktion till 3 kW:
 > Ta bort bryggledningen L1–L1.
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7.3.2 Tvåkretsanslutning till värmepumpstariff 
(Kopplingsschema 2)

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

+ +

2

1

3

L3 L2 L1NPE S SL3 L2 L1N N N NPE PE
L2 L1L3NPE

T

L3 L3 L3L2 L2 L3L2L1 L1 L1L3

7.5   Tvåkretsanslutning värmepumpstariff

Beteckningar

Pump

Kompressor

Regulator

Reservvärme

I detta fall drivs värmepumpen med två eltariffer (två elmä-
tare). En permanent strömförsörjning till normaltariff (2) 
driver systemets tilläggsfunktioner (reservvärme, cirku-
lationspumpar, regulatorer osv.) via en egen elmätare. Den 
extra strömförsörjningen till lågtariff (1) för kompressorn 
sker via en annan elmätare och kan avbrytas av elleveran-
tören under tider med hög belastning.

Frånkopplingens varaktighet och hur ofta den sker bestäms 
av elleverantören eller överenskoms med denne.

 > Ta bort bryggledningarna (streckade linjer, 3).
 > Anslut den permanenta strömförsörjningen till nätanslut-

ningen med normaltariff (2).
 > Anslut strömförsörjningen med lågtariff till nätanslut-

ningen för lågtariff (1).
 > Anslut kontakten som hör till mottagaren för belast-

ningshanteringssignalen till klämkontakt 13 "EVU" (elle-
verantör) (¬ bild 7.10).

Effektreduktion hos den elektriska reservvärmen
Effekten hos den elektriska reservvärmen kan reduceras 
från 6 kW till 3 kW.

För reduktion till 3 kW:
 > Koppla inte in anslutningsledning L1 på (2).
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7.3.3  Tvåkretsanslutning specialtariff 
(Kopplingsschema 3)

T

400 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

+

+

1

3

2

L3 L2 L1NPE L3 L2 L1 L3 L3L3 L3L2 L2L1 L1 L1N N N NPE PE
PE L2 L1L3N

S S L3L2

7.6  Tvåkretsanslutning specialtariff 

Beteckningar

Pump

Kompressor

Regulator

Reservvärme

I detta fall drivs värmepumpen med två eltariffer (två elmä-
tare). En permanent strömförsörjning till normaltariff (2) 
driver systemets extrafunktioner (cirkulationspumpar, 
regulatorer osv.) via en egen elmätare. Den extra ström-
försörjningen till lågtariff (1) för kompressorn och 
reservvärmen sker via en annan elmätare och kan avbrytas 
av elleverantören under tider med hög belastning.

Frånkopplingens varaktighet och hur ofta den sker bestäms 
av elleverantören eller överenskoms med denne.

 > Ta bort bryggledningarna (streckade linjer, 3).
 > Anslut den permanenta strömförsörjningen till nätanslut-

ningen med normaltariff (2).
 > Anslut strömförsörjningen med lågtariff till nätanslut-

ningen för lågtariff (1).
 > Anslut kontakten som hör till mottagaren för belast-

ningshanteringssignalen till klämkontakt 13 "EVU" (elle-
verantör) (¬ bild 7.10).

Effektreduktion hos den elektriska reservvärmen
Effekten hos den elektriska reservvärmen kan reduceras 
från 6 kW till 3 kW.

För reduktion till 3 kW:
 > Ta bort bryggledningen L1–L1.
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7.3.4    Ansluta extern brunnspump 
(endast VWW)

L3 L2 L1 L3 L3 L3 L3L2 L2L1 L1 L1N N N N PE PE 
PE L2 L1 L3 N 

L3L2S SL3 L2 L1 N PE 

VWW

1

7.7  Ansluta extern brunnspump (endast VWW)

Beteckningar

Pump

Värmebärarkrets

Brunnspumpen försörjs med spänning på 400 V via brunns-
pumpskontakten.
En motorskyddsbrytare i värmepumpen (¬ bild 7.3, pos. 11) 
skyddar den externa brunnspumpen mot överbelastning. 

 > Anslut brunnspumpen som tillhandahålls av uppdragsgi-
varen till klämkontakterna (1).

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga.överbelastning!
Motorskyddsbrytaren måste ställas in kor-
rekt på brunnspumpens märkström för att 
skydda denna mot överbelastning.

 > Ställ in brunnspumpens märkström 
(0,8 – 2,7 A) på motorskyddsbrytaren.
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7.3.5 Anslut en extern brinetryckställare (endast 
VWS) och en maxtermostat

L3 L2 L1 L3 L3 L3 L2 L2 L1 L1 L1 N N N PE 
PE L2 L1 L3 N 

L3 L2 S S 

VWS

L3 L2 L1NPE

1

pT

2

7.8     Ansluta extern brinekontakt (endast VWS) och 

 maxtermostat

Beteckningar

p Brinekontakt

T Maxtermostat

I vissa fall, t.ex. i skyddsområden för dricksvattentäkt, före-
skriver de lokala myndigheterna att man installerar en 
extern brinekontakt (enbart VWS), som stänger av köld-
kretsen när ett visst tryck i brinekretsen underskrids. 

Regulatorn indikerar felmeddelandet 91 när maxtermosta-
ten kopplar från (¬ kap. 11.5). 

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

Vid hydraulschema 3 krävs ovillkorligen en maxtermostat 
(på plats) som skydd för golvvärmen (¬ kap. 7.6).
 – Anslut maxtermostaten till klämman L3 (2).

Vid hydraulschema 4 med en shuntkrets och ackumulator-
tank krävs event. en maxtermostat (på plats) som skydd för 
golvvärmen. 

 > Anslut maxtermostaten enligt anvisning i hydraulsche-
mat (¬ bild 5.2).
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7.3.6  Ansluta startströmsbegränsare (tillbehör)

L3 L2 L1 L3 L3 L3 L3 L2 L2 L1 L1 L1 N N N N PE PE 
PE L2 L1 L3 N 

L3 L2 S S L3 L2 L1NPE

1

16 A

7.9 Ansluta startströmsbegränsare (tillbehör) 

Beteckningar

Startströmsbegränsare

Vissa elleverantörer kräver montering av en startströms-
begränsare för värmepumpen.
Om nätimpedansen är större än vad som anges i Tekniska 
data (¬ kap. 14, tab. 14.1 resp. tab. 14.2), måste du ansluta 
en startströmsbegränsare.

i
 Om en startströmsbegränsare används, måste 

det nominella värdet för säkringen stämma över-
ens exakt med de värden som anges (¬ kap. 14, 
tab. 14.1 resp. tab. 14.2).

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. otillräckligt 
frånkopplingsdon!
Den elektriska anslutningen måste kunna 
kopplas från genom ett trepoligt frånkopp-
lingsdon med minst 3 mm kontaktöppning 
(t.ex. säkerhetsbrytare). FI-skyddsbrytare 
måste ha sammankopplade säkringar, så att 
alla säkringar slår från om en säkring slås 
från.

 > Säkerställ att ett korrekt frånkopplings-
don finns.

 > Montera kretskortet för startströmsbegränsaren 
(¬ bild 7.3, pos. 8), som det beskrivs i dess monterings-
anvisning, under värmepumpens kopplingsskåp.

 > Ta bort byglingarna (streckade linjer).
 > Anslut startströmsbegränsaren till klämkontakterna (1) i 

enlighet med dess monteringsanvisningar.
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7.4  Reglerkretskort (översikt)
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7.10  Reglerkretskort

Beteckningar

Klämkontakter, uppe
1 ZH   reservvärme
2 LP/UV 1  trevägsventil för varmvattenberedning
3 CP   cirkulationspump varmvatten
4 SK2-P    endast VWW: kontaktor brunnspump

endast VWS: tillval: avstängningsventil(er) 
5 VK2-P  extern (andra) cirkulationspump
6 VK2  extern shunt
7 VF2  extern framledningsgivare
8 RF1  bottengivare ackumulatortank
9 VF1  toppgivare ackumulatortank
10 SP   temperaturgivare varmvattenberedare
11 BUS  eBUS
12 DCF/AF DCF-signal + utetemperaturgivare
13 EVU   anslutning för reläkontakten till mottagaren för 

elleverantörens belastningshanteringssignal
öppen: kompressordrift tillåten
sluten: kompressordrift spärrad

14 1xCP   kontakt för engångsaktivering av 
cirkulationspumpen, t.ex. via tryckknapp

Kretskortskomponenter
15  anslutning till eBUS/vrDIALOG 810/2
16  säkring F2 T 4A/250 V 
17   lysdiod för kontroll av spänningsförsörjningen (lyser grönt 

om OK)

18  styrsignal cirkulationspump
19  säkring F1 T 4A/250 V för brinepump 
20  övervakning av kompressorns fasföljd
21  styrsignal brinepump
22  samlingsstickkontakt temperaturgivare
23   eBUS-stickkontakt reglering (signal och spänningsförsörj-

ning)
24  samlingsstickkontakt tryckgivare
25  anslutning NTN lågtariff N-ledning

Nedre klämkontakter
26  SSB startströmsbegränsare
27  8  kontaktor kompressor
28  7  interna hög- och lågtryckspressostat
29  6  (ej ansluten)
30  SCH  tillbehör brinekontakt (endast VWS) resp. flö-

deskontakt (endast VWW) på seriell klämlist
31  5  brinepump (endast VWS)
32  4  spänningsförsörjning reglerkretskort
33  3  intern cirkulationspump
34  2  fri
35  1  fri
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Reglerkretskortet skyddas av en täckplåt i vilken det finns 
hål för anslutning av eBUS/vrDIALOG 810/2 (15) samt för 
lysdioden som visar spänningsförsörjning (17).
För att byta säkringarna (16) resp. (19) måste täckplåten 
tas bort.

7.5 Installera tillbehör som ingår i leveransen

I exemplet på hydraulschema för Hydraulschema 3 
(¬ bild 5.1) måste följande komponenter anslutas:
 – VRC DCF-mottagare med utetemperaturgivare
 – Framledningstemperaturgivare VF2
 – Beredargivare SP varmvattenberedare

I exemplet på hydraulschema för Hydraulschema 4 
(¬ bild 5.2) måste följande komponenter anslutas:
 – VRC DCF-mottagare med utetemperaturgivare
 – Framledningstemperaturgivare VF2
 – Beredargivare SP varmvattenberedare
 – Toppgivare VF1 ackumulatortank 
 – Bottengivare RF1 ackumulatortank

7.5.1 Installera VR 10

7.11  Installera standardgivaren VR 10 som beredargivare

Standardgivaren VR 10 är utformad så att den efter önske-
mål kan monteras i olika positioner:
 – som doppgivare, t.ex som beredargivare i ett rör för 

beredargivare.
 – som framledningsgivare i ett samlingskärl.
 – som kontaktgivare på värmeröret, endera på framledning 

eller returledning.

7.12 Installera standardgivaren VR 10 som kontaktgivare

Med det medföljande spännbandet kan du fästa givaren 
som kontaktgivare på värmeröret, endera på framledningen 
eller returledningen. Vi rekommenderar att både röret och 
givaren isoleras för att garantera bästa möjliga temperatur-
registrering.

 > Installera standardgivaren VR 10 enligt hydraulschemat 
och anslut den på reglerkretskortets klämkontakter 
(¬ bild 7.10).

Regleringen känner automatiskt igen den givare som är 
inkopplad. VR 10-givare behöver inte registreras och konfi-
gureras.

7.5.2 Installera VRC DCF

Den medföljande VRC DCF-mottagaren måste alltid installe-
ras, också om det redan skulle finnas en annan DCF-motta-
gare. Den tidigare mottagaren kan inte användas för värme-
pumpen. Detta gäller även för anläggningar med fast konfi-
gurerade värden och system med bussmodulreglersystemet 
VRC 620/630.

b
 Var försiktig!

Risk för felfunktion!
Om den medlevererade VRC DCF-mottaga-
ren med utetemperaturgivare inte installe-
ras visar displaypanelen på manöverpane-
len en temperatur på -60 °C. En korrekt 
reglering av framledningstemperaturen och 
den elektriska reservvärmen är då inte möj-
lig. Inget varningsmeddelande sparas i fel-
historiken.

 > För problemfri drift av värmepumpen 
måste du installera den medföljande VRC 
DCF-mottagaren med utetemperaturgi-
vare.
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7.13  Ansluta VRC DCF-mottagare

 > Montera VRC DCF-mottagaren enligt dess medföljande 
monteringsanvisningar.

 > Anslut VRC DCF-mottagarens ledningar enligt ¬ bild 7.13:
 – till vänster:  den medlevererade VRC DCF-mottagaren 

med integrerad utetemperaturgivare
 – till höger:  speciallösning med extern utegivare (valfritt 

tillbehör)

En speciallösning med extern utegivare VRC 693 krävs t.ex. 
om radiomottagning inte kan ske på en optimal plats för 
utomhusgivaren (¬ Installationsanvisningar VRC 693).

7.6  Installera obligatoriska tillbehör

Hydraulschema 3
För hydraulschema 3 måste dessutom dessa absolut nöd-
vändiga tillbehör som inte ingår i leveransen anslutas:
 – En maxtermostat vid golvvärme
 – Endast VWW: en brunnspump

 > Montera en maxtermostat (¬ bild 5.1, pos. 19).
 > Anslut maxtermostaten till kontakten L3 (¬ bild 7.8, 

pos. 2).

Endast VWW:
 > Montera en extern brunnspump.
 > Anslut brunnspumpen som det beskrivs i ¬ kap. 7.3.4.

Hydraulschema 4
För hydraulschema 4 måste dessutom dessa absolut nöd-
vändiga tillbehör som inte ingår i leveransen anslutas:
 – En maxtermostat vid golvvärme
 – En extern (andra) cirkulationspump
 – En extern motorstyrd shuntventil
 – Endast VWW: en brunnspump

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

mat (¬ Bild 5.2).
 > Montera en extern cirkulationspump i ackumulatortank-

kretsen.

 > Anslut den externa cirkulationspumpen till klämkontakt 
VK2-P (¬ bild 7.10, pos. 5).

 > Montera en extern, motorstyrd shuntventil.
 > Anslut shuntventilen till klämman värmekrets VK2 

(¬ bild 7.10, pos. 6).

Endast VWW:
 > Montera en extern brunnspump.
 > Anslut brunnspumpen som det beskrivs i ¬ kap. 7.3.4.

Se även exemplen på hydraulscheman ¬ bild 5.1 och 5.2.

7.7  Installera valfria tillbehör

e
 Fara!

Risk för elektriska stötar!
 > Koppla från strömförsörjningen innan du 
ansluter tillbehören till reglerkretskortet 
via eBUS.

 > Kontrollera att ingen spänning finns.

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

meanläggningen till tolv anläggningskretsar (förinställda 
som shuntkretsar från fabrik).

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

 – vrnetDIALOG 840/2 resp. 860/2
 – Anslutning sker i vardera fallet till en eBUS-klämma 

(¬ bild 7.10, pos. 11) som kopplas parallellt.

7.7.1  Installera VR 90

Om du installerar flera värmekretsar kan du ansluta en 
egen fjärrkontroll VR 90 för var och en av de första sex 
kretsarna. Därigenom kan du ställa in driftstillstånd och 
börvärde för rumstemperaturen, och vid behov ta hänsyn 
till rumstemperaturen med hjälp av den inbyggda rumstem-
peraturgivaren. För detta måste regulatorn i värmepumpen 
(¬ tab. 9.6, Meny C5) eller i VR 90 ställas på "Rumsur-
koppl.". 
Du kan ställa in parametrarna för den tillhörande värme-
kretsen (tidsprogram, värmekurva etc.) och välja special-
funktioner (Party etc.) för varje krets.
Dessutom är det möjligt att avfråga värden gällande värme-
kretsen och visa underhålls- eller felmeddelanden. 
För montering av fjärrkontrollen VR 90, se dess medföl-
jande ¬ monteringsanvisningar.
Fjärrkontrollerna VR 90 kommunicerar med värmeregle-
ringen via eBUS. Du kan ansluta dem till ett valfritt gräns-
snitt i systemet. Du måste bara försäkra dig om att buss-
gränssnitten är kopplade till värmepumpens reglering.
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eBUS

7.14 Installera fjärrkontroller

Vaillant-systemet är utformat på så sätt att du kan koppla in 
eBUS från komponent till komponent. En förväxling av led-
ningarna leder inte till att kommunikationen försämras.

Alla anslutningskontakter är utformade så att du kan 
ansluta ledningar på minst 2 x 0,75 mm2 per anslutnings-
ställe.
Därför rekommenderas användning av ledningar med ett 
genomsnitt på med 2 x 0,75 mm2 för eBUS-ledningen.

Ställa in bussadress
För att kommunikationen mellan alla komponenter ska vara 
felfri krävs det att varje fjärrkontroll tilldelas en adress som 
passar till den styrande värmekretsen.

 > På den första fjärrkontrollen VR 90 för värmekrets 2 
(integrerad i värmepumpen geoTHERM) ställer du in bus-
sadressen "2".

 > För ytterligare fjärrkontroller ställer du in andra bus-
sadresser som skiljer sig åt och motsvarar värmekret-
sens nummer, t.ex. bussadress 5 för värmekrets 5 (adres-
serna 0, 1 och 3 har tilldelats internt och kan inte använ-
das). Följ monteringsanvisningarna för VR 90.

7.7.2 Installera VR 60

Med shuntmodulen VR 60 kan du utöka regleringen av 
värme anläggningen med två shuntkretsar. Du kan maximalt 
ansluta sex shuntmoduler.
På shuntmodulen ställer du in en entydig bussadress med 
hjälp av inställningsratten. Inställning av uppvärmnings-
programmen samt alla nödvändiga parametrar gör du via 
manöverpanelen. Alla anslutningar som är specifika för 
 värmekretsen (givare, pumpar) sker direkt på shuntmodulen 
via ProE-stickkontakten.
För montering av fjärrkontrollen VR 60, se dess medföl-
jande monteringsanvisningar.

Precis som fjärrkontrollerna VR 90 kommunicerar också 
fjärrkontrollerna VR 60 med värmeregulatorn via eBUS. 

 > Följ förfarandet för anslutning av fjärrkontroller vid 
installationen (¬ kap. 7.7.1).

eBUS

7.15 Installera ytterligare shuntkretsar med VR 60

 > Systemets uppbyggnad hittar du på illustrationen ovan. 
Följ shuntmodulens monteringsanvisningar.

7.8 Ansluta externt värmeaggregat

Du kan använda ett befintligt, externt värmeaggregat som 
reservvärme. 
Värmeaggregat med Vaillants eBUS-gränssnitt kan du 
koppla till värmepumpens eBUS med tillbehöret VR 32 
(¬ Installationsanvisningar VR 32).
Värmeaggregat utan eBUS-gränssnitt ansluts via den 
interna elektriska reservvärmens kontakt (¬ bild 7.10, 
pos. 1) genom ett mellanrelä (tillbehör).
Den elektriska reservvärmen måste tas ur drift för att man 
ska kunna ansluta dessa värmeaggregat.

i
 Vid anslutning av ett externt värmeaggregat är 

det inte möjligt med legionellasanering i den 
inbyggda varmvattenberedaren.
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7.8.1  Ansluta externt värmeaggregat med 
eBUS-gränssnitt 
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7.16 Ansluta värmeaggregat med eBUS-gränssnitt

 > Ta bort anslutningskabeln för den interna elektriska 
reservvärmen från klämkontakten ZH på reglerkretskor-
tet (¬ bild 7.10, pos. 1)

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

 > Ställ in eBUS-adressväljaren för VR 32 på t.ex. 12.
 > Anslut busskopplarens VR 32 eBUS-kabel till eBUS-gräns-

snittet på värmepumpens reglerkretskort (¬ bild 7.10, 
pos. 11).

 > Ställ efter driftsättningen in det externa värmeaggrega-
tets hydrauliska koppling som reservvärme (¬ tab. 9.9, 
Meny A3).

Värmepumpen kopplar in det externa värmeaggregatet allt 
efter behovet av värme.

i
 Nödfrostskyddsfunktionen för värmepumpen och 

den inbyggda varmvattenberedaren bibehålls.

7.8.2 Ansluta externt värmeaggregat utan 
eBUS-gränssnitt 

Den elektriska reservvärmen måste tas ur drift för att man 
ska kunna ansluta dessa värmeaggregat.

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. frost!
När man i Meny A3 (¬ tab. 9.9) "Hydraulisk 
koppling av reservvärme" har ställt in vär-
det "VV + VK", "VarmV" eller "HK" för 
reservvärmeaggregatet, finns det enligt det 
inställda hydraulschemat enbart nödfrost-
skydd för de inställda komponenterna, inte 
för värmepumpen och den inbyggda varm-
vattenberedaren!

 > Om det vid längre avstängning på grund 
av ett fel föreligger frostrisk i värmepum-
pen måste du säkerställa värmepumpens 
frostskydd.
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7.17 Ansluta värmeaggregat utan eBUS-gränssnitt

 > Installera ett mellanrelä (1) (tillbehör) för värmeaggrega-
tet.

 > Ta bort anslutningskabeln för den interna elektriska 
reservvärmen från klämkontakten ZH på reglerkrets-
kortet (¬ bild 7.10, pos. 1).

 > Anslut den kabel som kommer från mellanreläet till 
denna klämkontakt.

 > Ställ efter driftsättningen in det externa värmeaggrega-
tets hydrauliska koppling som reservvärme (¬ tab. 9.9, 
Meny A3).

Värmepumpen kopplar in det externa värmeaggregatet allt 
efter behovet av värme.
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7.9  Montera skyddskåpor och manöverpanel

1

2

7.18  Montera sidoskyddskåporna

 > För in de båda sidoskyddskåporna (1 och 2) nedtill i vär-
mepumpens ram. Skjut skyddskåporna bakåt och skruva 
fast dem framifrån med fyra fästskruvar.

2.

2.

3.

1.

1

2

7.19  Montera de övre skyddskåporna

 > Sätt den främre övre skyddskåpan (2) ovanpå värme-
pumpen och fäst den med två skruvar.

 > Tryck in klämfästet för den bakre övre skyddskåpan (1) i 
respektive öppning på sidoskyddskåporna.

3.

3.

1.

2.

1

2

3

7.20 Montera den övre delen av frontens skyddskåpa

 > Dra manöverpanelens eBUS-ledning, och om tillbehöret 
vrnetDIALOG används, ledningen för försörjningsspän-
ning på 230 V, genom öppningen (3) överdelen av fron-
tens skyddskåpa (2).
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b
 Var försiktig!

Kortslutningsrisk pga. fri kabel för 
strömförsörjning!
Om tillbehöret vrnetDIALOG inte används, 
eller om det inte försörjs med spänning via 
värmepumpen, kan den fria anslutnings-
stickkontakten vrnetDIALOG (spännings-
försörjning på 230 V) eventuellt orsaka 
kortslutningar inuti värmepumpen.

 > Lämna anslutningskabeln vrnetDIALOG 
(spänningsförsörjning på 230 V) i sitt 
fäste inuti värmepumpen.

 > Haka i överdelen av frontens skyddskåpa i den övre 
skyddskåpan (1) och tryck fast den i klämfästet på ramen.

 > Fäst överdelen av frontens skyddskåpa med två skruvar.

7.21 Montera manöverpanelen

 > Tryck fast manöverpanelen i klämfästet på monterings-
plåten, och skruva sedan fast manöverpanelen från bak-
sidan.

7.22 Montera den nedre delen av frontens skyddskåpa

 > Sätt nederdelen av frontens skyddskåpa på värme-
pumpens ram.

 > Dra manöverpanelens eBUS-ledning, och om tillbehöret 
vrnetDIALOG används, ledningen för försörjningsspän-
ning på 230 V, genom öppningen i manöverpanelens 
monteringsplåt.

 > Tryck sedan fast skyddskåpan i klämfästet på sidoskydds-
kåporna. 

 > Skruva fast manöverpanelens monteringsplåt på samma 
sätt som överdelen av skyddskåpan fästes med de två 
skruvarna.

 > Om du vill montera tillbehöret vrnetDIALOG utför du 
först monteringsstegen i ¬ kap. 7.10 innan du fortsätter 
med montering av skyddskåporna.
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7.23 Ansluta manöverpanelens eBUS-ledning

 > Anslut manöverpanelens anslutningsledning om du inte 
använder tillbehöret vrnetDIALOG.

7.24 Montera manöverpanelens kåpa

 > Tryck fast manöverpanelens kåpa i klämfästet på manö-
verpanelens monteringsplåt.

7.10  Installera vrnetDIALOG 840/2 och 860/2

Kommunikationsenheten vrnetDIALOG 840/2 och 860/2 
(tillbehör) fästs på monteringsplåten nedanför manöver-
panelen och ansluts till reglerkretskortet.

2

6

5

1

3

4

7.25 Installera vrnetDIALOG

 > Ta bort skyddskåporna från huset för vrnetDIALOG 
genom att dra ut gångjärnsfästena från husets klämmor.

 > Fäst vrnetDIALOG:s hus på manöverpanelens monte-
ringsplåt med hjälp av plåtskruvarna (5) (6) som bipack-
ats. För fastsättningen, se även monteringsanvisningarna 
för vrnetDIALOG.

 > Anslut försörjningsspänningen på 230 V (2) till vrnetDIA-
LOG (trepolig ProE-stickkontakt).

 > Anslut manöverpanelens eBUS-ledning (1) till adapterka-
beln för vrnetDIALOG (3) som följer med.

 > Stick in stickkontakten på Y-kabelns ena ledning i eBUS-
uttaget på manöverpanelen, och stickkontakten på den 
andra ledningen i eBUS-uttaget på vrnetDIALOG.

i
 Eventuella ytterligare eBUS-ledningar som redan 

finns på vrnetDIALOG behövs inte och kan tas 
bort.

 > Anslut antenn- eller telefonkabeln (4) till vrnetDIALOG 
(se (¬ Monteringsanvisningar vrnetDIALOG). Dessa 
ledningar får inte dras genom värmepumpen.
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8 Driftsättning

a
 Fara!

Olycksrisk pga. heta och kalla 
komponenter!
Värmepumpen får enbart tas i drift efter 
montering av samtliga skyddskåpor.

 > Montera alla skyddskåpor före driftsätt-
ningen.

 > Fyll i driftsättningsprotokollet före avslutande av drift-
sättningen (¬ kap. 15).

Värmepumpen får enbart driftsättas när alla punkter som 
nämns där har utförts.

För den följande driftsättningen förutsätts att du känner till 
den i bruksanvisningen beskrivna hanteringen av regle-
ringen.

e
 Fara!

Risk för elektriska stötar!
 > Montera alla delar av skyddskåporna på 
värmepumpen innan du kopplar på spän-
ningsförsörjningen.

8.1 Genomföra den första driftsättningen

 > Slå till säkringar och eventuella externa manöver-/säker-
hetsbrytare så att värmepumpen försörjs med ström.

Så snart som värmepumpen försörjs med ström vid den för-
sta driftsättningen startar initieringen av programvaran i 
regleringen.

Vaillant

Loading...

8.1 Regleringen initieras

Efter en kort stund är regleringen klar för drift och känner 
igen att den första driftsättningen pågår. Vid den första 
driftsättningen startar regleringen alltid med installations-
assistenten–meny A1.
Alla inmatningar kan senare ändras i regleringsinställning-
arna.

Installationsassistent A1

Sprache >DE deutsch

Standort DE

>Sprache wählen

8.2 Meny A1: Språkval

Bilden visar en tysk skärmbild.
 > Ändra språkinställningen vid behov.
 > Vrid ratten  till nästa meny.

Installationsassistent A2

Hydrauliskt schema 0

Elschema 0

Acceptera NEJ

>välj

8.3 Meny A2: Välja hydraulschema och kopplingsschema

8.1.1 Välja hydraulschema

b
 Var försiktig!

Möjliga funktionsstörningar pga. fel 
hydraulschema!
Ett hydraulschema som inte passar till vär-
meanläggningen orsakar funktionsstör-
ningar.

 > Välj korrekt hydraulschema.

 > Vrid ratten  tills pekaren > visar på hydraulschemanum-
ret.

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

 > Vrid ratten  tills du har valt det hydraulschema som 
passar till värmeanläggningen (¬ tab. 8.1).
Exempel på hydraulscheman som passar till din värme-
anläggning hittar du i ¬ kap. 5.1 och 5.2.

 > Tryck på ratten  för att bekräfta ditt val.



Driftsättning

Installationsanvisning geoTHERM plus 0020145000_01 57

8

E
x
em

p
el

 p
å
 

h
y
d
ra

u
ls

ch
em

a
B

il
d
 n

r

H
y
d
ra

u
ls

ch
e-

m
a
n

u
m

m
er

A
ck

u
m

u
la

to
r-

ta
n

k

V
ä
rm

ek
re

ts

V
a
rm

va
tt

en
-

b
er

ed
a
re

G
iv

a
re

5.1 3 X X AF, SP, VF2

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

8.1  Välja nummer för hydraulschema

8.1.2 Välja elschema

 > Vrid ratten  tills pekaren > visar på elschemats nummer.
 > Tryck på ratten  . Parametern får mörk bakgrund och 

aktiveras.
 > Vrid ratten  tills du har valt det elschema "1", "2" eller 

"3" som passar till din strömförsörjning (¬ kap. 7.3):
1 = ospärrad nätanslutning
2 = tvåkretsanslutning till värmepumpstariff
3 = tvåkretsanslutning till specialtariff

 > Tryck på ratten  för att bekräfta ditt val.

8.1.3 Acceptera inställningar

 > Vrid ratten  tills pekaren > står till höger om menypos-
ten "acceptera" och visar på NEJ.

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

 > Vrid ratten  tills "JA" visas.
 > Tryck på ratten  för att bekräfta ditt val.

 > Gå igenom alla andra menyer i installationsassistenten 
ända till slutet och utför alla nödvändiga inställningar.

Installationsassistent slut

Install. avslutad? >NEJ

>Inställbara värden

8.4 Meny: Avsluta installation

 > Ange inte "JA" under "Inst. avslutad?" innan du är säker 
på att allt är korrekt inställt.

När du har bekräftat med "JA" startar automatiskt en 
intern testrutin där värmepumpen testar sin egen och de 
anslutna komponenternas funktionskapacitet. Under detta 
testas givaranslutningen, fasföljden hos spänningsförsörj-

ningen på 400 V (roterande fält) och funktionen hos de 
använda givarna.

Om den interna testrutinen misslyckas visas ett felmedde-
lande på regleringens displaypanel (¬ kap. 11).

Regleringen kontrollerar automatiskt den korrekta fasföljden.
 > Växla plats för två faser om du får ett felmeddelande.

Om den interna testrutinen gick utan problem växlar regle-
ringen till huvudbilden. Värmepumpen påbörjar självständig 
reglering.

8.1.4  Kontrollera och avlufta brinekretsen 
(endast VWS)

Avluftningen av brinekretsen måste ske under den för detta 
avsedda tidsrymden på 24 timmar.

 > Förkorta inte denna tidsrymd genom att avbryta proces-
sen, eftersom luft då kan bli kvar i brinekretsen och du 
måste upprepa avluftningen.

Verktyg A7

Brine avluftning FRÅN

8.5 Meny A7: Starta Brine avluftning

 > Välj i Meny A7 (¬ kap. 9.7.4) menyposten "Brine avluft-
ning" och sätt posten på "TILL".

Medan avluftningsfunktionen är aktiv växlar brinepumpen 
under den första timmen mellan fem minuters drift (effekt 
100 %) och fem minuters stillestånd. Därefter växlar brine-
pumpen under resten av tiden mellan 50 minuters drift och 
10 minuters stillestånd.

 > Kontrollera om vätskenivån i expansionskärlet för brine 
har stabiliserats, dvs. om större nivåsvängningar har 
upphört.

 > Låt brinepumpen fortsätta arbeta, så att luft som finns i 
brinekretsen kan fångas upp i expansionskärlet för brine. 
Genom att luften försvinner sjunker vätskenivån i expan-
sionskärlet för brine och brine måste fyllas på igen 
(¬ kap. 6.3).

 > Öppna säkerhetsventilen på expansionskärlet för brine 
(¬ bild 5.7, pos. 42a) för att släppa ut ett eventuellt 
övertryck som ligger över det önskade fyllningstrycket 
på 2,0 bar och under det tryck på 3 bar som utlöser 
säkerhetsventilen. Expansionskärlet för brine måste vara 
fyllt till 2/3 med vätska.
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Kontrollera brinevätskans fyllnadsnivå
Brinevätskans nivå kan sjunka något under den första 
månaden efter driftsättningen av anläggningen. Detta är 
normalt. Nivån kan även variera beroende på värmekällans 
temperatur. Nivån får emellertid under inga omständigheter 
sjunka så lågt att den inte längre syns i expansionskärlet för 
brine.
Fyllnadsnivån är korrekt om expansionskärlet för brine är 
fyllt till 2/3.

 > Fyll på mera brinevätska om vätskans fyllnadsnivå sjun-
ker så lågt att den nästa inte längre syns i expansions-
kärlet för brine.

8.1.5  Kontrollera och avlufta värmekretsen

 > Om manuell omställning av värmekretspumpen och alla 
trevägsventiler behövs för avluftningen, genomför du 
detta med hjälp av Meny A5/A6 (¬ kap. 9.7.4).

8.1.6 Avlufta varmvattenberedaren

 > Öppna alla avtappningsställen för varmvatten i huset.
 > Stäng alla avtappningsställena så snart som varmt vat-

ten kommer ut.

8.2 Överlämna värmeanläggningen till 
användaren

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

 > Upplys användaren om att anläggningen måste underhål-
las vid föreskrivna intervaller.

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

 > Informera användaren om att alla anvisningar ska förva-
ras i närheten av värmepumpen. 

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. avaktivering av 
komponenter för frostskyddet

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

Vissa användare vill att den elektriska reservvärmen ska 
kopplas ifrån helt och hållet.
Om man i Meny C7 (¬ tab. 9.6) ställer in "U res.v" på 
"Reservvärme" under "Reservvärmedrift" och "Varmvatten-
drift" stöds inte nöddrift. Frostskyddsdrift är emellertid 
fortfarande möjlig (den aktiveras automatiskt).
Om man i Meny A3 (¬ tab. 9.9) under "Hydraulisk koppling 
av reservvärmeaggregat" ställer in "Ingen" är varken nödd-
rift eller frostskyddsfunktion möjlig. 
Från fabrik är den interna elektriska reservvärmen inkopp-
lad genom inställningen "Intern" i Meny A3.
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9 Anpassning till värmeanläggningen

För att driva värmepumpen ekonomiskt är det viktigt att 
anpassa regleringen till kundens värmeanläggning och nytt-
jandeförhållandena.
I det följande kapitlet förklaras alla funktioner hos energi-
behovsregulatorn som styrs av utetemperaturen.

9.1 Driftstillstånd och funktioner

För varje värmekrets finns fem olika driftstillstånd:
 – Auto: Värmekretsens drift växlar mellan driftstillstånden 

"Värme" och "Sänkning" i enlighet med ett inställt tids-
program.

 – Eco: Värmekretsens drift växlar mellan driftstillstånden 
"Värme" och "Från" i enlighet med ett inställt tidspro-
gram. Värmekretsen frånkopplas då under sänkningsti-
den om inte frostskyddsfunktionen (beroende på ute-
temperaturen) är aktiverad.

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

 – Uppvärmning: Värmekretsen regleras oberoende av ett 
inställt tidsprogram till börvärdet för framledning.

 – Från: Värmekretsen är avstängd om frostskyddsfunktio-
nen (beroende på utetemperaturen) inte är aktiverad.

För varmvattenberedaren finns tre olika driftstillstånd:
 – Auto: Beredarladdningen resp. frigivandet för cirkula-

tionspumpen sker i enlighet med ett inställbart tids-
program.

 – Till: Beredarladdningen är alltid frigiven, dvs. vid behov 
värms beredaren genast upp. Cirkulationspumpen är all-
tid i drift.

 – Från: Beredaren värms inte upp. Cirkulationspumpen är 
inte i drift. Enbart om en beredartemperatur på 10 °C 
underskrids värms beredaren upp till 15 °C av frost-
skyddsskäl.

9.2  Automatiska funktioner

 Frostskyddsfunktioner
Värmepumpssystemet har två frostskyddsfunktioner. Behov 
av frostskydd hanteras av kompressorn (reglerat frostskydd 
för apparaten, värmekretsen och varmvattenberedaren), om 
inte värmepumpen på grund av ett fel är varaktigt 
avstängd. Om värmepumpen är varaktigt avstängd på 
grund av ett fel aktiveras den inställda reservvärmen, även 
om denna inte är frigiven för reguljär uppvärmnings- eller 
varmvattendrift (nödfrostskydd beroende på inställning för 
apparat, värmekrets och/eller varmvattenberedare) 
(¬ tab. 9.6, Meny C7).

Frostskydd för värmen
Funktionen säkerställer värmeanläggningens frostskydd i 
alla driftstillstånd.
Om utetemperaturen sjunker under 3 °C och för tillfället 
inget tidsfönster hos ett tidsprogram är aktivt (dvs. vid 
driftstillståndet "Från" eller "ECO" utanför ett tidsfönster), 
är det standard att det efter en timmes fördröjning efter att 
omständigheten uppkommit genereras ett krav på framled-
ningsuppvärmning med sänkningsbörvärdet för rumstempe-
ratur. Frostskyddskravet tas tillbaka när utetemperaturen 
åter ligger över 4 °C.

 Frostskydd för varmvattenberedaren
Den här funktionen är även aktiv i driftstillstånden "Från" 
och "Auto", oberoende av tidsprogram.
Den här funktionen startar automatiskt när ärtemperaturen 
hos varmvattenberedaren sjunker under 10 °C. Beredaren 
värms då upp till 15 °C.

 Nödfrostskyddsfunktion
Nödfrostskyddsfunktionen aktiverar automatiskt den elek-
triska reservvärmen, beroende på inställningen för värme- 
och/eller varmvattendriften. 
Om värmepumpen är varaktigt avstängd på grund av ett fel 
och om utetemperaturen ligger under 3 °C friges reservvär-
men för nödfrostskyddsdrift utan tidsfördröjning. Börvärdet 
för framledningstemperaturen begränsas till 10 °C för att 
inte förbruka onödigt mycket energi vid nöddrift med 
reservvärmen. Frigivningen tas tillbaka när utetemperatu-
ren stiger över 4 °C. 
Om en ackumulatortank är ansluten värms denna upp när 
temperaturgivaren VF1 registrerar < 10 °C. Beredarladd-
ningen slås från när temperaturgivare RF1 registrerar 
> 12 °C. 
Den inbyggda varmvattenberedaren värms upp när tempe-
raturgivaren SP registrerar < 10 °C. Beredarladdningen slås 
från när temperaturgivaren SP registrerar > 15 °C.
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b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. frost!
Den här funktionen är inte aktiv om man i 
Meny A3 (¬ tab. 9.9) under "Hydraulisk 
koppling av reservvärme" har ställt in vär-
det "Ingen" för reservvärmen! I detta fall är 
varken nöddrift efter ett fel med varaktig 
avstängning till följd eller nödfrostskydds-
funktionen möjlig!
Vid inställning av värden "VarmV", "VK" 
eller "VV+VK" (= extern reservvärme) är 
delar av hydraulsystemet oskyddade.

 > Säkerställ absolut den hydrauliska anslut-
ningen av reservvärmen i Meny A3 
(¬ tab. 9.9).

Kontroll av externa givare
Den hydrauliska grundanslutning som du angivit vid den 
första driftsättningen definierar de nödvändiga givarna. 
Värmepumpen kontrollerar hela tiden automatiskt om alla 
givare är installerade och funktionsdugliga.

Skydd mot värmevattenbrist
En analog tryckgivare övervakar eventuell vattenbrist och 
kopplar från värmepumpen om vattentrycket ligger under 
0,5 bar, och kopplar till den om vattentrycket ligger över 
0,7 bar.

Skydd mot pump- och ventilblockering
För att förhindra ett en cirkulationspump eller alla omställ-
ningsventiler fastnar, aktiveras varje dag pumpen och de 
ventiler som inte varit i drift på 24 timmar i ca 20 sekunder.

Skydd mot brinebrist (enbart VWS)
En trycksensor övervakar en eventuell brinebrist och 
stänger av värmepumpen när brinetrycket underskrider 
0,2 bar. I felhistoriken visas fel 91.
Värmepumpen kopplas in automatiskt igen när brinetrycket 
stiger över 0,4 bar.
Om brinetrycket under en minuts tid sjunker under 0,6 bar 
visas ett varningsmeddelande i Meny  1 (¬ Bruksanvis-
ning).

Golvskyddskrets för alla hydraulsystem utan acku-
mulatortank (Hydraulschema 3)
Om den framledningstemperatur som uppmäts i golvvärme-
kretsen med givaren VF2 kontinuerligt överskrider ett visst 
värde (max. VK-temperatur + kompressorhysteres + 2 K, 
fabriksinställning 52 °C) under längre tid än 15 minuter 
stänger värmepumpen av sig med felmeddelande 72 
(¬ kap. 11.5). När framledningstemperaturen sjunker under 
detta värde igen och felet har åtgärdats, kopplas värme-
pumpen åter in.
Du ändrar den maximala framledningstemperaturen med 
parametern "Maximal värmekretstemperatur" via vrDIALOG.

En ansluten maxtermostat fungerar som en extra säkring. 
Den kopplas från den externa cirkulationspumpen när den 
inställda frånslagningstemperaturen uppnåtts. Vid direkt 
värmedrift slår den varaktigt från värmepumpen.

b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. för högt avstäng-
ningsvärde för golvskyddskretsen!
Golvvärmesystem kan skadas av för höga 
temperaturer på grund av ett för högt 
avstängningsvärde hos golvskyddskretsen.

 > Ställ in värdet för golvskyddskretsen på 
ett sådant värde att uppvärmda golv inte 
kan skadas av för höga temperaturer.

Fasövervakning
Ordningsföljd (högerrotation) och förekomst av alla faser 
hos strömförsörjningen på 400 V testas kontinuerligt vid 
den första driftsättningen och under den fortsatta driften. 
Om följden inte är korrekt eller en fas slutar fungera, stängs 
värmepumpen av på grund av fel, för att kompressorn inte 
ska skadas.
För att undvika detta felmeddelande vid avstängning från 
elleverantörens sida (spärrtid) måste kontakten för motta-
garen av belastningshanteringssignalen anslutas till kläm-
kontakt 13 (Elschema 2 och 3).

Frostskyddsfunktion för värmebäraren
Värmebärarens utloppstemperatur mäts löpande. Om den 
sjunker under ett bestämt värde, stängs kompressorn tillfäl-
ligt av med felmeddelande 20 eller 21 (¬ kap. 11.4). Om 
detta fel uppstår tre gånger i följd sker avstängning 
(¬ kap. 11.5).
Värdet för frostskydd (fabriksinställning -10 °C) kan ställas in 
i Installationsassistenten A4 (¬ kap. 9.7.4).
För värmepumparna geoTHERM VWW är fabriksinställ-
ningen +4 °C. Detta värde kan inte ändras.
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9.3 Inställbara funktioner

Följande funktioner kan du själv ställa in på regleringen och 
på så sätt anpassa värmeanläggningen till lokala omstän-
digheter eller till användarens önskemål.

i
 Regleringens yta och dess inställningsmöjlig-

heter är uppdelade i tre nivåer:
– användarnivå -> för användaren
– kodnivå -> för installatören
–  vrDIALOG -> för installatören

9.3.1 Inställbara funktioner på användarnivån

 – Tidsprogram
 – Semesterprogrammering
 – Energisparfunktion
 – Partyfunktion
 – Engångsladdning av varmvattenberedare

Beskrivning av funktionerna ¬ Bruksanvisning.

Nöddrift efter ett fel som har varaktig avstängning 
till följd (manuellt) 
I det fall det sker en varaktig avstängning på grund av ett 
fel kan man manuellt aktivera en nöddrift med hjälp av 
reservvärmen (¬ kap. 11.5). På displaypanelen visas föl-
jande parametrar under felmeddelandet "Lågtryck utlöst":
 – Återställ (JA/NEJ) 

JA gör att felmeddelandet raderas och kompressor-
driften startar igen.

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

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

9.3.2   Inställbara funktioner på kodnivå

Cementtorkning
Med den här funktionen kan du värmetorka en nylagd golv-
beläggning (¬ tab. 9.1). Framledningstemperaturen motsva-
rar en rutin som sparats i regleringen och är oberoende av 
utetemperaturen. Om funktionen aktiveras avbryts alla 
valda driftstillstånd (¬ tab. 9.6, Meny C6).

Dag efter att 
funktionen 
startats

Börvärde för temperaturen 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, pumpen i drift)
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
35 °C
25 °C

9.1  Förlopp för cementtorkning

På displaypanelen visas driftstillståndet med aktuell dag 
och börvärde för framledningstemperaturen, den inneva-
rande dagen kan ställas in manuellt.
Om brinekretsen/värmebärarkretsen ännu inte är färdigt 
installerad kan värmetorkning av golvbeläggning ske med 
reservvärmen.

 > Under "Reservvärme" i Meny C7 väljer du (¬ tab. 9.6) 
värdet "En res.v för parametern" Reservvärmedrift".

b
 Var försiktig!

Möjlig överbelastning av värmekällan 
genom för högt energiuttag!
Under en cementtorkning (t.ex. under vin-
termånaderna) kan värmebäraren bli över-
belastad och dess återbildning kan försäm-
ras.

 > Aktivera också reservvärmen för cement-
torkning vid låga utetemperaturer.

När funktionen startas sparas det aktuella klockslaget för 
starten. Växling av dag sker alltid exakt på detta klockslag.
Efter från-/tillkoppling av strömmen startar cementtork-
ningen som följer:

Sista dagen för frånkoppling 
av ström

Start efter tillkoppling av 
ström

1–15
16

17–23
24–28

29

1
16
17
24
29

9.2 Förlopp för cementtorkning efter från-/tillkoppling av ström

Om du inte vill utföra cementtorkning med de förinställda 
temperaturerna och/eller tiderna kan du mata in varierande 
framledningstemperaturer med fastvärdesregleringen 
(¬ kap. 9.3.3). Du måste då tänka på kompressorns hyste-
res (inställningsbar via vrDIALOG, ¬ kap. 9.8).
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Legionellasanering
Funktionen "Legionella sanering" syftar till att döda smitt-
ämnen i varmvattenberedaren och rörledningarna.
Varmvattenberedaren värms en gång i veckan upp till en 
temperatur på ca 75 °C.

 > Aktivera funktionen "Legionella sanering" på kodnivån 
efter behov, beroende på lokala föreskrifter och beredar-
storlek. Aktivera funktionen hos beredare som har en 
dricksvattenvolym på 400 l eller mer. Ställ in starttid och 
en startdag (veckodag) när upphettningen ska äga rum 
(¬ tab. 9.6, Meny C9).

9.3.3  Extrafunktioner via vrDIALOG

Fjärrparametrering/-larm/-diagnos
Det är möjligt att göra en diagnos och utföra inställningar 
för värmepumpen på plats med vrDIALOG 810/2 eller med 
fjärrhantering via vrnetDIALOG 840/2 resp. 860/2. Ytterli-
gare information hittar du i ¬ bruksanvisningarna för 
dessa.

vrDIALOG 810/2 (eBUS) gör det möjligt att optimera värme-
aggregat och regleringsystem via den datorstödda grafiska 
visualiseringen och konfigurationen och därmed att utnyttja 
energisparmöjligheter. Båda gör det möjligt för dig att när 
som helst skaffa dig ett optiskt intryck av processerna som 
försiggår i regleringssystemet och påverka dem. Program-
men ger dig möjlighet att lagra och bearbeta många system-
data grafiskt, du kan ladda ner, ändra och spara apparatkon-
figurationer online, samt samla information i rapporter.
Genom vrDIALOG 810/2 kan du optimera alla värmepum-
pens inställningar och även andra inställningar.

Fastvärdesreglering
Genom den här funktionen kan du via vrDIALOG ställa in en 
framledningstemperatur som är oberoende av den utetem-
peraturstyrda regulatorn.

9.4 Regleringsprincip

9.4.1 Möjliga värmeanläggningskretsar

Följande värmeanläggningskretsar kan anslutas till värme-
pumpens utetemperaturstyrda energibehovsregulator:
 – en värmekrets,
 – en varmvattenberedare med indirekt uppvärmning,
 – en cirkulationspump för varmvatten,
 – en shuntkrets.

För att utöka systemet kan du med hjälp av en shuntkrets 
ansluta upp till sex ytterligare shuntmoduler VR 60 (till-
behör) med två shuntkretsar vardera.
Shuntkretsarna programmeras med regleringen på värme-
pumpens manöverpanel.

För bekväm hantering kan du ansluta fjärrkontroller VR 90 
till de sex första värmekretsarna (¬ kap. 7.7.1).

9.4.2  Reglering av energibehov 
(Hydraulschema 3)

Om du har installerat en värmeanläggning enligt exemplen 
på hydraulschema för Hydraulschema 3 (¬ kap. 5.1) genom-
för regulatorn en energibehovsreglering.
För en ekonomisk och störningsfri drift av värmepumpen är 
det viktigt att reglera kompressorns start. Kompressorns 
start är den tidpunkt då den högsta belastningen av elnätet 
sker. Med hjälp av energibehovsregleringen kan antalet 
starter för värmepumpen minimeras utan att rumsklimatet 
försämras.
Som i andra utetemperaturstyrda värmeregleringar bestäm-
mer regulatorn via registrering av utetemperaturen ett bör-
värde för framledningstemperatur med hjälp av en värme-
kurva. Energibehovet regleras utifrån detta börvärde för 
framledningstemperatur och utifrån ärvärdet för framled-
ningstemperatur. Differensen mellan dessa värden mäts och 
summeras en gång i minuten:

1 gradminut [°min] = 1 K temperaturdifferens under loppet 
av en minut

Vid en bestämd värmebrist (kan väljas fritt i regleringen, 
¬ tab. 9.6, Meny C2 "Kompr. Start från") startar värme-
pumpen och slås från först när den tillförda värmemängden 
motsvarar värmebristen.
Ju större det inställda negativa talvärdet är, desto längre är 
de intervall när kompressorn arbetar resp. står stilla.

i
 Om du har anslutit en fjärrkontroll VR 90 får du 

inte konfigurera denna som termostatregulator, 
eftersom det upphäver fördelarna med energi-
behovsregleringen. 
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9.4.3  Reglering av börvärde för 
framledningstemperatur (Hydraulschema 4)

Om du har installerat en värmeanläggning enligt exemplen 
på hydraulschema för Hydraulschema 4 (¬ kap. 5.2) 
genomför regulatorn en börvärdesreglering för framled-
ningstemperaturen.
Ackumulatortanken regleras beroende på börvärdet för 
framledningstemperaturen. Värmepumpen värmer upp när 
temperaturen på ackumulatortankens givare VF1 för fram-
ledningstemperatur underskrider börvärdet för temperatu-
ren. Systemet värmer upp tills ackumulatortankens tempe-
raturgivare RF1 för returledningstemperatur har nått bör-
värdet plus 2 K.

9.5 Reglerstruktur

Som huvudbild visas en grafikdisplay. Detta är utgångs-
punkten för alla tillgängliga menyer. 
Hur man hanterar regleringen beskrivs utförligt i 
¬ bruksanvisningen.
Om ingen av rattarna används på 15 minuter under inställ-
ningen, visas huvudbilden igen.

Reglerstrukturen har tre nivåer:

Användarnivån som är avsedd för användaren 
(¬ bruks anvisning). 

Kodnivån (installatörsnivå) som är reserverad för installa-
tören och skyddad mot oavsiktliga ändringar genom en 
 pinkod.
Om ingen pinkod anges, dvs. om det inte sker någon frigiv-
ning av kodnivån, kan de följande parametrarna i de 
enskilda menyerna visserligen visas, men det går inte att 
ändra värdena.
Menyerna är indelade i fyra områden:

Menyområden Beskrivning
Beskrivning 
i kapitel

C1 till C11 Ställa in parametrar för värme-
pumpsfunktioner i värmekret-
sar

9.7.1

D1 till D5 Använda och testa värmepum-
pen i diagnosläget

9.7.2

I1 till I5 Se information om värmepum-
pens inställningar

9.7.3

A1 till A10 Öppna assistenten för installa-
tion av värmepumpen

9.7.4

9.3 Menyområden

Den tredje nivån innehåller funktioner för att optimera vär-
meanläggningen och kan bara ställas in av installatören via 
vrDIALOG 810/2 samt vrnetDIALOG 840/2 och 860/2.
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9.6 Återställa fabriksinställningarna

 > Innan du använder funktionen bör du notera alla 
inställda värden för regleringen , både på användarnivå 
(¬ bruksanvisning) och på kodnivå (¬ kap. 9.7).

Visad display Beskrivning

On 10-03-10 9:35

Fabriksinställning

Avbryt NEJ

Tidsprogram NEJ

Allt NEJ

>välj

 

b
 Var försiktig!

Risk för felfunktion vid återställning till fabriks-
inställningarna!
När fabriksinställningarna återställs kan viktiga 
anläggningsspecifika inställningar raderas och leda till 
felfunktion eller till att värmepumpen stängs av. 
Värmepumpen kan inte skadas.

 > Gå igenom alla menyer i regleringen och notera alla 
inställda värden du vill spara, innan du återställer 
värmepumpens fabriksinställningar.

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

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

 > Vrid ratten , tills markören står framför värdet på raden för den 
funktion som ska utföras:

Menypost Inmatning Resultat

Avbryt Ja Inställda parametrar behålls.

Tids-
program

Ja
Alla programmerade tidsfönster 
raderas.

Allt Ja
Alla inställda parametrar återställs 
till fabriksinställningarna.

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

Funktionen utförs. Displayen visar huvudbilden efter några sekunder.
 > Efter att funktionen utförts använder du alla noterade värden.
 > Bläddra igenom alla menyer i regleringen.
 > Testa värdena och ställ vid behov in de noterade värdena på nytt.

9.4 Återställa fabriksinställningarna



Anpassning till värmeanläggningen

Installationsanvisning geoTHERM plus 0020145000_01 65

9

9.7  Ta fram kodnivåns menyer

Kodnivån innehåller olika områden, där du beroende på 
kontext kan ändra parametrar eller bara titta på dem. Kon-
texten framgår alltid i menybeteckningen.

 > För att ta fram kodnivåns menyer väljer du  9 på 
användarnivån (¬ bruksanvisning).

Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

Kodnivå  9
aktiverad

Kodnummer

> 0 0 0 0

Standard kod

1 0 0 0

>Ställ in siffror

 För att komma till kodnivån (installatörsnivån) ställer 
du in motsvarande pinkod (standardkod 1000) och 
trycker på ratten  .
För att kunna avläsa inställningsvärden utan att mata 
in en kod trycker du en gång på ratten  . Sedan kan 
alla parametrar på kodnivån läsas av genom att man 
vrider på ratten   , men de kan inte ändras.

i
 Vrid inte på ratten  , eftersom du då oav-

siktligt ändrar koden!

Säkerhetsfunktion: 15 minuter efter din sista ändring 
på kodnivån (aktivering av någon ratt) återställs 
din kodinmatning. För att därefter komma till-
baka till kodnivån måste du mata in pinkoden på 
nytt.

b
 Var försiktig!

Risk för nedsatt funktion pga. 
fel inställda parametrar!
Oavsiktliga ändringar av anläggnings-
specifika parametrar kan orsaka stör-
ning eller skador på värmepumpen.

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

1000

9.5  Ta fram kodnivåns menyer
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9.7.1 Meny C: Ställa in värmeanläggningens 
parametrar

Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

 Meny C:  Ställa in värmeanläggningens 
parametrar

I menyerna C1 till C11 kan du ställa in parametrar för 
värmepumpens olika funktioner.

Kod C1
ändra

Kodnummer

> 0 0 0 0

Acceptera? Nej

>Ställ in siffror

Meny för ändring av kodnummer.
Här kan du ersätta standardkoden 1000 med en valfri 
fyrsiffrig pinkod.

i
 Anteckna den nya koden om du har ändrat 

kod, annars kan inte längre utföra några 
ändringar på kodnivån! 

1000

VK2 C2
Parameter

Sätt Pannkrets

Värmekurva 0,30

Utetemp. avst. gräns >20 °C

Komp. start vid -120° min

>Välj temperatur

 Sätt: Pannkrets (vid direkt hydraulik),
Shuntkrets (vid hydraulik med ackumulatortank),
Fast värde.

Värmekurva: inställningsbar värmekurva (ej vid fast 
värde).

Utetemp. avst.gräns: temperaturgräns för avstäng-
ning av värmedriften (sommarfunktion).

Komp.start vid: inställning av gradminuter fram till 
kompressorstart (enbart vid direkt hydraulik)

0,3

20 °C

9.6  Meny C: Ställa in värmeanläggningens parametrar
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

VK2 C2
Parameter

Sätt Pannkrets

Värmekurva 0,30

Utetemp. avst. gräns >20 °C

Komp. start vid -120° min

>Välj temperatur

  Värmekurva:
Värmekurvan visar förhållandet mellan utetemperatur 
och börvärdet för framledningstemperaturen. Inställ-
ningen sker separat för varje värmekrets.
Värmepumpens ekonomiska drift och den komfort 
den ger beror på valet av den riktiga värmekurvan. 
Om man väljer en för hög värmekurva betyder det för 
höga temperaturer i värmeanläggningen, vilket resul-
terar i en högre energiförbrukning. Om man väljer en 
för låg värmekurva uppnås i vissa fall den önskade 
temperaturen först efter lång tid eller uppnås inte 
alls.

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
Framledningstemperatur
i °C

Värmekurva

VK2 C2
Parameter

Sätt Fast värde

Utetemp. avst.gräns >20 °C

Komp. start vid -120 °C

>Välj temperatur

Det här meddelandet visas om "Fast värde" har ställts 
in.

Vid energibehovsfunktionen visas dessutom medde-
landet "Komp. start vid"

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

9.6  Meny C: Ställa in värmeanläggningens parametrar (forts.)
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

Ack.tank C3

Information

Börvärde framledning 41 °C

Framledn.givare VF1 29 °C

Returgivare RF1 25 °C

 Den här menyn visas bara vid användning av en acku-
mulatortank (t.ex. Hydraulschema 4).

Börvärde framledning: framledningstemperaturens 
börvärde

Framledn.givare VF1: temperaturen hos ackumulator-
tankens framledningsgivare VF1

Returgivare RF1: temperaturen hos ackumulator-
tankens returledningsgivare RF1

VK2 C4
Information

Börvärde framledning 41 °C

VF2 framledning 30 °C

Pumpstatus FRÅN

Energi integral -183° min

VK2 C4
Parameter

Börvärde framledning 41 °C

VF2 framledning 29 °C

Pumpstatus FRÅN

Status shunt +

 Vid direkt värmedrift (t.ex. Hydraulschema 3) visas 
den övre displayen. 
Den undre menyn visas bara vid användning av en 
ackumulatortank (t.ex. Hydraulschema 4, och vid 
användning av VR 60 eventuellt flera gånger.

Börvärde framledning: börvärdet för värmekretsens 
framledningstemperatur.

VF2 framledning: aktuell framledningstemperatur 
VF2.

Energi integral: Energiintergralen är den summerade 
differensen mellan framledningstemperaturens 
ärvärde och börvärde per minut. Vid en bestämd 
värmebrist startar värmepumpen (se Energi-
behovsreglering, ¬ kap. 9.4.2)

Pumpstatus: visar om pumpen är till- eller frånkopp-
lad (TILL/FRÅN).

Status shunt: Meddelandet +/- beskriver den riktning 
i vilken styrningen kör shunten. När shunten inte 
är i gång, visas FRÅN.

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

9.6  Meny C: Ställa in värmeanläggningens parametrar (forts.)
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

VK2 C5
Parameter

Rumsurkoppl.

>ingen 

Fjärrkontroll JA 23 °C

>Välj sätt

 Endast vid fjärrkontroll VR 90:

Rumsurkoppl.:

Ingen = rumstemperatur från fjärrkontrollen beaktas 
inte vid värmedriften. 

Inkoppling = Värmeanläggningens framledningstem-
peratur påverkas förutom av den inställda vär-
mekurvan också av differensen mellan rums-
temperaturens börvärde och dess ärvärde.

Termostat = Rumstemperatur från VR 90 används 
direkt för regleringen, samma funktion som hos 
en rumstermostat. Den inställda värmekurvan 
förskjuts. Värmedriften stoppas så snart som 
den önskade rumstemperaturen överskrids med 
mer än 1 K. Värmedriften startar igen när bör-
värdet för rumstemperaturen underskrids.

i
 Välj inte denna inställning om du har ställt 

in energibehovsreglering.

Fjärrkontroll: Det visas automatiskt om en fjärrkon-
troll VR 90 är ansluten (JA/NEJ). Om JA visas, 
visas också den rumstemperatur som uppmätts 
med VR 90.

I förekommande fall visas denna meny flera gånger 
(för varje värmekrets med fjärrkontroll).

Ingen

9.6  Meny C: Ställa in värmeanläggningens parametrar (forts.)
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

Specialfunktion C6
Cementtorkning

Dag Temp.

Värmekrets VK2: >1 0 °C

Värmekrets VK3:

Värmekrets VK4:

>Ställ in startdag

 Dag: Du kan välja startdag för Cementtorkning.

Temp.: Börvärdet för framledningstemperaturen tas 
fram automatiskt i enlighet med funktionen för 
cementtorkning (dagsvärden 25/30/35 °C) 
(¬ kap. 9.3.2).

Det tar ca 20 sekunder innan det verkliga värdet 
visas!

Avaktivera funktionen för cementtorkning: Ställ in 
"0" för dag.
Beroende på värmeanläggningens konfiguration visar 
displayen eventuellt ytterligare värmekretsar.

0

Reservvärme C7

Stilleståndsperiod >NEJ

Reservvärmedrift U res.v

Reservvärme VV U res.v

Intergreringsstart -600° min

>välj ¯

 Reservvärmedrift
U res.v: Reservvärmen är spärrad.

M res.v: Reservvärmen är frikopplad, och driften 
beror av bivalenspunkten och enrergiintergralen 
resp. ackumulatortankens temperatur.

En res.v: Värmedrift sker enbart med reservvärme-
aggregatet, t.ex. vid nöddrift.

Varmvattendrift
U res.v: Reservvärmen är spärrad.

M res.v: rerservvärmen står för den temperaturnivå 
som kompressorn inte kan leverera 
(temperatur ca > 55 °C i ackumulatortank).

En res.v: Uppvärmning av varmvatten genom reserv-
värme, t.ex. vid nöddrift (om tidigare "U res.v" 
var aktiverat gäller maxtemperatur varmvatten 
ca 55 °C, om tidigare "M res.v" var aktiverat gäl-
ler det inställda maxvärdet för varmvattentem-
peratur i meny  4).

Integreringsstart: Inställning av gradminuterna fram 
tills reservvärmen startar, adderas till gradminu-
terna för start av kompressorn.
Exempel:  -600 °min plus -120 °min 

=> Start vid -720 °min.

Bivalenspunkt: Reservvärmen är frikopplad för extra-
värmning vid värmedrift enbart under denna utetem-
peratur (inställningsbar i ¬ tab. 9.9, Meny A3).

U res.v

U res.v

9.6  Meny C: Ställa in värmeanläggningens parametrar (forts.)
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

Reservvärme C7

Stilleståndsperiod >NEJ

Reservvärmedrift U res.v

Reservvärme VV U res.v

Intergreringsstart -600° min

>välj ¯

Reservvärme C7

Reservvärme hysteres 5 K

>välj

Stilleståndsperiod: Om du ställer in Elschema 2, 
visas dessutom denna menypost på den översta 
raden. Om du ställer in "JA" friges drift av 
reservvärmen under elleverantörens stille-
ståndsperiod.

i
 Den här inställningen prioriteras framför 

inställningarna för "Reservvärmedrift" och 
"Varmvattendrift". Den inställda reservvär-
men sörjer kontinuerligt för att värmebä-
rarvattnet och varmvattnet värms upp till 
de inställda börvärdena. 
Om den interna elektriska reservvärmen 
har anslutits hydrauliskt som reservvärme 
(fabriksinställning) kan detta leda till höga 
energikostnader. 

Reservvärme hysteres: 
Tvingad inkoppling av reservvärme vid:
Framledningstemperaturens ärvärde < framled-
ningstemperaturens börvärde minus hysteres
Tvingad frånkoppling av reservvärme vid:
Framledningstemperaturens ärvärde > framled-
ningstemperaturens börvärde plus hysteres
Gäller från 15 minuters kompressordrift för alla 
anläggningens hydrauliska komponenter. Tiden 
fram tills reservvärmen får starta kan avläsas i 
Meny D3.

NEJ

5 K

Legionella sanering C9

Legionella sanering FRÅN

Leg. desinf. start 04:00

>välj

 Legionella sanering: FRÅN/Må/Ti/On/To/Fr/Lö/Sö

Leg. desinf. start: det inställda klockslaget bestäm-
mer när skyddsfunktionen mot legionella startar.

Legionellasaneringen genomförs av reservvärmen på 
den inställda veckodagen, om ett reservvärmeaggre-
gat är aktiverat.

För detta ändamål ställer regleringen in framlednings-
temperaturens börvärde på 76 °C/74 °C (2 K hysteres). 
Legionellasaneringen avslutas när framledningstem-
peraturens ärvärde i varmvattenberedaren har varit 
73 °C under en tidsrymd på minst 30 minuter eller 
efter 90 minuter, om 73 °C inte kunde uppnås (t.ex. 
om varmvatten tappas av under denna tid).

I en ansluten färskvattenstation VPM W startar förlop-
pet för legionellasanering analogt.

FRÅN

04:00

9.6  Meny C: Ställa in värmeanläggningens parametrar (forts.)
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

pump styrning C10

Parameter

Värmebär.pump 100 %

Cirkulationspump 100 %

VVC-pump 100 % 

>välj

 De högeffektiva pumparnas arbetseffekt kan vid 
behov anpassas till värmeanläggningens krav (brine- 
och värmekrets).

Inställningsområden från 30 % till 100 %

i
 Ogenomtänkta stora förändringar av dessa 

parametrar kan leda till förluster av effekt 
och prestanda. Ändra inställningarna i små 
steg och väl genomtänkt.

Uppgifter för den optimala inställningen av högeffek-
tiva pumpar hittar du i följande kapitel.

Brinepump (värmebär.pump, enbart VWS): Obero-
ende av det inställda värdet höjer regulatorn 
pumpens kapacitet med upp till 100 % om utflö-
destemperaturen för brine underskrider frost-
skyddet + 3 K (¬ tab. 9.9, Meny A3). När flödes-
temperaturen för brine stiger igen återställer 
regulatorn pumpens matningskapacitet till det 
inställda värdet.
Om flödestemperaturen för brine överskrider 
22 °C, reducerar regulatorn pumpens matnings-
kapacitet ner till 30 %.

Cirkulationspump: Cirkulationspumpens inställning 
gäller bara för direkt värmedrift. (utan ackumu-
latortank för värmebärarvatten eller kombitank). 
Om en ackumulatortank för värmebärarvatten 
är ansluten reduceras kapaciteten automatiskt 
till 50 %.

VVC-pump: Inställningsområdet 0–100 % avser inte 
inställning av pumpens effekt, utan en uppdel-
ning i tidsfönster av ett intervall på 10 minuter, 
t.ex. 80 % = åtta minuters drift, två minutera 
paus.
Tidsfönstret är aktivt. I detta tidsfönster genom-
för cirkulationspumpen den cykel som motsva-
rar det inställda procentvärdet. 
Valet 0 % kopplar från cirkulationspumpen. 
Cirkulationspumpen startar inte så länge som 
varmvattenberedaren är för kall.

100 %

100 %

100 %

9.6  Meny C: Ställa in värmeanläggningens parametrar (forts.)
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

Solvärmetank C11

Parameter

Max. temperatur 95 °C

>Välj temperatur

Den här menyn visas bara om en solvärmetank har 
installerats, t.ex. VPS /2

Max.temperatur: Om det fortfarande finns tillräckligt 
mycket solenergi värms en ansluten ackumula-
tortank VPS /2 upp över börvärdena för upp-
värmning och varmvatten, till den maxtempera-
tur som ställts in här. 

i
 De värmekretsar som anslutits till ackumu-

latortanken måste vara shuntkretsar.

9.6  Meny C: Ställa in värmeanläggningens parametrar (forts.)
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 Ställa in de högeffektiva pumparna

Brinepump (värmebär.pump, enbart VWS)
Om temperaturspridningen på brinesidan ligger under 2 K 
vid kontinuerlig drift på grund av små tryckförluster (stora 
rördiametrar, litet borrdjup) kan du anpassa pumpens mat-
ningseffekt (¬ tab. 9.6, Meny C10). 

I de följande diagrammen visas hur inställningen av pump-
styrningen påverkar den återstående tryckhöjden vid nomi-
nella flödesvolymer för en spridning på 3 K på brinesidan.
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9.1  Diagram effektoptimering brinepump VWS 62/3
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9.2  Diagram effektoptimering brinepump VWS 82/3
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9.3  Diagram effektoptimering brinepump VWS 102/3

Cirkulationspump
Om du önskar en större skillnad än 5 K mellan framled-
nings- och returledningstemperatur eller om tryckförlusten 
i värmeanläggningen ligger långt under den från fabrik 
iordningställda återstående tryckhöjden kan pumpens mat-
ningskapacitet reduceras (¬ tab. 9.6, Meny C10).

I de följande diagrammen visas hur inställningen av pump-
styrningen påverkar den återstående tryckhöjden vid nomi-
nella flödesvolymer för en spridning på 5 K och 10 K på bri-
nesidan.
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9.4  Diagram effektoptimering cirkulationspump VWS 62/3
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9.5  Diagram effektoptimering cirkulationspump VWS 82/3
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9.6  Diagram effektoptimering cirkulationspump VWS 102/3
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9.7  Diagram effektoptimering cirkulationspump VWS 62/3
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9.8  Diagram effektoptimering cirkulationspump VWS 82/3
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9.9  Diagram effektoptimering cirkulationspump VWS 102/3
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9.7.2 Meny D: Utföra diagnoser

Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

Meny D: Utföra diagnoser

b
 Var försiktig!

Risk för skador på värmepumpens 
komponenter!
I diagnosläget sätts de interna säker-
hetsinrättningarna och -inställning-
arna ur spel. Ofta förekommande till- 
och frånkoppling kan leda till skador 
på kompressor och högeffektiva pum-
par.

 > Slå om möjligt inte av eller på diag-
nosläget flera gånger efter varan-
dra.

I menyerna D1 till D5 kan du driva och testa värme-
pumpen i diagnosläget.
Man kan inte lämna diagnosmenyerna vid någon 
inställning, utom "Test" = "nej" (Meny D1). En automa-
tisk återställning sker 15 minuter efter den sista 
knappaktiveringen.

Vid diagnosdrift tas ingen hänsyn till inkörnings-, 
efterkörnings- eller minimikörningstider för kom-
pressor, pumpar och andra komponenter!

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. Inställning av 
värmepumpens driftstillstånd för att testa vär-
mepumpens funktion.

Kompr. högtryck: Visning av köldmedelstryck vid 
kompressorutloppet.

Kompressor utlopp: (kompressorutlopp, högtryck): 
Visning av temperaturgivare T1.* 

Kompr. lågtryck: Visning av köldmedelstryck vid kom-
pressorinloppet.

Kompr. inlopptemp.: (kompressorinlopp, sugsida): 
visning av temperaturgivare T2.* 

—

9.7 Meny D: Utföra diagnoser 

* se bild 17.1 och 17.2 i bilagan
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

diagnos D2
kylkrets

Överhettning 6 K

Underkylning 10 K

Exp. ventil ing. 10 °C

Kompressor TILL

 Överhettning: Överhettning av köldmedlet beräknat 
genom T2* och lågtrycksgivaren. Visas enbart 
när kompressorn är i drift.

i
 Om meddelandet "-50 °C" visas är det fel 

på temperaturgivaren T2 vid kompressor-
inloppet. Inget varningsmeddelande sparas 
i felhistoriken.

Underkylning: Underkylning av köldmedlet beräknat 
genom T4* och högtrycksgivaren. Visas enbart 
när kompressorn är i drift.

i
 Om meddelandet "-50 °C" visas är det fel 

på temperaturgivaren T4 vid den termiska 
expansionsventilens ingång. Inget var-
ningsmeddelande sparas i felhistoriken.

Exp. ventil ing.: Temperaturen vid ingången till den 
termiska expansionsventilen.* 

Kompressor: Status kompressor: 
TILL/FRÅN/x min. (tid i minuter fram till kom-
pressorstart vid väntande värmekrav)

—

diagnos D3
Värmekrets

Ärvärde framledning 27 °C

Ärvärde retur 24 °C

Cirkulationspump FRÅN

Reservvärme FRÅN

VK tryck 1,2 bar

 Ärvärde framledning: Aktuell framledningstempera-
tur T6.* 

Ärvärde retur: Aktuell returledningstemperatur T5.* 

Cirkulationspump: Cirkulationspumpens status: 
varvtal i %/FRÅN.

Reservvärme: Status reservvärme: TILL/FRÅN.

VK tryck: Trycket i värmekretsen (tryckgivare värme-
krets).

—

9.7 Meny D: Utföra diagnoser (forts.)

* se bild 17.1 och 17.2 i bilagan
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

diagnos D4
Värmekälla

Temp värmebärare 10 °C

Framledtemp 9 °C

Värmebär. pump 100 %

Tryck värmebärare 1,5 bar

 Temp värmebärare: Brinetemperatur/brunnsvatten-
temperatur vid inloppet till värmepumpen, T3.*

Framledtemp: Brinetemperatur/brunnsvattentempe-
ratur vid värmepumpens utlopp, T8.*

Värmebär. pump: Enbart VWS: Status brinepump: 
varvtal i %/FRÅN.
Enbart VWW: Status brunnspump: TILL/FRÅN.

Tryck värmebärare (enbart VWS): Brinetryck vid 
värmebärarens 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 framled-
ningsgivare VF1.

AReturgivare RF1: Ackumulatortankens returled-
ningsgivare RF1.

VF2 framledning: Aktuell framledningstemperatur.

Ärvärde VVB: Temperatur i varmvattenberedaren.

3-Vägsventil UV1: = Status hos trevägsventilen för 
uppvärmning/beredarladdning (VK = värme-
krets, VV = varmvatten).

9.7 Meny D: Utföra diagnoser (forts.)

* se bild 17.1 och 17.2 i bilagan
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9.7.3 Meny I: Visa allmän information

Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

Meny I:  Visa allmän information I menyerna I1 till I4 får du information om värmepum-
pens inställningar.

Felhistorik I1

Fel nummer >1

Fel kod 96

10-03-10 07:18

Fel för tryckgivare köldmedel

 Meny för felhistoriken, som visar de sista 20 felen i 
den ordning de uppkom.
Det sist uppkomna felet har alltid felnummer 1.

Felnumret visas med felkod, datum/klockslag för 
felets uppkomst samt en kort felbeskrivning. Felnum-
ren visar den ordning i vilken felen uppkom. Felkoden 
identifierar felet. En lista hittar du i ¬ kap. 11.

Vrid på ratten  för att visa nästa fel.

—

Driftsdata I2

Driftstimmar kom 7 tim

Starter kompr. 33

Reservvärme timm 2 tim

Reservvärme start 21

 Driftstimmar kom: Kompressorns hittillsvarande 
drifttimmar.

Starter kompr. Antal kompressorstarter.

Reservvärme timm: Reservvärmens hittillsvarande 
drifttimmar.

Reservvärme start: Antal starter för reservvärmen.

—

Mjukvaruversion I3

I/O kort 1 4.04

Anv. interface 1 3.04

VR 90 4 2.21

 I/O kort: Programvaruversion för I/O-kort (kretskort i 
värmepumpen).

Anv. interface: Programvaruversion användargräns-
snitt (display på manöverpanelen).

VR 90: Visar programvaruversion när VR 90 är 
ansluten.

—

9.8   Meny I: Visa allmän information

* se bild 17.1 och 17.2 i bilagan
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

I4

Återställ? NEJ

Kod 1 0000 Kod 2 FFFF

Kod OK? NEJ

>välj

 Återställ: Återställning av felmeddelanden med 
avstängning som följd. Alla löpande funktioner 
avbryts omedelbart. Värmepumpen startar på 
nytt.

b
 Var försiktig!

Risk för skador på värmepumpen!
Ej sakkunniga inställningar skadar 
 värmepumpen.

 > Förändra på inga villkor kodsiff-
rorna.

Kod 1/Kod 2: Siffrorna får inte ändras! 0000, FFFF
NEJ

9.8  Meny I: Visa allmän information (forts.)

* se bild 17.1 och 17.2 i bilagan
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9.7.4  Meny A: Öppna installationsassistenten

Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

Meny A:  Öppna installationsassistenten Installationsassistenten kommer upp automatiskt vid 
den första driftsättningen av värmepumpen. Du väg-
leds genom de första båda menyerna A1 och A2. 
Nu har du en ytterligare möjlighet att ändra inställ-
ningarna i efterskott.

Installationsassistent A1

Sprache >DE deutsch

Standort >DE

>Sprache wählen

Vid den första driftsättningen startar regleringen all-
tid med den här menyn (Installationsassistenten).

 Sprache: Inställning av landets språk

Standort: (endast vid installerad laddningsstation för 
solceller VPM S) Genom att ange en uppställ-
ningsort i form av en landsförkortning som t.ex. 
PL, och genom att DCF-mottagaren registrerar 
tidpunkten beräknar en intern solkalender i sol-
cellsstationen solens uppgång och nedgång. 
Kontroll av kollektortemperatur genom tillkopp-
ling av solvärmepumpen i ett intervall på 
10 minuter stängs av på natten.

Installationsassistent A2

Värmepumpstyp 5

Hydrauliskt schema 6

Elschema 1

Acceptera JA

>välj

 Hydraulschema och elschema måste ställas in av 
installatören vid driftsättningen. 

i
 Värmepumpens typ är redan inställd från 

fabrik och kan inte ändras!
Efter återställning till fabriksinställning-
arna eller vid service (byte av huvudkrets-
kortet) måste du eventuellt mata in värdet 
på nytt.

Värmepumpstyp:
Typ Beteckning
3  VWS 62/3
5  VWS 82/3
7  VWS 102/3
15  VWW 62/3
17  VWW 82/3
19  VWW 102/3

Hydrauliskt schema: 
3 = utan ackumulatortank, med varmvattenbere-
dare (¬ bild 5.1)
4 = med ackumulatortank, med varmvattenbere-
dare eller kombinationstank med solvärme- och/
eller färskvattenstation (¬ bild 5.2)

9.9   Meny A: Öppna installationsassistenten
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

Elschema: 
1 = allt enligt normaltariff (¬ bild 7.4)
2 = Låg tariff för kompressor (¬ bild 7.5)
3 =  Låg tariff för kompressor och elektrisk 

reservvärme (¬ bild 7.6)

Acceptera: JA/NEJ; 
Med JA sparas de inställda värdena. 

Installationsassistent A3
Reservvärme

hydraul. anslutning av

Reservvärme Intern

Bivalent temp. 0 °C

Beredaretyp Slinga

>välj

 hydraul. anslutning av reservvärme: Inställning av 
ifall och var ett reservvärmeaggregat är hydrau-
liskt anslutet:

 – Ingen:  Intern och extern reservvärme avaktiverad.

b
 Var försiktig!

Risk för frostskador!
Med denna inställning finns inget nöd-
frostskydd vid nöddrift.

 > Avaktivera inte reservvärmen vid 
frostrisk.

 – Intern:  Elektrisk reservvärme i värmepumpen.

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

 – VarmV:  Extern reservvärme finns enbart för varm-
vatten.

 – VK:  Extern reservvärme finns enbart för värme-
kretsen.

Regleringen startar reservvärmen enbart om "Reserv-
värme" har frigivits i Meny C7 och följande villkor är 
uppfyllt: 

 Bivalenspunkt: Reservvärmen är frigiven för efter-
värmning vid värmedrift endast under denna 
utetemperatur.

Beredaretyp: Inställning av varmvattenberedarens 
beredartyp.
För värmepumpar med inbyggd varmvattenbere-
dare får det inmatade värdet (Slinga) inte änd-
ras!

 – Slinga: Varmvattenberedare med rörslinga, t.ex. 
VIH RW 300

 – Skikt: Skiktvarmvattenberedare, t.ex. VPS /2

Intern

0 °C

9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten (forts.)
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

Installationsassistent A4
Geotermisk källa

Frostskydd -10 °C

>välj

 Frostskydd (enbart VWS): Minsta tillåtna utlopps-
temperatur för brine. Om värdet underskrids 
visas felmeddelande 21/22 resp. 61/62 och kom-
pressorn stängs av.

Frostskydd (enbart VWW): Frostskydd = 4 °C.

-10 °C

Verktyg A5
Komponenttest 1

Värmekrets VK2-P TILL

VVC pump FRÅN

Reservvärme pump FRÅN

SK2-P FRÅN

>välj ¯

Cirkulationspump TILL

Kompressor TILL

Värmebär. pump TILL

Startströmsbegr. TILL

3-Vägsventil UV1 VK

 b
 Var försiktig!

Risk för skador pga. ej sakkunnig 
hantering!
Genom ofta förekommande starter 
kan de högeffektiva pumparnas elek-
tronik och kompressorn skadas.

 > Starta pumparna och kompressorn 
maximalt tre gånger i timmen.

Med komponent-testet kan du testa värmepumpens 
ställdon. Inkopplingen gäller för en max-tid på 
20 minuter och under tiden ignoreras aktuella regle-
ringsinmatningar. Därefter återgår värmepumpen till 
det föregående driftstillståndet.

i
 Om kompressorn slås på, slås automatiskt 

också cirkulationspumpen och brinepum-
pen på.

3-Vägsventil UV1 =  Trevägsventil uppvärmning/ 
beredarladdning i läge 
VV = "Varmvattenberedning"
VK = "Värmedrift"

FRÅN

Verktyg A6

Komponenttest 2

Komponent VR 60 Adr. 4

Utgångar FRÅN

Ingångar VF a 29 °C

>välj 

Denna meny visas bara om flera värmekretsar och 
minst en VR 60 har installerats.
Med komponent-test 2 kan du testa de anslutna tillbe-
hörens ställdon. Inkopplingen gäller för en max-tid på 
20 minuter och under tiden ignoreras aktuella regle-
ringsinmatningar. Därefter återgår värmepumpen till 
det föregående driftstillståndet.

9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten (forts.)
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

Verktyg A7

Brine avluftning FRÅN

>välj

Brine avluftning (enbart VWS): Under den första 
timmen drivs brinepumpen så att den växlar 
mellan fem minuter TILL/5 minuter FRÅN. Där-
efter växlar brinepumpen mellan 50 minuter 
TILL och 10 minuter FRÅN. Den här växlande 
driften hos brinepumpen avslutas efter 24 tim-
mar.

En ansluten cirkulationspump liksom trevägsventilen 
för uppvärmning/beredarladdning driftsätts också 
eller kopplas in.

—

Verktyg A8
kalibrering

Utetemperatur 0,0 K

varmvatten SP 0,0 K

VF2 framledning 0,0 K

Returgivare RF1 0,0 K

>Välj korrektionsfaktor ¯

Verktyg A8
kalibrering

Framledn.givare VF1 0,0 K

Display kontrast 11

Manuell anpassning till visade temperaturer.
Inställningsområde vid kalibrering

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

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

VF2 framledning: Framledningsgivaren VF2 visas all-
tid. +/- 3 K, i steg på 0,5 K.

Returgivare RF1: +/- 3 K, i steg på 0,5 K.

VFramledn.givare VF1: +/- 3 K, i steg på 0,5 K.

Interna givare kan endast ändras via vrDIALOG eller 
vrnetDIALOG, ackumulatorgivare och beredargivare 
endast om motsvarande hydraulik finns.

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

0 K

0 K

0 K

0 K

0 K

11

Installationsassistent A9

VPM W

med elpatron NEJ

>välj

Den här menyn visas bara om en färskvattenstation 
VPM W har installerats.

Med elpatron: Tillkoppling av ett särskilt installerat 
externt elektriskt reservvärmeaggregat för att åstad-
komma den temperatur som krävs för legionellasane-
ring i cirkulationsledningen, genom inmatning av 
"JA".

9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten (forts.)
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Visad display Beskrivning
Fabriks-
inställning

Installationsassistent A10
Kompressor

Max. returtemp VK 46 °C

Komp hysteres 7 K

>välj

Max. returtemp VK: Inställning av gränserna hos 
returtemperaturen för drift av kompressorn. 
Den här funktionen hjälper till att undvika onö-
dig korttidsdrift av kompressorn.

Komp hysteres: 
Menyposten visas bara vid hydraulscheman med 
direkt värmedrift.
Tvingad tillkoppling av kompressorn när:
Ärvärdet för framledningstemperaturen < börvär-
det för framledningstemperaturen minus  hysteres
Tvingad frånkoppling av kompressorn när:
Ärvärdet för framledningstemperaturen > bör-
värdet för framledningstemperaturen plus hyste-
res

46 °C

7 K

Installationsassistent slut

Install. avslutad? >JA

>välj

i
 Driftsättning:

Ställ in "JA" under "Install. avslutad?" 
först när du är säker på att allt är korrekt 
inställt.

När du har bekräftat med "JA" växlar regleringen till 
huvudbilden. Värmepumpen påbörjar självständig reg-
lering.

Den här menyn visas inte längre om "JA" ställdes in 
en enda gång under driftsättningen. 

9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten (forts.)
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9.8  Parametrar som bara kan ställas in med 
vrDIALOG

Inställningar via vrDIALOG får bara göras av en auktorise-
rad installatör.

Parameter Beskrivning
Fabriks-
inställning

Kalibrering av temperaturgivare Interna givare (T3, T6, T7 och T8) kan endast kalibreras 
med vrDIALOG 810/2.

Ändra namn: Värmekrets Ändra namn: Du kan ge en särskild beteckning till varje vär-
mekrets i värmeanläggningen. För varje värmekrets 
kan du använda max. 10 bokstäver. De valda beteck-
ningarna accepteras automatiskt och används i de 
olika displayvisningarna.

Beroende på anläggningens konfiguration visas beteckning-
arna för ytterligare värmekretsar på displayen.

VK2:VK2

Mjukvarustatus Statusvisningen ger uppgifter om driftstatus hos värmepum-
pens programvara.

—

Strömavbrott Strömavbrott: Status för strömavbrott (stilleståndstid på 
grund av elleverantör): 
"nej" = ingen stilleståndstid, 
"ja" = stilleståndstid aktiverad, 
Start t.ex. genom belastningshanteringsmottagare/
belastningshanteringssignal. 

—

Fasstatus Fasstatus:  Visar om alla tre faser finns (OK/Fel). —

Fasordning Fasordning:  Visar om fasordningen är korrekt (OK/Fel). —

Min. temperatur
Max. temperatur

Min. temperatur/Max. temperatur: 
Inställning av de gränstemperaturer (Min. och Max.) som vär-
mekretsen kan kräva.
Med Max. temperatur beräknas också värdet för golvskydds-
kretsen (maximal VK-temperatur + kompressorhysteres + 2 K).

15 °C
43 °C

Max. föruppvärmn. Max. föruppvärmn.:
För att ta hänsyn till golvvärmens tröghet kan du 
manuellt ställa in en föruppvärmning innan den pro-
grammerade uppvärmningstiden börjar.

0 Tim

9.10  Parametrar som bara kan ställas in med vrDIALOG
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Parameter Beskrivning
Fabriks-
inställning

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

Max. uppv.tid = Den maximala tidsrymd efter vilken syste-
met återinkopplar beredarladdningsdrift om det fort-
farande föreliggar ett krav på varmvattenberedning.

Max. uppv.tid VV = Den tidsrymd efter vilken systemet 
kopplar om från beredarladdningsdrift till värmedrift 
om ett parallellt värmekrav föreligger.

20 min.

40 min.

Komp.starter Komp.starter/timme: Maximalt antal möjliga kompressor-
starter per timme (3–5).

3

Till. temperaturspridning Till. temperaturspridning: Maximalt tillåten differens mellan 
inlopps- och utloppstemperatur för brine. Om tempera-
turen överskrids visas ett felmeddelande och kompres-
sorn stänger av sig.

Om du ställer in 20 K avaktiveras funktionen.

20 K

Förlöptid brinepump Förlöptid brinepump: Den tidsrymd med vilken brinepum-
pen slås på före kompressorn.

1 min.

Temp. feldetektion efter Temp. feldetektion
Om börvärdet för framledningstemperaturen i en värmekrets 
inte uppnås under den inställda tiden visas ett motsvarande 
felmeddelande på displaypanelen och felet tas upp i fellistan 
(visning av de senaste tio felen).
Du kan aktivera och avaktivera denna funktion.

FRÅN

Servicetidpunkt Snabbtest 
Vid servicetidpunkt TILL ställs tidssteget för energibehovs-
integralen om från en minut till en sekund, och energi-
behovsfunktionen snabbas alltså upp med faktorn 60. Kom-
pressorns minsta körtid på fyra minuter och dess minsta 
frånslagningstid på fem minuter ändras inte.

—

Integreringsstart Integreringsstart 
Det här värdet är bara relevant vid direkt värmedrift och 
om reservvärmen har frigivits för värmedriften. Värdet 
anger vilket värde på energiintegralen som måste under-
skridas för att extravärmen ska kopplas till kompressorn. 
Det här värdet är beroende av kompressorns startvärde för 
energiintegralen, dvs. vid standardvärden ligger inkopplings-
gränsen för reservvärmen på: 
-120 °min–600 °min = -720 °min.
Reservvärmen kopplas från när börvärdet för framled-
ningen, registrerat med VF2, överskrids med 3 K.

Cirkulationpumpseffekt vid energi-
integral kan ändras

Cirkulationspumpens effekt för standbydrift reduceras för 
att minska energiintegralen och kan höjas med denna funk-
tion.

30 %

9.10  Parametrar som endast kan ställas in med vrDIALOG 
(forts.)
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10 Besiktning och underhåll

10.1 Anvisningar för besiktning och underhåll

För att värmeanläggningen ska vara driftsäker, tillförlitlig 
och hålla länge ska den kontrolleras och underhållas varje 
år av en behörig installatör.
Besiktningen syftar till att fastställa apparatens aktuella 
status och jämföra den med börstatus. Detta sker genom 
mätningar, tester och observationer.
Underhåll krävs för att korrigera eventuella avvikelser från 
börstatus. Detta sker vanligen genom rengöring, inställning 
och vid behov utbyte av enskilda slitna komponenter.

a
 Fara!

Risk för olyckor och skador pga. utebli-
ven eller ej sakkunnig besiktning och 
underhåll!
Besiktning och underhåll får bara utföras av 
en auktoriserad installatör.

 > Utför regelbundet de beskrivna besikt-
nings- och underhållsåtgärderna på sak-
kunnigt sätt.

e
 Fara!

Risk för elektriska stötar!
 > Koppla alltid från all strömtillförsel innan 
du påbörjar arbeten med elinstallation 
eller -underhåll. 

 > Kontrollera att ingen spänning finns.
 > Se till att strömmen inte kan kopplas in 
av misstag.

Skaffa reservdelar
Apparatens originalkomponenter har i samband med CE-
försäkran om överensstämmelse certifierats. Om vid under-
håll och reparation medcertifierade Vaillant originalreserv-
delar inte används gäller inte längre apparatens CE-försäk-
ran om överensstämmelse.Därför rekommenderar vi att all-
tid montera Vaillant originalreservdelar.
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 Genomföra besiktning

Vid den årliga besiktningen måste följande arbeten genom-
föras.
 – Kontrollera trycket i värmekretsen.
 – (Endast VWS) Kontrollera mängden och koncentrationen 

hos brinevätskan och trycket i brinekretsen.

10.3 Genomföra underhållsarbeten

Värmepumpen är konstruerad så att bara ett fåtal under-
hållsarbeten måste utföras. Underhållsarbeten måste utfö-
ras en gång årligen eller som resultat av en besiktning.
 – Kontrollera och rengör föroreningsfiltren i värmekretsen.
 – Kontrollera och rengör föroreningsfiltren i brunnsvatten-

kretsen (enbart VWW).
 – Kontrollera funktionen hos expansionskärlet i värme-

kretsen.
 – Fyll på värmebärarvatten vid för lågt tryck i värme-

kretsen (¬ kap. 6.2).

10.4 Genomföra förnyad driftsättning och 
testdrift

a
 Fara!

Olycksrisk pga. heta och kalla 
komponenter!
Värmepumpen får enbart tas i drift efter 
montering av samtliga skyddskåpor.

 > Montera eventuella lossade skyddskåpor 
hos värmepumpen som det beskrivs i 
¬ kap. 7.9 innan den driftsätts.

 > Driftsätt värmepumpen.
 > Kontrollera att värmepumpen fungerar felfritt.
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11  Diagnostisera och åtgärda fel

a
 Fara!

Risk för olyckor och skador vid ej 
sakkunnig diagnos av och åtgärder mot 
 störningar!
Diagnostisering av och åtgärder mot stör-
ningar får bara utföras av en auktoriserad 
installatör.

 > Utför de beskrivna installationsarbetena 
på ett yrkesmässigt korrekt sätt.

e
 Fara!

Risk för elektriska stötar!
 > Koppla alltid från all strömförsörjning vid 
arbeten på värmepumpen. 

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

11.1 Feltyper

För åtkomst till felhistoriken, se ¬ bruksanvisningen.

Fem olika typer av fel kan uppstå, och de fyra första 
typerna visas med felkoder på regleringens display: 
 – Fel hos 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 automatiskt 
när felorsaken avhjälpts.

 – Fel med permanent avstängning som följd
Värmepumpen stängs av permanent. Den kan startas om 
efter att orsaken till felet avlägsnats och återställning av 
felläget gjorts i felhistoriken (¬ tab. 9.8, Meny I 1).

 – Dessutom kan andra fel/störningar uppkomma på vär-
mepumpen eller värmeanläggningen.
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11.2 Fel på eBUS-komponenter

Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

1 XXX adress YY kan ej nås En komponent XXX som anslutits via 
eBUS, t.ex. VR 60 med adressen YY, 
känns inte igen. 

 > Kontrollera eBUS-ledningen och -stickkontak-
ten. 

 > Kontrollera om adressbrytaren är korrekt 
inställd.

4 XXX adress YY givarfel ZZZ En givare ZZZ hos en eBUS-ansluten 
komponent XXX med adressen YY är 
felaktig. 

 > Kontrollera ProE-stickkontakter på kretskor-
ten,

 > kontrollera att givaren fungerar korrekt
 > Byt ut givaren. 

5 XXXX börvärdet uppnås inte XXXX börvärdet uppnås inte  > Kontrollera börvärdet för temperaturen.
 > Kontrollera temperaturgivarens kontakt med 
det medium som ska mätas och etablera vid 
behov denna kontakt. 

11.1 Fel på eBUS-komponenter

11.3 Fel med tillfälligt varningsmeddelande 

Följande varningsmeddelanden orsakas av tillfälliga fel 
under värmepumpsdriften. Värmepumpen och kompressorn 
fortsätter att vara i drift. Följande fel visas i Meny  1 med 
varningsmeddelanden och tas upp i felhistoriken 
(¬ Bruksanvisning).

Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

26 Kompr. utlopp överhettning Extremt hög effekt vid hög framled-
ningstemperatur.

VRC DCF-mottagare med integrerad 
utetemperaturgivare är inte ansluten 
(meddelande "-60 °C" = för hög 
beräknad framledningstemperatur).

 > Reducera värmekurvan. 
 > Kontrollera vilken värmeeffekt som behövs 
(cementtorkning, byggstomme) och reducera 
den vid behov.

 > Anslut medföljande VRC DCF-mottagare.

36 
(endast 
VWS)

Brine tryck lågt Tryckfall i brinekretsen genom läck-
age eller luft. 
Tryck <0,6 bar

 > Kontrollera om brinekretsen är otät.
 > Fyll på brinevätska.
 > Spola igenom och avlufta brinekretsen.

11.2  Fel med tillfälligt varningsmeddelande
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11.4  Fel med tillfällig avstängning

Kompressorn stängs av, men värmepumpen fortsätter att 
vara i drift. Kompressorn kan startas om tidigast efter fem 
minuter. (Undantag, se nedan).

Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

20 Frostskydd värmekälla övervak-
ning av källutlopp

Temperaturspridningen hos vär-
mebäraren (T3–T8) > inställt 
värde för "Till. temp.spridning"
Detta felmeddelande är som 
standard avaktiverat och kan 
enbart aktiveras via vrDIALOG-
parametern "Till. temp.sprid-
ning" (20 K spridning betyder 
att meddelandet är avaktiverat).

Fel på brinepump, fel på temperatur-
givare T8 eller T3.
För litet volymflöde i brinekretsen.
Luft i brinekretsen.

 > Kontrollera genomströmning av värmebärare.
 > Kontrollera stickkontakten på kretskortet och 
i kabelstammen.

 > Kontrollera att givaren fungerar korrekt 
(motståndsmätning med hjälp av märkvärden 
VR 11, se bilaga).

 > Byt ut givaren.
 > Kontrollera brinepumpens volymflöde (opti-
mal spridning ca 3–5 K). 

 > Avlufta brinekretsen.

21
(endast 
VWW)

Frostskydd värmekälla övervak-
ning av källutlopp

Källans utloppstemperatur T8
för låg (<4 °C)

Fel på temperaturgivare T8.

Inget/fullt föroreningsfilter i värme-
bärarens returledning.

 > Kontrollera värmebärarens temperaturnivå.
 > Kontrollera stickkontakten på kretskortet och 
i kabelstammen. 

 > Kontrollera att givaren fungerar korrekt 
(motståndsmätning med hjälp av märkvärden 
VR 11, ¬ Bilaga, tab. 17.2)

 > Byt ut givaren.
 > Kontrollera brunnspumpens volymflöde (opti-
mal spridning ca 3–5 K).

 > Sätt i/rengör föroreningsfilter.

22 
(endast 
VWS)

Frostskydd värmekälla övervak-
ning av källutlopp

Värmebärarens utloppstempera-
tur enligt T8 för låg (< Parame-
tern Frostskydd i Meny A4)

Fel på brinepump, fel på temperatur-
givare T8.
För litet volymflöde i brinekretsen.
Luft i brinekretsen.

 > Kontrollera genomströmning av värmebärare.
 > Kontrollera stickkontakten på kretskortet och 
i kabelstammen.

 > Kontrollera att givaren fungerar korrekt 
(motståndsmätning med hjälp av märkvärden 
VR 11, se bilaga).

 > Byt ut givaren.
 > Kontrollera brinepumpens volymflöde (opti-
mal spridning ca 3–5 K).

 > Avlufta brinekretsen.

23
(endast 
VWW)

Inget vattenflöde

Integrerad flödeskontakt regist-
rerar inte volymflöde

Filtret i värmebärarkretsen
är igentäppt.
Fel på brunnspump.
Brunnspumpens motorskyddsbrytare 
har lösts ut.
Fel på eller ej ansluten flödeskontakt.

 > Rengör filtret. 
 > Kontrollera brunnspumpens funktion, byt vid 
behov ut den.

 > Kontrollera om brunnspumpen är överbelas-
tad, t.ex. genom att en fas är blockerad eller 
saknas.

 > Kontrollera brunnspump, kontaktor och 
motorskyddsbrytare, byt ut dem vid behov.

 > Kontrollera flödeskontaktens funktion.

11.3  Fel med tillfällig avstängning



Diagnostisera och åtgärda fel

92 Installationsanvisning geoTHERM plus 0020145000_01

11

Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

27 Köldmedelstryck för högt 

Värmeanvändarsidan tar upp 
för litet värme. 

Det integrerade högtrycks-
pressostatet har utlösts vid 
30 bar (g).

Värmepumpen kan inte startas 
igen förrän efter 60 minuter

Luft i värmeanläggningen.  > Avlufta värmeanläggningen.

 Värmepumpens pumpeffekt är felak-
tigt inställd, har minskat eller det är 
fel på värmepumpen.

 > Kontrollera pumpinställningen (¬ tab. 9.6, 
Meny C10).

 > Kontrollera värmepumpen, byt vid behov ut 
den.

Ackumulatortank, givare VF1 och RF1 
har förväxlats.

 > Kontrollera givarnas position.

För litet volymflöde på grund av att 
regulatorer för enskilda rum kopp-
lats från i en golvvärmeanläggning. 
Kort värmedrift sker efter varje VV-
laddning när utetemperaturen sjun-
ker under utetemperaturens 
avstängningsgräns! Regleringen kon-
trollerar om värmedrift behövs. 

 > Kontrollera värmeanläggningen.

Befintliga föroreningsfilter är igen-
täppta eller har felaktiga dimensio-
ner.

 > Rengör föroreningsfilter.

Avstängningsventilerna är stängda.  > Öppna alla avstängningsventiler.

Köldmedelsgenomströmningen för 
liten (t.ex. termisk expansionsventil 
TEV felinställd eller felaktig).

 > Låt kontrollera köldmedelskretsen. Meddela 
tillverkarens kundtjänst.

28 Köldmedelstryck för lågt 

Brinesidan/brunnsvattensidan 
levererar för litet värme. 

Det integrerade lågtrycks-
pressostatet har utlösts vid 
1,25 bar (g).

(Enbart VWS) Luft i brinekretsen.
Brinevätskans koncentration är för 
låg.

 > Avlufta brinekretsen.
 > Kontrollera brinevätskans isflingepunkt (eten-
glykol) resp. frostskydd (propenglykol) och 
öka brinekoncentrationen vid behov.

(Enbart VWS) Brinepumpens pump-
effekt är felaktigt inställd, har mins-
kat eller det är fel på brinepumpen.

 > Kontrollera pumpinställningen (¬ tab. 9.6, 
Meny C10).

 > Kontrollera brinepumpen, byt vid behov ut 
den.

(Enbart VWS) Alla kretsar genom-
strömmas inte på ett jämnt sätt. 
Detta märks genom olika stark ned-
isning av enskilda brinekretsar.

 > Reglera brinekretsarna.

Alla nödvändiga avstängningsventi-
ler har inte öppnats.

 > Öppna alla avstängningsventiler.

Köldmedelsgenomströmningen för 
liten (t.ex. termisk expansionsventil 
TEV felinställd eller felaktig).

 > Låt kontrollera köldmedelskretsen. Meddela 
tillverkarens kundtjänst.

29 Köldmedelstrycket ligger utan-
för området

Inträffar felet två gånger i följd, 
kan värmepumpen tidigast star-
tas efter 60 minuter.

Köldmedelstrycket är för högt eller 
för lågt, alla ovannämnda orsaker 
möjliga
Fel (27 och 28).

Se fel (27 och 28).

35 Temp värmebärare för hög Värmebärarens temperatur ligger 
utanför den tillåtna driftstemperatu-
ren (brinetemperatur > 20 °C).
Förångningstrycket för högt.

Fel på brinepump.

Driften startar automatiskt igen i enlighet med 
värmebärartemperaturen.

 > Kontrollera lågtrycksgivaren. Byt ut felaktig 
lågtrycksgivare.

 > Kontrollera brinepumpens funktion (styr-
spänning och volymflöde (¬ tab. 9.9, 
Meny A5 Komponenttest 1).

11.3  Fel med tillfällig avstängning (forts.)
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11.5  Fel med permanent avstängning

Värmepumpen stängs av efter att ett kritiskt fel uppstått. 
Efter att felet åtgärdats kan den bara startas om efter att 
felläget återställts (raderats i felhistoriken (se meny I 1). 
Ett undantag gäller vid felen 90 och 91. Vid dessa behöver 
felläget inte återställas. 
När felorsaken har åtgärdats startar värmepumpen på nytt.

Nöddrift
Beroende på typen av felmeddelande kan du vid behov 
ställa in värmepumpen så att den går i nöddrift med den 
integrerade elektriska reservvärmen eller ett externt vär-
meaggregat tills felet åtgärdats. Vid vilka felmeddelanden 
det är möjligt med nöddrift kan du se i ¬ tab. 11.4.

Förutsättning för nöddriften är att den hydrauliska anslut-
ningen av reservvärmen är utförd och att den anslutna 
reservvärmen också är aktiverad. 

 > Kontrollera att inte reservvärmen är blockerad i Meny A3 
(¬ tab. 9.9). Inställningen "Ingen" blockerar alla installe-
rade nöd- och frostskyddsfunktioner hos en reservvärme. 
Fabriksinställningen är "Intern" = integrerad elektrisk 
reservvärme. Om ett externt reservvärmeaggregat är 
anslutet kan du här ställa in "VV+VK".

 > För nöddrift ställer du i Meny C7 (¬ tab. 9.6) in reserv-
värmens parametrar på "En res.v" under "Reservvärme-
drift" och "VV-drift".

Vid ett fel med permanent avstängning som följd visas föl-
jande parametrar under felmeddelandet "Lågtryck utlöst":
 – Återställ (JA/NEJ) 

Felmeddelandet raderas och kompressordriften startar 
igen.

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

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

Nöddriften kan endera aktiveras för värmedrift (JA), för VV-
drift (JA) eller för bådadera (JA/JA).

Tänk på att en manuellt aktiverad nöddrift också måste 
avaktiveras manuellt, annars förblir funktionen aktiv.
I övrigt avbryts nöddriftsfunktionen enbart av:
 – Avbrott i reglerkretskortets strömförsörjning (strömav-

brott i strömförsörjningsnätet eller avbrott genom bygg-
nadens säkringar) eller

 – ÅTERSTÄLLNING av programvaran (I4) eller 
 – återställning av ett felmeddelande

Därefter sker en omstart av värmepumpen med kompress-
ordrift.
Om funktionen nöddrift (fortfarande) är aktiv kan du se på 
huvudbilden genom att endast den lodräta pilen (reserv-
värme) visas i svart, medan den vågräta pilen (omgivnings-
energi) är vit.

 > Stäng av nöddriften efter att felet åtgärdats genom att i 
displayskärmen "Lågtryck utlöst" välja inställningen "JA" 
för "Återställning" 
(Vrid ratten  så långt till vänster som möjligt).
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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 
värmebärarens utloppstemperatur 
är felaktig eller inte korrekt anslu-
ten till kretskortet. 

 > Kontrollera stickkontakten på krets-
kortet och i kabelstammen.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (motståndsmätning med hjälp 
av märkvärden VR 11, ¬ Bilaga, 
tab. 17.2).

 > Byt ut givaren. 

33 Fel tryckgivare värmekrets

Kortslutning/avbrott i tryck-
givaren

_ Tryckgivaren i värmekretsen är fel-
aktig eller inte korrekt ansluten.

 > Kontrollera stickkontakten på krets-
kortet och i kabelstammen.

 > Kontrollera att tryckgivaren fungerar 
korrekt.

 > Byt ut tryckgivaren. 

34 Fel tryckgivare brinekrets
(endast VWS)

Kortslutning/avbrott i tryck-
givaren

Möjlig Tryckgivaren i brinekretsen är fel-
aktig eller inte korrekt ansluten.

40 Fel givare T1 

Kortslutning/avbrott i 
givaren

Möjlig Den interna temperaturgivaren på 
kompressorns högtryckssida är fel-
aktig eller inte korrekt ansluten till 
kretskortet. 

 > Kontrollera stickkontakten på krets-
kortet och i kabelstammen.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (motståndsmätning med hjälp 
av märkvärden VR 11, ¬ Bilaga, 
tab. 17.2)

 > Byt ut givaren. 

41 Fel brinekrets givare T3

Kortslutning/avbrott i 
givaren

Möjlig Den interna temperaturgivaren för 
värmebärarens inloppstemperatur 
är felaktig eller inte korrekt anslu-
ten till kretskortet. 

42 Fel givare T5

Kortslutning/avbrott i 
givaren

Möjlig Den interna temperaturgivaren för 
returledningen är felaktig eller inte 
korrekt ansluten till kretskortet. 

43 Fel givare T6

Kortslutning/avbrott i 
givaren

Möjlig Den interna temperaturgivaren för 
värmeframledningen är felaktig 
eller inte korrekt ansluten till krets-
kortet. 

44 Fel utegivare AF

Kortslutning/avbrott i 
givaren

Möjlig Utetemperaturgivaren eller anslut-
ningsledningen är felaktig eller 
anslutningen har inte utförts kor-
rekt. 

 > Kontrollera ProE-stickkontakten på 
kretskortet, kontrollera anslutnings-
ledningen.

 > Byt ut givaren. 

45 Fel varmvattengivare SP 

Kortslutning/avbrott i 
givaren

Möjlig Beredarens temperaturgivare är 
felaktig eller anslutningen har inte 
utförts korrekt. 

 > Kontrollera ProE-stickkontakten på 
kretskortet.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (motståndsmätning med hjälp 
av märkvärden VR 10, ¬ Bilaga, 
tab. 17.1).

 > Byt ut givaren. 

46 Fel givare VF1

Kortslutning/avbrott i 
givaren

Möjlig Ackumulatorns temperaturgivare 
för framledning är felaktig eller 
anslutningen har inte utförts kor-
rekt.

47 Fel returgivare RF1

Kortslutning/avbrott i 
givaren

Möjlig Ackumulatorns temperaturgivare 
för returledning är felaktig eller 
anslutningen har inte utförts kor-
rekt.

48 Fel givare VF2

Kortslutning/avbrott i 
givaren

Varmvat-
tendrift är 
möjlig

Kontaktgivaren för temperatur VF2 
i värmekretsen är felaktig eller 
anslutningen har inte utförts kor-
rekt. 

11.4  Fel med permanent avstängning
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Felkod Feltext/beskrivning Nöddrift Möjlig orsak Åtgärd 

52 Givare stämmer inte med 
hydraulschemat.

_ Hydraulschema har inte angivits 
korrekt. Givare är inte korrekt 
anslutna.

 > Kontrollera hydraulschema och 
givarpositioner för den aktuella vär-
meanläggningen.

60 Frostskydd värmekälla 
övervakning av källutlopp

Fel 20 har förekommit tre 
gånger i följd.

Möjlig

Se fel 20. Se fel 20.

61
(endast 
VWW)

Frostskydd värmekälla 
övervakning av källutlopp

Fel 21 har förekommit tre 
gånger i följd.

Möjlig

Se fel 21. Se fel 21.

62 
(endast 
VWS)

Frostskydd värmekälla 
övervakning av källutlopp

Fel 22 har förekommit tre 
gånger i följd.

Möjlig

Se fel 22. Se fel 22.

63
(endast 
VWW)

Inget vattenflöde

Fel 23 har förekommit tre 
gånger i följd.

Möjlig

Se fel 23. Se fel 23.

72 Framledningstemperaturen 
för hög för golvvärme

Framledningstemperatur 
för 15 min är högre än ett 
inställt värde (max. VK-
temperatur + kompressor-
hysteres + 2 K) 
(¬ kap. 9.8, fabriksinställ-
ning: 52 °C).

_ Framledningsgivare VF2 monterad 
för nära värmepumpen.

 > Flytta framledningsgivaren i enlighet 
med hydraulschemat.

Fel på framledningsgivare VF2.  > Kontrollera framledningsgivare VF2, 
byt ut den vid behov.

Värmepumpens pumpeffekt är fel-
aktigt inställd, har minskat eller det 
är fel på pumpen.

 > Kontrollera pumpinställningen 
(¬ tab. 9.6 Meny C10).

 > Kontrollera värmepumpen, byt vid 
behov ut den.

Befintliga föroreningsfilter är igen-
täppta eller har felaktiga dimensio-
ner.

 > Rengör föroreningsfilter.

Fel på shunten bakom ackumulator-
tanken.

 > Kontrollera shunten, byt vid behov 
ut den.

Max. VK-temperatur inställd för lågt.  > Kontrollera inställning av "Max. VK 
temp.".

81 Köldmedelstryck för högt 

Fel 27 har förekommit tre 
gånger i följd.

Möjlig 

Se fel 27. Se fel 27.

83 Köldmedelstryck för lågt, 
kontrollera värmekällan

Fel 28 har förekommit tre 
gånger i följd.

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.

11.4  Fel med permanent avstängning (forts.)
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Felkod Feltext/beskrivning Nöddrift Möjlig orsak Åtgärd 

85 Fel i värmekretspumpen

Kortslutning eller torrkör-
ning

_ Elektroniken i brinepumpen har 
upptäckt ett fel (t.ex. torrkörning, 
blockering, överspänning, under-
spänning) och kopplat från med 
låsning.

 > Koppla från värmepumpen så att 
den är strömlös under minst 30 sek-
under.

 > Kontrollera stickkontakten på krets-
kortet.

 > Kontrollera pumpfunktionen.

86 Fel brinepump (enbart VWS)

Kortslutning eller torrkör-
ning

Möjlig Elektroniken i brinepumpen har 
upptäckt ett fel (t.ex. torrkörning, 
blockering, överspänning, under-
spänning) och kopplat från med 
låsning.

 > Koppla från värmepumpen så att 
den är strömlös under minst 30 sek-
under.

 > Kontrollera stickkontakten på krets-
kortet.

 > Kontrollera pumpfunktionen.

90 Värmeanläggningens tryck 
för lågt 

Tryck <0,5 bar
Värmepumpen stängs av 
och startar automatiskt när 
trycket stiger över 0,7 bar

_ Tryckfall i värmeanläggningen på 
grund av läckage, luftkudde eller 
felaktigt expansionskärl. 

 > Kontrollera om värmeanläggningen 
är otät.

 > Fyll på vatten och avlufta.
 > Kontrollera expansionskärlet. 

Förskruvningarna på värmepum-
pens baksida är inte korrekt tätade.

 > Efterdra förskruvningarna.

Klämskruvförbanden på trevägs-
ventilen för uppvärmning/beredar-
laddning är otäta.

 > Efterdra klämskruvförbanden på tre-
vägsventilen för uppvärmning/bere-
darladdning.

91 Brine tryck för lågt

Tryck <0,2 bar
Värmepumpen stängs av 
och startar automatiskt när 
trycket stiger över 0,4 bar

Möjlig Tryckfall i brinekretsen genom läck-
age eller luftkudde (enbart VWS).

 > Kontrollera om brinekretsen är otät, 
fyll på brinevätska, avlufta. 

Fel på tryckgivare brine (enbart 
VWS).

 > Kontrollera stickkontakten på krets-
kortet och i kabelstammen.

 > Kontrollera att tryckgivaren fungerar 
korrekt.

 > Byt ut tryckgivaren.

Kontakten för lågtariff-N är inte 
ansluten.

 > Kontrollera stickkontakten lågtariff-N 
på kretskortet och anslut den vid 
behov.

Säkring F1 på kretskortet är felak-
tig.

 > Kontrollera säkring F1 och byt ut den 
vid behov.

På plats monterad brinetryckstäl-
lare (endast VWS) (vid klämma S-S) 
har öppnat.

 > Kontrollera brinetryckställaren.

Fel på brinepump.  > Kontrollera om strömförsörjning 
med normaltariff och lågtariff är 
anslutna till korrekt nätuttag och 
korrigera vid behov.

 > Kontrollera om korrekt elschema 
ställts in och korrigera vid behov.

 > Kontrollera mikrosäkringen på krets-
kortet och byt ut den vid behov.

 > Om det inte finns någon av kunden 
tillhandahållen brinekontakt, kontrol-
lera om anslutningsklämma SCH på 
kretskortet är bryggkopplad, brygg-
koppla klämman vid behov.

 > Kontrollera om N-anslutningen är 
ansluten till stickkontakten för lågta-
riff-N, och anslut den vid behov.

11.4  Fel med permanent avstängning (forts.)
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Felkod Feltext/beskrivning Nöddrift Möjlig orsak Åtgärd 

94 Kontrollera säkringen för 
fasbortfall 

En eller flera faser fungerar 
inte.

Möjlig Fasbortfall eller säkring har utlösts.  > Kontrollera säkringar och kabelan-
slutningar (strömförsörjning till kom-
pressorn). 

Dåligt åtdragna elektriska anslut-
ningar. 

 > Kontrollera elektriska anslutningar. 

För låg nätspänning.  > Mät spänningen vid värmepumpens 
elektriska anslutning. 

Elleverantörsspärr vid felaktigt 
inställt elschema (t.ex. Elschema 1).

 > Kontrollera elschemats inställning.

Fel på startströmsbegränsare eller 
felaktig anslutning.

 > Kontrollera startströmsbegränsaren.

95 Felaktig rotationsriktning 
kompressor
Växla faser

Fasföljden är inte korrekt

Möjlig Ingen spänning (tillfällig frånkopp-
ling genom elleverantör)

 > Anslut rundstyrningen till kontakt 13.

Faserna har förväxlats.  > Ändra fasföljden genom att växla två 
faser i taget vid nätanslutningen. 

Fel på startströmsbegränsare eller 
felaktig anslutning.

 > Kontrollera startströmsbegränsaren.

96 Fel på tryckgivare köld-
medelskrets 
Kortslutning i tryckgivare

Möjlig En tryckgivare i köldmedelskretsen 
är felaktig eller inte korrekt anslu-
ten

 > Kontrollera stickkontakten på krets-
kortet och i kabelstammen.

 > Kontrollera att tryckgivaren fungerar 
korrekt.

 > Byt ut tryckgivaren. 

11.4  Fel med permanent avstängning (forts.)
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11.6 Andra fel/störningar

Feltecken Möjlig orsak Åtgärd 

Reservvärmen fungerar inte fastän regle-
ringen frigivit den (t.ex. under den tid som 
spärrats av elleverantören), uppvärmningen 
eller varmvattenberedaren uppnår inte öns-
kad temperatur. 

Reservvärmen är ansluten till lågtariff, och 
denna är för tillfället spärrad av elleveran-
tören. 

 > Kontrollera om reservvärmen är ansluten 
till lågtariff och om det för tillfället före-
ligger en spärr från elleverantören. 

Reservvärmens säkerhetstemperaturbe-
gränsare har utlösts. 

 > Lås upp säkerhetstemperaturbegränsa-
ren genom att trycka på knappen. 

Möjliga orsaker om den utlöses på nytt: 

Luft i värmeanläggningen. Igentäppta föro-
reningsfilter i värmeanläggningens retur-
ledning. 

 > Avlufta värmekretsen. Rengör igentäppta 
föroreningsfilter. 

Värmepumpen har stannat eller arbetar för 
långsamt. 

 > Kontrollera värmepumpen och byt vid 
behov ut den. 

Missljud i värmekretsen. Luft i värmekretsen.  > Avlufta värmekretsen.

Föroreningar i värmekretsen.  > Spola igenom värmekretsen. 

Bivalenstemperaturen är felaktigt inställd.  > Ändra bivalenstemperaturen (¬ tab. 9.9, 
Meny A3).

Värmepumpens pumpeffekt är felaktigt 
inställd, har minskat eller det är fel på pum-
pen. 

 > Kontrollera pumpinställningen 
(¬ tab. 9.6, Meny C10).

 > Kontrollera pumpens funktion, byt ut den 
vid behov. 

Vatten under eller invid värmepumpen. Kondensavloppet är blockerat.  > Kondens i apparatens inre samlas i kon-
densbehållaren och leds vid behov under 
värmepumpen (ingen störning). Kontrol-
lera ledningsisoleringen i apparatens 
inre, komplettera vid behov isoleringen 
för att minska kondensbildningen.

Värmekretsen är otät.  > Kontrollera om värmekretsens kompo-
nenter (pump, reservvärme, rör) är otäta. 

 > Efterdra vid behov förskruvningar och 
byt ut tätningar. 

Utetemperaturen visar -60 ºC. Fel på eller ej ansluten utetemperaturgi-
vare.

 > Kontrollera utetemperaturgivaren.

Temperaturen i värmekretsen är för låg 
resp. för hög.

Börvärdet för rumstemperaturen är inte 
korrekt inställt.

 > Ändra börvärdet för rumstemperatur 
(Meny  1, ¬ Bruksanvisning).

Sänkningstemperaturen är inte optimalt 
inställd.

 > Ändra sänkningstemperaturen 
(Meny  1, ¬ Bruksanvisning).

Värmekurvan är inte optimalt inställd.  > Ändra värmekurvan (¬ tab. 9.6, 
Meny C2).

För liten värmeeffekt (otillräckligt med 
varmvatten och/eller för låg uppvärmnings-
temperatur)

Felaktig brinevätska.
Luft i brinekretsen.

 > Kontrollera brinevätskan, isflingepunkten 
(etenglykol) resp. frostskyddet (propeng-
lykol).

 > Avlufta brinekretsen.

11.5  Andra fel/störningar
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12 Återvinning och avfallshantering

Både värmepumpen geoTHERM och den tillhörande trans-
portförpackningen består till övervägande del av återvin-
ningsbart material.

12.1 Avfallshantering av värmepumpen

 

Om delen från Vaillant är märkt med denna 
symbol får den inte slängas i vanligt hus-
hållsavfall när den tjänat ut. Se då till att 
Vaillant-apparaten och eventuella tillbehör 
lämnas till en lämplig återvinningsstation.

12.2 Avfallshantering av förpackningen

 > Se till att transportförpackningen lämnas till en lämplig 
återvinningsstation.

12.3 Avfallshantering av brinevätska 
(endast VWS)

a
 Fara!

Risk för explosion och brännskador!
Brinevätskan etanol är lättantändlig både 
som vätska och ånga. Explosionsfarlig 
blandning av ånga och luft kan bildas.

 > Håll hög värme, gnistor, öppen eld och 
heta ytor borta från apparaten.

 > Se till att det finns tillräcklig ventilation.
 > Förhindra att blandningar av ånga och 
luft bildas. Håll behållare med brinevät-
ska stängda. 

 > Observera säkerhetsanvisningarna som 
medföljer brinevätskan.

a
 Fara!

Risk för frätskador!
Brinevätskor är hälsovådliga.

 > Undvik hud- och ögonkontakt.
 > Undvik att andas in eller förtära. 
 > 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 
kasseras.

12.4 Avfallshantering av köldmedlet

Värmepumpen geoTHERM är fylld med köldmedlet R 407 C. 
Köldmedlet måste avfallshanteras separat från värmepum-
pen.

 > Låt auktoriserad yrkespersonal sköta återvinning eller 
avfallshantering av köldmedlet enligt aktuella föreskrif-
ter.

b
 Var försiktig!

Risk för miljöskador!
Värmepumpen innehåller köldmedlet 
R 407 C. Köldmedlet får inte komma ut i 
atmosfären. R 407 C specificeras i Kyoto-
protokollet som fluorerad växthusgas med 
GWP 1653 (GWP = Global Warming Poten-
tial).

 > Tappa ut allt köldmedel i värmepumpen i 
lämpliga behållare innan värmepumpen 
kasseras. Se sedan till att köldmedlet 
återvinns eller kasseras enligt gällande 
bestämmelser.
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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 materialeller
tillverkningsfel.
Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på material-
eller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkunnig 
installering eller hantering i strid mot föreskrifterna. Vi 
lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installerats av 
en auktoriserad fackman.
Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst,
bortfaller fabriksgarantin.
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.
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14  Tekniska data

14.1 Tekniska data VWS

Beteckning Enhet VWS 62/3 VWS 82/3 VWS 102/3

Typ –
Brine-vatten-värmepump

Användningsområde –
Värmepumparna får bara användas för privat bruk som värmealstrare för 
slutna vattenburna centralvärmeanläggningar och för varmvattenberedning.

Dimensioner
Höjd utan anslutningar
Bredd
Djup utan kåpa
Djup med kåpa

mm
mm
mm
mm

1800
600
650
840

Vikt
Totalvikt
– Med förpackning
– Utan förpackning
– Driftklar
Transportvikt
– Modul varmvattenberedare
– Modul värmepump

kg
kg
kg

kg
kg

221
206
392

60
103

229
214
401

60
113

232
217
405

60
116

Elektriska data
Nominell spänning
– Värmekrets/kondensor
– 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 till 0,9

Nödvändig nätimpedans Zmax

– Utan startströmsbegränsare
– Med startströmsbegränsare

ohm
ohm

< 0,16, vid högre värden måste startströmsbegränsaren installeras.
< 0,472

Säkringstyp, karakteristika C, trög
trepolig koppling (avbrott i tre nätled-
ningar med ett kopplingsförfarande)

A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Valfria FI-skyddsbrytare RCCB Typ A (strömpulskänslig FI-skyddsbrytare av typ A) eller
RCCB Typ B (allströmskänslig FI-skyddsbrytare av typ B)

Startström
– Utan startströmsbegränsare
– Med startströmsbegränsare

A
A

26
<16

40
<16

46
<16

Elektrisk effektförbrukning
– Min. vid B-5/W35
– Max. vid B20/W60
– Reservvärme

kW
kW
kW

1,6
3,1
6

2,1
3,8
6

2,7
4,9
6

Skyddsklass EN 60529 - IP 20

Hydraulisk anslutning
–  Värmesystemets fram- och returledning
– Värmebärarens fram- och returledning
- Kall-/varmvatten
–  Anslutning expansionskärl till värme-

kretsen

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. temperatur med värmepump och 

reservvärme

l
MPa (bar)
°C
°C

175
1 (10)

55
75

– Uppvärmningstid varmvattenberedare
– Beredskapsförlust varmvatten

h:min
W/24 h

01:24
45

01:07
45

00:50
45

14.1  Tekniska data VWS
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Beteckning Enhet VWS 62/3 VWS 82/3 VWS 102/3

Brinekrets
– Brinevätska

– Max. arbetstryck
– Min. inloppstemperatur
– Max. inloppstemperatur

-

MPa (bar)
°C
°C

Etylenglykol 30 %/70 % vatten
Etanol 30 % vol./70 % vatten

 Propenglykol 33 % / 67 % vatten
0,3 (3)

-10
20

–  Volym brineinnehåll i värmepumpens 
brinekrets

l 2,5 3,1 3,6

– Nominellt volymflöde DT 3K
–  Elektrisk effektförbrukning pump
–  Elektrisk effektförbrukning brinekret-

spump vid B0/W35 DT 3 K vid 
250 mbar extern tryckförlust i värme-
kretsen

m3/h
W

W

1,6
5–70

50

1,9
5–70

55

2,7
8–140

114

– Typ av pump Högeffektiv pump

–  Energimärkning av pump enligt Euro-
pumps klassificeringsschema

A

– Material - Cu, CuZn-legering, rostfritt stål, EPDM, mässing, Fe

Värmekrets
– Max. arbetstryck
– Min. framledningstemperatur
– Max. framledningstemperatur

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

– Tillåten vattenkvalitet Tillsätt inte frost- och korrosionsskyddsmedel till värmebärarvattnet!
Avhärda värmebärarvattnet vid en vattenhårdhet från 3,0 mmol/l (16,8° dH) 
enligt riktlinjen VDI2035, blad 1!

–  Volym vatteninnehåll i värmepumpens 
värmekrets inkl. den inbyggda varmvat-
tenberedarens värmespiral

l 13,5 14,2 14,6

– Nominellt volymflöde DT 5 K
– Återstående tryckhöjd DT 5 K
– Nominellt volymflöde DT 10 K
– Återstående tryckhöjd DT 10 K
–  Elektrisk effektförbrukning cirkulations-

pump
–  Elektrisk effektförbrukning cirkulations-

pump vid B0/W35 DT 5 K vid 250 mbar 
extern tryckförlust i värmekretsen

m3/h
mbar
m3/h
mbar
W

W

1,1
600
0,6
630
5–70

27

1,4
560
0,8
640
5–70

32

1,8
520
1,0

630
5–70

44

– Typ av pump Högeffektiv pump

–  Energimärkning av pump enligt Euro-
pumps klassificeringsschema

A

– Material - Cu, CuZn-legering, rostfritt stål, EPDM, mässing, Fe

Köldmedelskrets
– Köldmedelstyp - R 407 C

– Mängd
– Antal rotationer expansionsventil

kg
U

1,9
7,50

2,2
7,75

2,05
8,5

– Tillåtet driftövertryck
– Kompressortyp
– Olja

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scrollkompressor

Ester (EMKARATE RL32-3MAF)

– Fyllmängd olja l 1,3 1,45 1,45

14.1 Tekniska data VWS (forts.)
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Beteckning Enhet VWS 62/3 VWS 82/3 VWS 102/3

Effektdata värmepump Uppgifterna nedan gäller enbart nya apparater med rena värmeväxlare.

B0/W35 DT 5 K
– Värmeeffekt
– Effektförbrukning
–  Effektkoefficient/Coefficient of Perfo-

mance

B0/W35 DT 10 K
– Värmeeffekt
– Effektförbrukning
–  Effektkoefficient/Coefficient of Perfo-

mance

B0/W55 DT 5 K
– Värmeeffekt
– Effektförbrukning
–  Effektkoefficient/Coefficient of Perfo-

mance

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

6,1
1,3
4,7

6,2
1,3
5,0

5,7
1,9
3,0

7,8
1,7
4,7

8,0
1,6
5,0

7,8
2,5
3,1

10,9
2,2
4,9

10,8
2,5
5,1

9,7
3,2
3,0

Bullernivå dB(A) 46 48 50

Uppställningsplats
– Tillåten omgivningstemperatur °C 7–25

Insatsbegränsning
Vid samma volymflöde som vid kontroll 
av den nominella effekten under norma-
tiva nominella förutsättningar för nomi-
nellt volymflöde och brinekrets DT 3 K/ 
värmekrets DT 5 K

B-10/W25
B-10/W50
B-5/W62
B20/W62
B20/W25

Om värmepumpen används utanför gränserna stängs den av genom de interna 
regler- och säkerhetsanordningarna.

14.1 Tekniska data VWS (forts.)
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14.2 Tekniska data VWW

Beteckning Enhet VWW 62/3 VWW 82/3 VWW 102/3

Typ – Vatten-vatten-värmepump

Användningsområde –
Värmepumparna får bara användas för privat bruk som värmealstrare för 
slutna vattenburna centralvärmeanläggningar och för varmvattenberedning.

Dimensioner
Höjd utan anslutningar
Bredd
Djup utan kåpa
Djup med kåpa

mm
mm
mm
mm

1800
600
650
840

Vikt
Totalvikt
– Med förpackning
– Utan förpackning
– Driftklar
Transportvikt
– Modul varmvattenberedare
– Modul värmepump

kg
kg
kg

kg
kg

219
204
392

60
106

226
211
401

60
103

229
214
405

60
103

Elektriska data
Nominell spänning
– Värmekrets/kondensor
– 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 till 0,9

Nödvändig nätimpedans Zmax

– Utan startströmsbegränsare
– Med startströmsbegränsare

Ohm
Ohm

< 0,16, vid högre värden måste startströmsbegränsaren installeras.
< 0,472

Säkringstyp, karakteristika C, trög
trepolig koppling (avbrott i tre nätled-
ningar med ett kopplingsförfarande)

A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Valfria FI-skyddsbrytare RCCB Typ A (strömpulskänslig FI-skyddsbrytare av typ A) eller
RCCB Typ B (allströmskänslig FI-skyddsbrytare av typ B)

Startström
– Utan startströmsbegränsare
– Med startströmsbegränsare

A
A

26
<16

40
<16

46
<16

Elektrisk effektförbrukning
– Min. vid W10/W35
– Max. vid W20/W60
– Reservvärme

kW
kW
kW

1,5
3,1
6

1,9
3,8
6

2,4
4,9
6

Skyddsklass EN 60529 - IP 20

Hydraulisk anslutning
–  Värmesystemets fram- och returledning
–  Värmebärarens fram- och returledning
- Kall-/varmvatten
–  Anslutning expansionskärl till värme-

kretsen

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. temperatur med värmepump och 

reservvärme

l
MPa (bar)
°C
°C

175
1 (10)

55
75

– Uppvärmningstid varmvattenberedare
– Beredskapsförlust varmvatten

h:min
W/24 h

01:24
45

01:07
45

00:50
45

14.2  Tekniska data VWW
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Beteckning Enhet VWW 62/3 VWW 82/3 VWW 102/3

Brunnsvattenkrets
– Tillåten vattenkvalitet

– Max. arbetstryck
– Min. inloppstemperatur
– Max. inloppstemperatur

-

MPa (bar)
°C
°C

Differens pH enligt DIN 38404-C10-R2 (<+0,5 / >-0,5)
Korrosion enligt DIN 50930 T4 (1993) (S1 <0,5)
Korrosion enligt DIN 50930 T5 (S3 <0,5 / >1,0)

0,3 (3)
4

20

Värmebärarkretsens volym i värme-
pumpen

l 2,5 3,1 3,6

– Nominellt volymflöde DT 3K
–  Intern tryckförlust vid nominellt 

volymflöde

m3/h
mbar

2,2
230

2,7
200

3,2
260

Värmebärarkretsens material i värme-
pumpen

Cu, CuZn-legering, rostfritt stål, EPDM, mässing, Fe

Värmekrets
– Max. arbetstryck
– Min. framledningstemperatur
– Max. framledningstemperatur

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

– Tillåten vattenkvalitet Tillsätt inte frost- och korrosionsskyddsmedel till värmebärarvattnet!
Avhärda värmebärarvattnet vid en vattenhårdhet från 3,0 mmol/l (16,8° dH) 
enligt riktlinjen VDI2035, blad 1!

–  Volym vatteninnehåll i värmepumpens 
värmekrets inkl. den inbyggda varmvat-
tenberedarens värmespiral

l 13,5 14,2 14,6

– Nominellt volymflöde DT 5 K
– Återstående tryckhöjd DT 5 K
– Nominellt volymflöde DT 10 K
– Återstående tryckhöjd DT 10 K
–  Elektrisk effektförbrukning cirkulations-

pump
–  Elektrisk effektförbrukning cirkulations-

pump vid W10/W35 DT 5 K vid 
250 mbar extern tryckförlust i värme-
kretsen

m3/h
mbar
m3/h
mbar
W

W

1,5
520
0,8
620
5–70

38

2,0
460
1,0

630
5–70

49

2,5
340
1,3

600
5–70

70

– Typ av pump Högeffektiv pump

–  Energimärkning av pump enligt Euro-
pumps klassificeringsschema

A

– Material - Cu, CuZn-legering, rostfritt stål, EPDM, mässing, Fe

Köldmedelskrets
– Köldmedelstyp - R 407 C

– Mängd
– Antal rotationer expansionsventil

kg
U

1,9
8,5

2,2
9,00

2,05
9,00

– Tillåtet driftövertryck
– Kompressortyp
– Olja

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scrollkompressor

Ester (EMKARATE RL32-3MAF)

– Fyllmängd olja l 1,3 1,45 1,45

14.2 Tekniska data VWS (forts.)
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Beteckning Enhet VWW 62/3 VWW 82/3 VWW 102/3

Effektdata värmepump Uppgifterna nedan gäller enbart nya apparater med rena värmeväxlare.

W10/W35 DT 5 K
– Värmeeffekt
– Effektförbrukning
–  Effektkoefficient/Coefficient of Perfo-

mance

W10/W35 DT 10 K
– Värmeeffekt
– Effektförbrukning
–  Effektkoefficient/Coefficient of Perfo-

mance

W10/W55 DT 5 K
– Värmeeffekt
– Effektförbrukning
–  Effektkoefficient/Coefficient of Perfo-

mance

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

8,4
1,5
5,7

8,6
1,4
6,0

7,6
2,3
3,4

10,9
1,9
5,7

11,2
1,9
6,0

9,8
2,8
3,5

14,0
2,4
5,8

14,0
2,3
6,0

13,3
3,5
3,8

Bullernivå dB(A) 46 48 50

Uppställningsplats
– Tillåten omgivningstemperatur °C 7–25

Insatsbegränsning
Vid samma volymflöde som vid kontroll 
av den nominella effekten under norma-
tiva nominella förutsättningar för nomi-
nellt volymflöde och brunnskrets DT 3 K/ 
värmekrets DT 5 K

W7/W25
W7/W62

W20/W62
W20/W35
W10/W25

Om värmepumpen används utanför gränserna stängs den av genom de interna 
regler- och säkerhetsanordningarna.

14.2 Tekniska data VWS (forts.)
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15  Driftsättningsprotokoll

 > Fyll i protokollformuläret nedan innan du driftsätter vär-
mepumpen. 

 > Driftsätt värmepumpen enbart om alla krav kan anses 
uppfyllda.

Checklista värmekrets

Togs det vid planeringen hänsyn till byggnadsdelar som ska vär-
mas upp vid en senare tidpunkt?

Togs det hänsyn till effekten för varmvattenförsörjningen?

Utjämnades anläggningens värmekretsar hydrauliskt?

Fastställdes tryckförluster genom beräkning av rörnätet?

Om det vid planeringen beräknades att tryckförluster kunde vän-
tas: installerades en andra pump för att hantera dessa tryckförlus-
ter?

Togs hänsyn till värmepumpen nominella volymflöde?

Monterades ett föroreningsfilter i returledningen?

Försågs värmeanläggningen med alla de säkerhetsinrättningar 
som beskrivs i dessa anvisningar?

Installerades översvämningstratt och utblåsningsledning?

Spolades värmekretsen igenom, fylldes på och avluftades?

Kontrollerades att värmekretsen var tät?

Värmeisolerades rören (diffunderingssäkert)?

Installerades ett magnetitfilter direkt i värmepumpens returled-
ningsområde?

Checklista brinekrets (enbart VWS)

Fylldes korrekt brinevätska på?

Kontrollerades att brinekretsen var tät?

Avluftades brinekretsen enligt anvisningarna?

Vilket frostskyddsmedel fylldes på och vilken inställning för frost-
skyddet matades in i regleringen?

Har isflingepunkten (etenglykol: -16 °C ± 1 K) resp. frostskyddet 
( propenglykol: -17 °C ± 1 K) kontrollerats med en refraktometer?

Monterades en tryckbrytare i brinekretsen?

Anslöts tryckbrytaren till värmepumpen?

Användes ett föroreningsfilter för påfyllningen på värmepumpens 
ingång mot brinesidan? Togs föroreningsfiltret bort igen efteråt?

Monterades avstängningsventiler i brinekretsen?

Tab. 15.1 Driftsättningsprotokoll
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Monterades styrventiler för kretsen i brinekretsen?

Installerades ett magnetitfilter direkt vid anslutningen för varm 
brinevätska till värmepumpen?

Utjämnades brinekretsarna hydrauliskt?

Installerades expansionskärlet för brine?

Fylldes brinekretsen på till ett tryck på 2 bar?

Fylldes expansionskärlet för brine på till 2/3?

Installerades avspärrningsanordningar framför värmepumpen?

Värmeisolerades rören för brine så att de är diffunderingstäta?

Limmades isoleringsmattan för brinekretsanslutningarna fast på 
baksidan?

Användes klämmor för köldmedelsrör vid installationen av brine-
kretsledningar inuti byggnaden?

Checklista brunnsvattenkrets (enbart VWW)

Undersöktes vattnet och dess sammansättning?

Monterades en extra värmeväxlare för frånkoppling?

Installerades ett föroreningsfilter på värmepumpens ingång mot 
vattensidan?

Installerades avspärrningsanordningar framför värmepumpen?

Värmeisolerades rören (diffunderingssäkert)?

Checklista elinstallation

Finns det ett trepoligt frånkopplingsdon med minst 3 mm kontakt-
öppning och är detta märkt på rätt sätt?

Användes en strömpulskänslig FI-skyddsbrytare av typ A eller en 
allströmskänslig FI-skyddsbrytare av typ B vid installation av kun-
dens FI-brytare?

Utfördes alla elektriska anslutningar enligt gällande regler och i 
enlighet med de fastställda elektriska kopplingsschemana?

Anslöts skyddsledaren på föreskrivet sätt?

Har alla ledningar de nödvändiga ledningsdiametrarna?

Användes de nödvändiga automatiska säkringarna som motsvarar 
ledningsdiametrarna och typen av ledningsdragning, och märktes 
dessa?

Fixerades alla ledningar via dragavlastningar?

Anslöts en eventuell belastningshanteringssignal från elleverantö-
ren till värmepumpen?

Checklista montering

Monterades alla delar av skyddskåporna?

15.1 Driftsättningsprotokoll (forts.)
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16 Referens

 > Fyll i följande tabeller för att underlätta de service-
arbeten som kan komma att behövas.

Installation och driftsättning genomfördes av: 

Iordningställande av värmekälla

Datum:

Företag:

Namn:

Adress

Telefon:

Elinstallation

Datum:

Företag:

Namn:

Adress

Telefon:

Driftsättning

Datum:

Företag:

Namn:

Adress

Telefon:
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Planering av värmepumpsanläggningen Uppgifter

Uppgifter om värmebehov

Nödvändig värmetillförsel till objektet

Varmvattenförsörjning

Sattes en central varmvattenförsörjning in?

Togs hänsyn till användarens varmvattenbehov?

Tog planeringen hänsyn till det ökade behovet av varmvatten hos 
bubbelbad och komfortduschar?

Använda apparater i värmepumpsanläggningen Uppgifter

Apparatbeteckning för den installerade värmepumpen

Uppgifter om varmvattenberedaren

Typ av varmvattenberedare

Varmvattenberedarens volym

Elektrisk reservvärme? Ja/Nej

Uppgifter gällande rumstemperaturregulatorn

VR 90/annan/ingen

Uppgifter gällande värmebäraranläggningen (VBA) Uppgifter

Kollektorrör (antal, borrdjup, rörens avstånd till varandra)

Antal kollektorrör

Rörens avstånd till varandra

Rörens borrdjup

Brinevätskans typ och koncentration

Uppgifter gällande kollektor för jordvärme Uppgifter

Antal brinekretsar

Kollektorrörens avstånd till varandra

Rördiameter

Djup för placering av kollektorrör

Den längsta brinekretsens längd

16.1 Referens-checklista
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Uppgifter gällande VWW Uppgifter

Storlek på det massflöde som kan tas från brunnen.

Typ av brunnsvattenpump

Uppgifter gällande anläggningen för värmeutnyttjande (AVU) Uppgifter

Om det har installerats en andra pump för att hantera tryckförlus-
ter: typ och tillverkare för den andra pumpen

Nödvändig värmetillförsel till golvvärmen

Nödvändig värmetillförsel till väggvärmen

Nödvändig värmetillförsel till kombinationen golvvärme/element

Installerades en cirkulationsledning? Ja/Nej

Driftsättning av värmepumpsanläggningen Uppgifter

Kontroller före överlämnandet till användaren

Värmekretsens tryck i kallt tillstånd

Blir värmeanläggningen varm?

Blir vattnet i varmvattenberedaren varmt?

Utfördes de grundläggande inställningarna i regleringen?

Programmerades legionellasanering? (Intervall och temperatur)

Enbart VWS: Optimerades fabriksinställningen för brinepumpens 
pumpkapacitet? (Ange procentvärde)

Överlämnande till användaren Uppgifter

Informerades användaren om följande punkter?

Grundläggande funktioner och hantering av regleringen

Användning av externt placerade avluftningsanordningar

Underhållsintervall

Överlämnande av dokumentationen Uppgifter

Överlämnades bruksanvisningen till användaren?

Överlämnades installationsanvisningen till användaren?

Överlämnades samtliga anvisningar gällande tillbehör till använda-
ren?

16.1 Referens-checklista (forts.)
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17 Bilaga

Typvärden givare
Externa temperaturgivare VR 10

Temperatur (°C) Resistans (Ohm)

-40 87 879

-35 63774

-30 46 747

-25 34 599

-20 25 848

-15 19 484

-10 14 814

-5 11 358

0 8 778

5 6 836

10 5 363

15 4 238

20 3 372

25 2 700

30 2 176

35 1 764

40 1 439

45 1 180

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

17.1  Typvärden givare VR 10

Interna temperaturgivare VR 11

Temperatur (°C) Resistans (Ohm)

-40 327 344

-35 237 193

-30 173 657

-25 128 410

-20 95 862

-15 72 222

-10 54 892

-5 42 073

0 32 510

5 25 316

10 19 862

15 15 694

20 12 486

25 10 000

30 8 060

35 6 535

40 5 330

45 4 372

50 3 605

55 2 989

60 2 490

65 2 084

70 1 753

75 1 481

80 1 256

85 1 070

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

17.2  Typvärden givare VR 11
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Utetemperaturgivare VRC-DCF

Temperatur (°C) Resistans (Ohm)

-25 2 167

-20 2 067

-15 1 976

-10 1 862

-5 1 745

0 1 619

5 1 494

10 1 387

15 1 246

20 1 128

25 1 020

30 920

35 831

40 740

17.3 Typvärden givare VRC DCF
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Värmepumpsschema VWS med inbyggd 
varmvattenberedare

11

14

6

T2

13

12

9

T3

3

T6

T5

17 16

1

15

T1

4

5

7

8

2

T4

19 18

SP

10

T8

17.1   Värmepumpsschema VWS med inbyggd varmvattenberedare

Beteckningar
1 Framledning värme
2 Tryckgivare värmekrets
3 Elektrisk reservvärme 
4 Högtrycksgivare
5 Högtryckspressostat
6 Kompressor
7 Lågtrycksgivare
8 Lågtryckspressostat
9 Tryckgivare brinekrets
10 Brine

11 Förångare
12 Expansionsventil
13 Filtertorkare
14 Kondensor
15 Returledning värme
16 Trevägsventil uppvärmning/beredarladdning
17 Returledning varmvatten
18 Kallvatten
19 Varmvatten
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Värmepumpsschema VWW med inbyggd 
varmvattenberedare

T3
10

T8

11

14

6

T2

13

12

3

T6

T5

17 16

1

15

T1

4

5

7

8

2

T4

19 18

SP

9

17.2   Värmepumpsschema VWW med inbyggd varmvatten-

beredare

Beteckningar
1 Framledning värme
2 Tryckgivare värmekrets
3 Elektrisk reservvärme
4 Högtrycksgivare
5 Högtryckspressostat
6 Kompressor
7 Lågtrycksgivare
8 Lågtryckspressostat
9 Brunnsvatten
10 Flödeskontakt

11 Förångare
12 Expansionsventil
13 Filtertorkare
14 Kondensor
15 Returledning värme
16 Trevägsventil uppvärmning/beredarladdning
17 Returledning varmvatten
18 Kallvatten
19 Varmvatten
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17.3  Kopplingsschema VWS med inbyggd varmvattenberedare
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Kopplingsschema VWW
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17.4  Kopplingsschema VWW med inbyggd varmvattenberedare
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