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1 Säkerhet

1.1 Åtgärdsrelaterade
varningsanmärkningar

Klassificering av handlingsrelaterade var-
ningar
De handlingsrelaterade varningarna är klassi-
ficerade med varningssymboler och signalord
enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara:

Varningssymboler och signalord
Fara!
omedelbar livsfara eller fara för all-
varliga personskador

Fara!
Livsfara pga. elektrisk stöt

Varning!
Fara för lättare personskador

Se upp!
Risk för skador på föremål eller miljö

1.2 Avsedd användning

Vid olämplig eller ej avsedd användning kan
fara för hälsa och liv hos användare eller
tredje part uppstå, liksom skador på produk-
ten och andra materiella värden.

Produkten är avsedd att användas som vär-
mekälla i slutna värmeanläggningar och för
varmvattenberedning.

De produkter som nämns i den föreliggande
anvisningen får endast installeras och drivas
tillsammans med de tillbehör för avgastermi-
nal, som anges i ytterligare gällande doku-
ment.

Undantag: Vid installationstyperna C63 och
B23P följer du anvisningarna i den förelig-
gande anvisningen.

Avsedd användning innefattar:

– att bifogade drift-, installations- och under-
hållsanvisningar för produkten och anlägg-
ningens övriga komponenter följs

– att installation och montering sker i enlig-
het med produktens och systemets god-
kännande

– att alla besiktnings- och underhållsvillkor
som anges i anvisningarna uppfylls.

All användning utom sådan som beskrivs i
dessa anvisningar eller som utgår från sådan

gäller som ej avsedd användning. All direkt
kommersiell och industriell användning gäller
också som ej avsedd användning.

Obs!

Missbruk är ej tillåtet.

1.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

1.3.1 Fara på grund av otillräcklig
kvalifikation

Montering och demontering, installation, idrift-
tagning, underhåll, reparation och urdrifttag-
ning får bara utföras av installatörer, som
förfogar över tillräckliga kvalifikationer, som
beaktar alla anvisningar, som medföljer pro-
dukten, som arbetar enligt moderna tekniska
standarder och som följer alla gällande direk-
tiv, normer, lagar och andra föreskrifter.

1.3.2 Livsfara pga. läckande gas

Vid gaslukt i byggnader:

▶ Undvik att vistas i lokaler med gaslukt.
▶ Öppna om möjligt dörrar och fönster or-

dentligt och försök skapa ordentlig genom-
strömning av luft.

▶ Undvik öppna lågor (t.ex. tändare, tänd-
stickor).

▶ Rök inte.
▶ Använd inga elektriska brytare, nätkontak-

ter, ringklockor, telefoner eller annan kom-
munikationsutrustning i byggnaden.

▶ Stäng ventilen på gasmätaren eller huvud-
gasventilen.

▶ Stäng om möjligt gasavstängningsventilen
på produkten.

▶ Varna alla personer i huset genom att ropa
eller knacka.

▶ Lämna byggnaden omedelbart och för-
hindra att tredje part beträder den.

▶ Larma polis och brandförsvar så fort du
har lämnat byggnaden.

▶ Underrätta gasleverantörens beredskaps-
tjänst via en telefon utanför byggnaden.

1.3.3 Livsfara vid eventuella läckor vid
installation under marknivån

Gasol samlas på marken. Om produkten in-
stalleras under markytan kan det uppstå an-
samlingar av gasol vid otätheter. Detta inne-
bär risk för explosion.
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▶ Se till att det aldrig kan läcka ut gasol ur
produkten eller gasledningen.

1.3.4 Livsfara vid igensatta eller otäta
avgasledningar

Installationsfel, skador, förändringar, otillåten
uppställningsplats m.m. kan leda till att avga-
ser läcker ut och orsakar förgiftning.

Vid avgaslukt i byggnader:

▶ Öppna alla dörrar och fönster ordentligt
och försök skapa ordentlig genomström-
ning av luft.

▶ Koppla från produkten.
▶ Kontrollera avgasvägarna i produkten och

frånledningarna för avgas.

1.3.5 Risk för brännskador och förgiftning
på grund av utströmmande, heta
avgaser

▶ Ta endast produkten i drift med fullständigt
monterad avgasterminal.

▶ Ta endast produkten i drift – förutom
kortvarigt i testsyfte – med monterad och
stängd frontinklädnad.

1.3.6 Livsfara pga. explosiva och
lättantändliga material

▶ Använd eller förvara inga explosiva eller
lättantändliga ämnen (t.ex. bensin, papper,
färg) i det uppställningsrum där produkten
används.

1.3.7 Livsfara på grund av höljen i
skåputförande

Med produkter i rumsluftsberoende drift kan
ett hölje i skåputförande kan leda till farliga
situationer.

▶ Se till att produkten är tillräcklig försörjd
med förbränningsluft.

1.3.8 Förgiftningsfara på grund av
otillräcklig förbränningslufttillförsel

Gäller vid: Rumsluftberoende drift

▶ Se till att det finns en kontinuerlig obehind-
rad och tillräcklig lufttillförsel till produktens
uppställningsrum i enlighet med de gäl-
lande ventilationskraven.

1.3.9 Livsfara på grund av saknade
säkerhetsanordningar

De scheman som finns i detta dokument visar
inte alla säkerhetsanordningar som är nöd-
vändiga för en korrekt installation.

▶ Installera de nödvändiga säkerhetsanord-
ningarna i systemet.

▶ Beakta gällande nationella och internatio-
nella lagar, normer och riktlinjer.

1.3.10 Livsfara pga. elektrisk stöt

Om du rör vid spänningsförande komponen-
ter föreligger livsfara pga el.

Innan du utför arbeten på produkten:

▶ Gör produkten utan spänning genom
att alla strömförsörjningar kopplas från
(elektrisk avskiljning med minst 3 mm
kontaktavstånd, t.ex. säkringar eller
ledningsskyddsbrytare).

▶ Säkra mot oavsiktlig påslagning.
▶ Vänta i minst 3 minuter tills kondensato-

rerna har tömts.
▶ Kontrollera att det inte finns någon spän-

ning kvar.

1.3.11 Risk för brännskador eller skållning
på grund av heta komponenter

▶ Utför inget arbete på komponenterna för-
rän dessa svalnat.

1.3.12 Livsfara på grund av utläckande
avgaser

Används produkten med tomt kondenslås
kan avgaser läcka ut i rummet.

▶ Kontrollera att kondenslåset alltid är fyllt
när produkten är i drift.

1.3.13 Risk för materiella skador på grund
av olämpligt verktyg

▶ Använd lämpliga verktyg för att dra åt eller
lossa skruvförbindningar.

1.3.14 Risk för materialskador på grund av
frost

▶ Produkten får endast installeras i utrym-
men utan frostrisk.
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1.3.15 Risk för korrosionsskador på grund
av olämplig förbrännings- och
rumsluft

Sprayer, lösningsmedel, klorhaltiga rengö-
ringsmedel, färger, lim, ammoniakföreningar,
damm och dyl. kan orsaka korrosion hos pro-
dukten och i avgasterminalen.

▶ Se till att den tillförda förbränningsluften
alltid hålls fri från fluor, klor, svavel, damm
etc.

▶ Se till att inga kemiska ämnen förvaras på
installationsplatsen.

▶ Se till att förbränningsluften inte tillförs via
skorstenar, som tidigare använts tillsam-
mans med olje-värmepannor eller andra
värmeaggregat, som kan förorsaka sot i
skorstenen..

▶ Ska produkten installeras i frisörsalonger,
lackeringsverkstäder, snickerier, tvättin-
rättningar o.dyl. bör du välja ett separat
uppställningsrum, där den tillförda förbrän-
ningsluften är garanterat fri från kemiska
föroreningar.

1.3.16 Risk för egendomsskada genom
läckagedetekteringssprayer och
vätskor

Läckagedetekteringssprayer och vätskor täp-
per till filtret för massflödessensorn vid ventu-
riröret och förstör därigenom massflödessen-
sorn.

▶ Vid reparationsarbeten får inga läckage-
detekteringssprayer och vätskor användas
vid täckkåpan vid venturirörets filter.

1.3.17 Risk för materiell skada på det
korrugerade gasledningsröret

Ett korrugerat gasledningsrör kan skadas om
det belastas med vikt.

▶ Häng inte upp termo-kompaktmodulen
på det flexibla gasledningsröret, t.ex. vid
underhåll.

1.4 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)

▶ Beakta nationella föreskrifter, normer, rikt-
linjer och lagar.
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2 Hänvisningar till dokumentation

2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation

▶ Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar
som medföljer systemets komponenter.

2.2 Förvaring av dokumentation

▶ Lämna över denna anvisning och all övrig dokumentation
till användaren.

2.3 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller endast för:

Produkt - artikelnummer

VC DK 156/5‑5 0010011659

VC DK 246/5‑5 0010011660

VCW DK 246/5‑5 0010011661

VCI DK 246/5‑5 0010019523

3 Produktbeskrivning

3.1 Produktens uppbyggnad

3.1.1 Funktionselement, produkt endast för
värmedrift

7

8

9

10

13

11

12

14

15

18

5

4

1

2

3

16

17

6

1 Gasarmatur

2 Vattentrycksgivare

3 Venturirör med massflö-
desgivare

4 Värmeväxlare

5 Anslutning för luft-
avgas-styrning

6 Mätstuds avgas

7 Expansionskärl

8 Luftintagsrör

9 Termokompaktmodul

10 Tändelektrod

11 Fläkt

12 Snabbavluftare

13 Manometer

14 Intern pump

15 Överströmningsventil

16 Säkerhetsventil

17 3-vägsventil för varm-
vatten/värme

18 Elektronikbox

3.1.2 Funktionselement produkt med
varmvattenberedning

7

8

9

10

13

11

12

14

18

19

17

5

4

1

2

3

20

15

16

6

1 Gasarmatur

2 Vattentrycksgivare

3 Venturirör med massflö-
desgivare

4 Värmeväxlare

5 Anslutning för luft-
avgas-styrning

6 Mätstuds avgas

7 Expansionskärl

8 Luftintagsrör

9 Termokompaktmodul

10 Tändelektrod

11 Fläkt

12 Snabbavluftare

13 Manometer

14 Intern pump

15 Överströmningsventil

16 Säkerhetsventil

17 Elektronikbox

18 3-vägsventil för varm-
vatten/värme

19 Flödesgivare (varmvat-
ten)

20 Sekundär värmeväxlare
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3.2 Uppgifter på typskylten

Typskylten har fästs på undersidan av produkten på fabri-
ken.

Uppgift på typskyl-
ten

Betydelse

→ Kap. "CE-märkning"

Läs anvisningarna!

VC… Vaillant Väggmonterad gaspanna för
uppvärmning

VCW… Vaillant Väggmonterad gaspanna för
uppvärmning och varmvattenberedning

VCI… Vaillant Vägghängd gasapparat för upp-
värmning och varmvattenberedning med
skiktlagringsberedare

..6/5-5 Effekt värmevärde/produktgeneration
utrustning

ecoTEC plus Produktbeteckning

2H, G20 - 20 mbar
(2,0 kPa)

Fabriksinställning av gasgrupp och ga-
sanslutningstryck

ww/jjjj Produktionsdatum: vecka/år

Kat. Tillåtna gaskategorier

Typ Tillåtna typer av gasenheter

PMS Tillåtet totaltryck värmedrift

PMW Tillåtet totaltryck varmvattenberedning

Tmax. Max. framledningstemperatur

ED 92/42 Det aktuella verkningsgradsdirektivet
uppfylls med 4*

V Hz Nätspänning och nätfrekvens

W Max. elektrisk effektförbrukning

IP Skyddsklass

Värmedrift

Varmvattenladdning

P Nominellt värmeeffektintervall

Q Värmebelastningsområde

D Nominell kranmängd varmvatten

Fackmässig avfallshantering av produk-
ten

Streckkod med serienummer,

7:e till 16:e siffran = Produktens artikel-
nummer

Anmärkning

Förvissa dig om att produkten stämmer med gas-
gruppen på installationsplatsen.

3.3 Serienummer

Serienumret hittar du på en plastskylt bakom frontluckan och
på typskylten.

Anmärkning

Du kan också visa produktens serienummer på
displayen (→ Bruksanvisning).

3.4 CE-märkning

 

CE-märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med
typskylten uppfyller de grundläggande krav som ställs av
tillämpliga direktiv.

Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren.

4 Montering

4.1 Packa upp produkten

1. Ta ut produkten från kartongen.

2. Ta bort skyddsfilmer från alla produktens delar.

4.2 Kontrollera leveransomfattningen

▶ Kontrollera att alla delar finns med och är oskadda.

4.2.1 Leveransomfattning

Giltighet: Produkt endast med värmedrift

Mängd Beteckning

1 Värmegenerator

1 Monteringssats med följande innehåll:

1 - Produkthållare

1 - Anslutningsrör för säkerhetsventil

1 - Anslutningsrör 15 mm (gas)

2 - Anslutningsrör 22 mm (fram-/returledning värme)

2 - Klämringsanslutning för gas, 15 mm

2 - Avstängningsventil

1 - Beredarens temperaturgivare

2 - Påse med smådetaljer

1 Monteringsmall

1 Avledningsslang för kondensat

1 Påse med kabelgenomföringar

1 Förteckning över medföljande delar

4.2.2 Leveransomfattning

Giltighet: Produkt med integrerad varmvattenberedning

Mängd Beteckning

1 Värmegenerator

1 Monteringssats med följande innehåll:
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Mängd Beteckning

1 - Produkthållare

1 - Anslutningsrör för säkerhetsventil

1 - Klämringsanslutning för gas, 15 mm

2 - Avstängningsventil

1 - Ventil (kallvattenanslutning)

1 - Kopplingsstycke

3 - Anslutningsrör 15 mm (1 x gasanslutning, 2 x dricks-
vattenanslutning)

2 - Anslutningsstycke 22 mm (anslutning för fram-/retur-
ledning värme)

2 - Påse med smådetaljer

1 Monteringsmall

1 Avledningsslang för kondensat

1 Påse med kabelgenomföringar

1 Förteckning över medföljande delar

4.3 Mått

7
2
0

2
0

6
2
4

16
0

12
5

188

100 100

3535

440

A

B

18
0

12
5

8
0

55 55

2

1

3

5

7

9

8

4*

6*

6*4* 7

1112**13** 10

3 5 14

1 Väggenomföring avgas-
terminal

2 Produkthållare

3 Framledning värme
(⌀ 22 × 1,5)

4 Varmvattenanslutning
(⌀ 15 × 1,5)

5 Gasanslutning
(⌀ 15 × 1,5)

6 Kallvattenanslutning
(⌀ 15 × 1,5)

7 Returledning värme
(⌀ 22 × 1,5)

8 Anslutning avlopp-
stratt/kondenslås R1

9 Anslutning avgastermi-
nal

10 Anslutning konden-
satavrinning ⌀ 19 mm

11 Kondenslås

12 Beredarreturledning
⌀ 15 mm
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13 Beredarframledning
⌀ 15 mm

14 Anslutning avloppsled-
ning till säkerhetsventil
för värme Ø 15 mm

* endast produkt med
integrerad varmvatten-
beredning

** endast produkt med
värmedrift

Måttet A hittar du på den bifogade monteringsmallen.

Monteringsdjup, mått B

VC DK 156/5-5 338 mm

VC DK 246/5-5 338 mm

VCW DK 246/5-5 338 mm

VCI DK 246/5‑5 338 mm

4.4 Minimalvstånd

B
A

C C D

Minimiavstånd

A 165 mm: avgasterminal Ø 60/100 mm)

275 mm: avgasterminal Ø 80/125 mm)

B 180 mm; optimalt ca 250 mm

C 5 mm; optimalt ca 50 mm

D 500 mm avstånd från värmegeneratorn för att
möjliggöra en enkel åtkomst för underhållsarbe-
ten (kan skapas med en dörr som öppnas).

4.5 Avstånd till antändliga komponenter

Ett avstånd mellan produkten och byggnadsdelar med
brännbara beståndsdelar krävs inte.

4.6 Använda monteringsmall

▶ Använd montagemallen för att bestämma de ställen där
du skall borra hål och göra genombrytningar.

4.7 Hänga upp produkten

1

1. Kontrollera om väggen har tillräcklig bärighet för pro-
duktens driftsvikt.

2. Förvissa dig om att de medföljande fästdonen går att
använda till väggen.

Gäller vid: Väggens bärighet är tillräcklig, Infästningsmaterialet är tillåtet

för väggen

▶ Häng upp produkten på det beskrivna sättet..

▶ Montera upphängningsanordningen (1) på väggen.

▶ Häng med hjälp av upphängningsbygeln upp produkten
på apparatfästet uppifrån.

Gäller vid: Infästningsmaterialet är otillåtet för väggen

▶ Häng upp produkten med godkända infästningsmaterial,
som ställs till förfogande av kunden, på det beskrivna
sättet.

4.8 Demontera främre skyddskåpan

▶ Demontera frontinklädnaden såsom visas på bilden.
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4.9 Demontera sidostycke

2x

Se upp!
Risk för materialskador på grund av korro-
sion!

Demonterar du båda sidostyckena kan pro-
dukten vrida sig mekaniskt, vilket kan skada
exempelvis rörledningarna så att det uppstår
läckor.

▶ Demontera alltid bara det ena sidostyc-
ket, aldrig båda på en gång.

▶ Demontera sidodelen såsom visas på bilden.

5 Installation

Fara!
Skållningsrisk och/eller risk för skada på
egendom på grund av felaktig installation,
och därmed läckage av vatten!

Spänningar i anslutningsledningen kan leda
till läckage.

▶ Montera anslutningsledningarna spän-
ningsfritt.

Se upp!
Risk för sakskador genom täthetskontroll!

Täthetskontroller kan leda till skador på
gasarmaturen vid ett provtryck på >11 kPa
(110 mbar).

▶ Om du sätter gasledningar och gasar-
matur under tryck vid täthetskontroller,
använd ett provtryck på max 11 kPa
(110 mbar).

▶ Om du inte kan begränsa provtrycket till
11 kPa (110 mbar), stäng en gasavstäng-
ningskran som installerats innan täthets-
kontrollen utförs.

▶ Om du vid täthetskontrollen har stängt
en gasavstängningskran som installerats
före produkten skall gasledningstrycket
släppas ut innan du öppnar denna gasav-
stängningskran.

Se upp!
Risk för materialskador på grund av korro-
sion!

Icke diffusionstäta plaströr i värmesystemet
gör att luft kan tränga in i värmevattnet och
orsaka korrosion i primärvärmekretsen och i
värmekretsen.

▶ Används icke diffusionstäta plaströr i vär-
mesystemet krävs en systemseparering,
med en extern värmeväxlare monterad
mellan värmekretsen och värmesystemet.

Se upp!
Risk för materialskador genom värme-
överföring vid lödning!

▶ Löd inte på anslutningsstycken, om an-
slutningsstyckena är förskruvade med
serviceventilerna.

5.1 Installationsförutsättningar

5.1.1 Anvisningar för drift med gasol

I leveransskick är produkten förinställd för drift med den gas-
grupp som anges på typskylten.

Har du en produkt, som är förinställd för drift med naturgas
måste du ställa om den för drift med gasol. Då behöver du
en konverteringssats. Omställningen beskrivs i den anvis-
ning, som bifogas konverteringssatsen.

5.1.2 Avluftning av gasoltanken

Är gasoltanken dåligt avluftad kan det leda till tändproblem.

▶ Innan du installerar produkten kontrollerar du att gasol-
tanken är väl avluftad.

▶ Vänd dig vid behov till påfyllningsstationen eller gasolle-
verantören.

5.1.3 Använd rätt gasolsort

En felaktig gasolsort kan förorsaka störningsavstängningar
hos produkten. Det kan uppstå tänd- och förbränningsbuller i
produkten.

▶ Använd enbart de gastyper som anges på typskylten.
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5.1.4 Nödvändiga förberedelser

1. Installera en avstängningsventil i gasledningen.

2. Kontrollera att den befintliga gasmätaren är lämplig för
det erforderliga gasgenomflödet.

3. Kontrollera om expansionskärlets volym räcker för an-
läggningsvolymen.

Gäller vid: Det inbyggda expansionskärlets volym räcker inte

▶ Installera ett ytterligare expansionskärl i returledningen
så nära produkten som möjligt.

Gäller vid: Externt expansionskärl inmonterat

▶ Montera en backventil i produktutflödet (framledning
värme) eller ta det interna expansionskärlet ur drift för
att förhindra en ökad aktivering av varmstartfunktionen
på grund av återströmning.

4. Montera en avloppstratt med sifon för kondensutloppet
och säkerhetsventilens utblåsningsrör. Dra avlopps-
ledningen så kort sträcka som möjligt och med fall från
avloppstratten.

5. Isolera friliggande rör, som är utsatta för väder och vind,
för att skydda dem mot väder och vind.

5.2 Installera gasanslutningen

1

1. Montera gasledningen enligt erkända tekniska regler.

2. Anslut produkten till gasledningen enligt erkända tek-
niska regler. Använd den medföljande, klämförskruv-
ningen (1) och en godkänd gasavstängningskran.

3. Avlägsna eventuella lämningar ur gasledningen genom
att blåsa ur den framåt.

4. Avlufta gasledningen före driftsättningen.

5. Kontrollera gasledningens täthet.

5.3 Installera kall- och varmvattenanslutning

Giltighet: Produkt med integrerad varmvattenberedning

1

▶ Utför vattenanslutningarna (1) enligt gällande standard
med de medföljande anslutningsrören och ventilen.

5.4 Installera beredaranslutningar

Giltighet: Produkt endast med värmedrift

1

▶ Koppla beredaranslutningarna (1) till varmvattenbereda-
ren.

– Till detta kan du använda den anslutningssats för
beredaren som finns som tillval.

5.5 Ansluta framledning och returledning för
värme

1

▶ Utför anslutningarna för värmen (1) enligt gällande stan-
dard med de medföljande anslutningssycken och av-
stängningsventilerna från bipacken.
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5.6 Ansluta kondensvattenavledning

Fara!
Livsfara vid utläckande avgaser!

Kondenslåsets kondensvattenavledning
får inte anslutas tätt till en avloppsledning,
eftersom det inbyggda kondenslåset i så
fall riskerar att torrsugas så att avgaser kan
tränga ut.

▶ Anslut inte kondensvattenavledningen
helt tätt mot avloppsledningen.

1

2
min.
180

▶ Använd enbart syrafast material (t.ex. plast) till kondens-
vattenavledningen.

▶ Lämna ett fritt monteringsutrymme på minst 180 mm
under kondenslåset.

▶ Placera kondensvattenavledningen (1) så att den mynnar
ut ovanför den förinstallerade avloppstratten (2).

5.7 Montera avloppsröret på säkerhetsventilen

1. Montera säkerhetsventilens avloppsrör på så sätt, att
det inte är i vägen när sifonens underdel ska lossas
eller sättas tillbaka.

2. Montera avloppsröret enligt bilden (korta inte av det!).

3. Se till att ledningens mynning syns.

4. Låt ledningen mynna ut så att utströmmande vatten el-
ler ånga inte kan skada personer eller elektriska kom-
ponenter.

5.8 Avgasinstallation

5.8.1 Montera avgasterminalen och anslut

1. Vilka avgasterminaler som ska användas framgår av
den bifogade montageanvisningen för luft/avgassystem.

Gäller vid: Våtrumsinstallation

▶ Det är viktigt att ansluta produkten till en avgastermina-
lanläggning som är rumsluftsoberoende. Förbrännings-
luften får inte tas från uppställningsplatsen.

Se upp!
Förgiftningsrisk genom läckande avgaser!

Mineralbaserade fetter kan skada tätning-
arna.

▶ Använd aldrig fett för att underlätta mon-
teringen, utan enbart vatten eller vanlig
såpa.

2. Montera avgasterminalen med hjälp av monteringsan-
visningen.

5.8.2 Byt ut anslutningsstycket för
avgasterminalen vid behov

1. Byt ut anslutningsstycket för avgasterminalen vid be-
hov. Produktspecifik standardutrustning hittar du i Tek-
nisk datainformation.

2. Demontera anslutningsstycket för avgasterminalen.
(→ Sida 12)

3. Alternativ 1 / 2
▶ Montera vid behov anslutningsstycket för delad luft-

/avgasledning ⌀ 80/125 mm. (→ Sida 13)

3. Alternativ 2 / 2
▶ Montera vid behov anslutningsstycket med förskjut-

ning för delad luft-/avgasledning ⌀ 60/100 mm.
(→ Sida 13)

5.8.2.1 Demontera anslutning för luft-avgas-
styrning

1.
2.

3.

1. Stick in en skruvmejsel i springan i mätstosen.

2. Tryck försiktigt skruvmejseln nedåt (1.).

3. Vrid kopplingsstycket moturs tills det tar stopp (2.) och
dra loss det uppåt (3.).
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5.8.2.2 Montera anslutningsstycke för
avgasterminal ⌀ 80/125 mm

1. Demontera anslutningsstycket för avgasterminalen.
(→ Sida 12)

2. Sätt i det alternativa anslutningsstycket. Observera
låsklackarnas läge.

3. Vrid kopplingsstycket medurs tills det snäpper fast.

5.8.2.3 Montera anslutningsstycke för
avgasterminal ⌀ 60/100 mm

1. Demontera anslutningsstycket för avgasterminalen.
(→ Sida 12)

65 mm

1

2. Sätt in det alternativa anslutningsstycket med förskjut-
ning framåt.

3. Fäst anslutningsstycket med två skruvar (1) på produk-
ten.

5.9 Elinstallation

Elinstallationen får bara utföras av en behörig elektriker.

Fara!
Livsfara vid elektriska stötar!

På nätanslutningsklämmorna L och N ligger
permanent spänning på även vid frånslagen
På-/av-knapp:

▶ Slå från strömmen.
▶ Se till att strömmen inte kan kopplas in

igen.

5.9.1 Öppna elektronikboxen

▶ Öppna elektronikboxen såsom visas på bilden.

5.9.2 Utföra ledningsdragning

Se upp!
Risk för materialskador på grund av felak-
tig installation!

Nätspänning till fel klämma och insticks-
klämma kan förstöra elektroniken.

▶ Anslut ingen nätspänning till eBUS-po-
lerna (+/−).

▶ Nätanslutningskabeln får endast anslutas
till de markerade anslutningsklämmorna!

1. För anslutningskablarna till de komponenter som ska
anslutas genom kabelgenomföringen till vänster på
produktens undersida.

2. Använd dragavlastningarna.

3. Korta av anslutningskablarna till lämplig längd.

30 mm max.

4. Skala högst av 30 mm av den yttre manteln från de
flexibla ledningarna. På så vis undviker du kortslutning
genom oavsiktligt överslag från någon av ledarna.

5. Var försiktig så att du inte skadar isoleringen på ledarna
när du skalar av den yttre kabelmanteln.

6. Avisolera bara en så lång bit av de inre ledarna som
krävs för att få en bra, stabil anslutning.

7. Förse de avisolerade ändarna på ledarna med hylsa,
så minskar du risken för kortslutning på grund av spre-
tande kardeler.

8. Skruva fast den aktuella kontakten på anslutningska-
beln.

9. Kontrollera att alla ledare sitter stadigt fast i kontaktens
insticksklämmor. Justera vid behov.

10. Anslut kontakten till dess kortplats på kretskortet. Se
anslutningsschema i bilagan.
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5.9.3 Ansluta strömförsörjningen

Se upp!
Risk för materielskador vid för hög anslut-
ningsspänning!

Överstiger nätspänningen 253 V kan de
elektroniska komponenterna förstöras.

▶ Försäkra dig om att elnätets nätspänning
är 230 V.

1. Försäkra dig om att elnätets nätspänning är 230 V.

2. Öppna elektronikboxen. (→ Sida 13)

3. Anslut produkten via en fast anslutning och en säker-
hetsbrytare med en kontaktöppning på minst 3 mm
(t.ex. säkringar eller effektbrytare).

4. Dra en normerad treledad nätanslutningskabel genom
kabelgenomföringen och in i produkten.

– Nätanslutningsledning: flexibel ledning

5. Drag ledningarna. (→ Sida 13)

6. Skruva fast den medföljande kontakten i nätanslut-
ningskabeln.

7. Stäng elektronikboxen.

8. Se till att nätanslutningsplatsen alltid är åtkomlig och
aldrig täcks över eller blockeras.

5.9.4 Installera produkten i ett våtutrymme

Fara!
Livsfara vid elektriska stötar!

När du installerar produkten i utrymmen där
fukt uppstår, t.ex. i badrum, beakta nationella
tekniska bestämmelser och regler för elinstal-
lationer. Om du använder anslutningskabeln
som ev. monterats på fabriken med skydds-
kontakt så föreligger fara för en livsfarlig el-
stöt.

▶ Använd aldrig den anslutningskabel med
skyddskontakt som monterats på fabriken
vid installation i våtutrymmen.

▶ Anslut produkten via en fast anslutning
och en säkerhetsbrytare med en kontakt-
öppning på minst 3 mm (t.ex. säkringar
eller effektbrytare).

▶ Använd en flexibel nätanslutningskabel
som dras genom produktens kabelgenom-
föring.

1. Öppna elektronikboxen. (→ Sida 13)

2. Dra ut kontakten från kretskortets uttag för nätanslut-
ning (X1).

3. Skruva av kontakten på den nätanslutningskabel som
ev. är monterad på fabriken.

4. Använd istället för den som monterats på fabriken en
lämplig nätanslutningskabel med tre ledningar som upp-
fyller normerna.

5. Drag ledningarna. (→ Sida 13)

6. Stäng elektronikboxen.

7. Beakta nödvändig anslutning på avgassidan till
en rumsluftsoberoende avgasterminalanläggning.
(→ Sida 12)

5.9.5 Ansluta relgeringen till elektroniken

1. Montera vid behov regleringen.

2. Öppna elektronikboxen. (→ Sida 13)

3. Drag ledningarna. (→ Sida 13)

4. Observera kopplingsschemat i bilagan.

Gäller vid: Anslutning av en utegivarstyrd reglering eller rumstemperatur-

reglering via eBUSeBUS

▶ Anslut regleringen till eBUS-anslutningen.

▶ Bygla anslutningen 24 V = RT (X100 eller X106), om det
inte finns någon bygel.

Gäller vid: Anslutning av en lågspänningsregulator (24 V)

▶ Ta bort bygeln och anslut regleringen till anslutningen
24 V = RT (X100 eller X106).

Gäller vid: Anslutning av en max.termostat till en golvvärme

▶ Ta bort bygeln och anslut max.termostaten till anslut-
ningen Burner off.

5. Stäng elektronikboxen.

6. För flerkretsreglering D.018 till Eco (intermitterande
pump) ställ in på Komfort (kontinuerlig pump).
(→ Sida 20)

5.9.6 Ansluta extra komponenter

Med hjälp av det inbyggda extrareläet kan du styra en extra
komponent; med flerfunktionsmodulen ytterligare två.

5.9.6.1 Använda extra reläer

1. Anslut en extra komponent direkt till det inbyggda, extra
reläet via den gråa stickkontakten på kretskortet.

2. Drag ledningarna.

3. Välj komponenten i diagnoskoden D.026 för att ta den
anslutna komponenten i drift. (→ Sida 20)

5.9.6.2 Använda VR 40 (flerfunktionsmodul 2 av 7)

1. Montera komponenterna enligt den aktuella anvis-
ningen.

Gäller vid: Komponent ansluten till relä 1

▶ Aktivera D.027. (→ Sida 20)

Gäller vid: Komponent ansluten till relä 2

▶ Aktivera D.028. (→ Sida 20)

5.9.7 Behovsstyrd aktivering av
cirkulationspumpen

1. Drag ledningarna.

2. Anslut den externa knappens anslutningskabel till kläm-
morna 1 (0) och 6 (FB) på kantkontakten X41 som
medföljer regleringen.

3. Sätt i kantkontakten på kortplats X41 på kretskortet.
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6 Användning

6.1 Manövreringssätt

Manövreringssättet samt gransknings- och inställningsmöjlig-
heterna på användarnivå beskrivs också i bruksanvisningen.

Du hittar en översikt över gransknings- och inställningsmöj-
ligheterna på installatörsnivån i tabellen i bilagan.

Installatörsnivå – Översikt (→ Sida 31)

6.2 Gå till installatörsnivå

1. Gå endast till installatörsnivån om du är en godkänd
installatör.

2. Navigera till Meny → Installatörsnivå och bekräfta med
.

3. Ställ in värdet 17 (kod) och bekräfta med .

6.3 Monitor (statuskoder)

Meny → Live monitor

Statuskoderna på displayen informerar om produktens aktu-
ella drifttillstånd.

Statuskoder – översikt (→ Sida 37)

6.4 Ställa in varmvattentemperaturen

Giltighet: Produkt med integrerad varmvattenberedning

Gäller vid: Vattenhårdhet: > 3,57 mol/m³

Fara!
Livsfara på grund av legionellabakterier!
Legionellabakterier utvecklar sig vid tempe-
raturer under 60 °C.
▶ Se till att den driftsansvarige känner till

alla åtgärder för skydd mot legionella för
att uppfylla de gällande föreskrifterna för
förebyggande av legionella.

▶ Ställ in varmvattentemperaturen på max. 50 °C.

7 Driftsättning

7.1 Slå på/av produkten

▶ Tryck på produktens på-/avknapp.

◁ Displayen visar huvudbilden.

7.2 Köra Installationsassistenten

Installationsassistenten visas varje gång produkten kopplas
in, ända tills den första gången slutförs. Den ger dig direkt
åtkomst till de viktigaste testprogrammen och konfigurations-
inställningarna vid driftsättningen av produkten.

Gå till Apparatkonfiguration för att kontrollera och ställa in
de viktigaste systemparametrarna igen.

Meny → Installatörsnivå → Apparatkonfiguration

Inställningsmöjligheter för komplexa system hittar du i Dia-
gnosmeny.

Meny → Installatörsnivå → Diagnosmeny

▶ Bekräfta starten av installationsassistenten med .

◁ Så länge som installationsassistenten är aktiv blocke-
ras varje uppvärmnings- och varmvattenbegäran.

Anmärkning

Om du inte bekräftar starten av installations-
assistenten, stängs denna 10 sekunder efter
starten och huvudbilden visas.

▶ Bekräfta med för att komma till nästa punkt.

7.2.1 Språk

▶ Ställ in önskat språk.

▶ Tryck två gånger på för att bekräfta valet av språk och
förhindra att det ändras av misstag.

Skulle du av misstag ha ställt in ett språk som du inte förstår,
ändrar du det så här:

▶ Tryck samtidigt på och håll in dem.

▶ Tryck även kort på .

▶ Håll in och tills det går att ställa in språket på dis-
playen.

▶ Välj önskat språk.

▶ Bekräfta ändringen två gånger med .

7.2.2 Fyllningsläge

Fyllningsläget (testprogram P.06P.) är automatiskt aktiverat i
Installationsassistenten så länge som fyllningsläget visas på
displayen.

7.2.3 Avluftning

1. Avlufta systemet genom att starta kontrollprogrammet
P.00. Till skillnad från hur du skulle gjort i menyn Kon-
trollprogrammer trycker du på eller .

2. Vill du ändra vilken krets som ska avluftas trycker du på
.

7.2.4 Börtemperatur framledning,
varmvattentemperatur, komfortdrift

1. Använd och för att ställa in börtemperaturen för
framledningen, varmvattentemperaturen och komfort-
driften.

2. Bekräfta inställningen med .
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7.2.5 Värmedellast

Produktens värmedellast har fabriksinställningen auto. Pro-
dukten optimerar automatiskt värmebehovet beroende på
anläggningens aktuella värmebehov. Du kan i efterhand an-
passa inställningen i Diagnosmeny under D.000.

7.2.6 Extra reläer och flerfunktionsmodul

1. Om du har anslutit ytterligare komponenter till produk-
ten skall dessa komponenter tilldelas de enskilda re-
läna.

2. Bekräfta respektive med .

Anmärkning

Denna inställning kan du i efterhand ändra i
Diagnosemeny via D.026, D.027 och D.028.

7.2.7 Kontaktdata

▶ Spara i förekommande fall ditt telefonnummer i Apparat-
konfiguration (max. 16 siffror/inga mellanslag). Använ-
daren kan sedan ta fram telefonnumret.

7.2.8 Avsluta Installationsassistenten

▶ När du gått igenom installationsassisteneten framgångs-
rikt bekräftar du med .

◁ Installationsassistenten stängs och startar sedan inte
igen nästa gång produkten sätts på.

7.3 Starta om installationsassistenten

Meny → Installatörsnivå → Starta inst.assistent

Du kan alltid starta om installationsassistenten genom att
öppna den i menyn.

7.4 Testprogram

Meny → Installatörsnivå → Testprogram

Förutom att använda installationsassistenten kan du också
gå till följande testprogram vid driftsättning, underhåll och
felsökning.

– Kontrollprogrammer

– Funktionsmeny

– Självtest elektronik

7.5 Utföra kontroll av gasfamilj

Fara!
Förgiftningsrisk!

Otillräcklig förbränningskvalitet (CO), vilket
anges med F.92/93, leder till ökad förgift-
ningsrisk.

▶ Felet måste alltid först åtgärdas innan
produkten tas i kontinuerlig drift.

Meny → Installatörsnivå → Testprogram → Kontroll av
gasfamilj

Vid kontrollen av gasfamilj undersöks produktens inställ-
ningar med avseende på förbränningskvaliteten.

Anmärkning

Om andra kondenspannor i värmesystemet är
anslutna till samma avgasledning, måste du se till
att ingen av dem är i drift eller håller på att startas
vid något tillfälle under testprogrammets förlopp,
eftersom det leder till felaktiga testresultat.

▶ Utför kontrollen av gasfamilj inom ramen för det regel-
bundna produktunderhållet, samt efter byte av kompo-
nenter, arbeten på gasledningen eller omställning av gas-
typ.

Resultat Betydelse Åtgärd

F.92 se tabell felkoder
i bilagan

se tabell felkoder i bila-
gan

”Lyckades” Förbrännings-
kvaliteten är god.

Apparatinställ-
ningarna motsva-
rar den angivna
gasgruppen.

Ingen

”Varning” Otillräcklig för-
bränningskvali-
tet.

CO₂-innehållet
stämmer inte.

Starta testprogrammet
P.01 och ställ in CO₂-
innehållet med juster-
skruven i venturiröret.

Om korrekt CO₂-inne-
håll inte kan ställas in:
kontrollera att gasdysan
är korrekt (gul: naturgas
G20, blå: naturgas G25,
grå: gasol) och att den
inte är skadad.

Gör en ny kontroll av
gasfamiljen.

F.93 se tabell felkoder
i bilagan

se tabell felkoder i bila-
gan

Anmärkning

Det går inte att utföra CO₂-mätning medan
kontrollen av gasfamilj pågår!

7.6 Använda testprogram

Meny → Installatörsnivå → Testprogram → Testprogram
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Visning Betydelse

P.00 Testprogram för avluftning:

Den interna pumpen är varvtalsstyrd.

Värmekretsen och varmvattenkretsen avluftas med
snabbavluftaren (snabbavluftarens hatt måste los-
sas).

1 x : starta avluftning av värmekretsen

2 x ( → ): starta avluftning av varmvatten-
kretsen

3 x ( → ): starta om avluftning av värmekret-
sen

1 x (Avbrott): avsluta avluftningsprogrammet

Anmärkning

Avluftningsprogrammet körs 7,5 min per krets och
avslutas sedan.

Avlufta värmekretsen:

3-vägsventilen för varmvatten/värme står i läge för
värmedrift, styrning av den interna pumpen un-
der 9 cykler: 30 s till, 20 s från. Visning Aktiv vär-
mekrets.

Avlufta varmvattenkretsen:

Efter utgången av de ovanstående cyklerna eller
efter att du tryckt en gång till på den högra funktions-
knappen: 3-vägsventilen för varmvatten/värme står i
läge för varmvatten, styrning av den interna pumpen
som ovan. Indikering Aktiv varmvattenkrets.

P.01 Testprogram för högsta belastning:

Efter att tändningen lyckats körs produkten med
maximal värmelast.

P.02 Testprogram för lägsta belastning:

Efter att tändningen lyckats körs produkten med
minimal värmelast.

P.06 Testprogram för fyllningsläge:

3-vägsventilen för varmvatten/värme ställs i mellan-
läget. Brännaren och pumpen stängs av (för fyllning
och tömning av produkten).

7.7 Kontrollera
och bered värmevatten/påfyllnings- och
kompletteringsvatten

Se upp!
Risk för materiella skador på grund av
värmevatten av dålig kvalitet

▶ Se till att värmevattnet är av tillräcklig kva-
litet.

▶ Innan anläggningen fylls eller fylls på skall värmevattnets
kvalitet kontrolleras.

Kontrollera värmevattnets kvalitet
▶ Tappa ur litet vatten ur värmekretsen.

▶ Kontrollera värmevattnets utseende.

▶ Om du konstaterar sedimenterande material skall anlägg-
ningen slammas av.

▶ Kontrollera med en magnetstav om det finns magnetit
(järnoxid).

▶ Om du konstaterar magnetit skall anläggningen rengöras
och vidta lämpliga åtgärder för skydd mot korrosion. Eller
montera in ett magnetfilter.

▶ Kontrollera det avtappade vattnets pH-värde vid 25 °C.

▶ Vid värden under 8,2 eller över 10,0 skall anläggningen
rengöras och värmevattnet beredas.

▶ Kontrollera att det inte kan tränga in något syre i värme-
vattnet. (→ Sida 20)

Kontrollera påfyllnings- och kompletteringsvattnet
▶ Mät hårdheten på påfyllnings- och kompletteringsvattnet

innan du fyller på anläggningen.

Bered påfyllnings- och kompletteringsvattnet
▶ Observera gällande föreskrifter och tekniska regler vid

behandling av vatten för fyllning och påfyllning.

Såvida inte nationella föreskrifter och tekniska regler ställer
högre krav gäller:

Värmevattnet måste behandlas,

– om den sammanlagda fyllnings- och påfyllningsvolymen
under systemets livslängd överskrider tre gånger värme-
systemets nominella volym, eller

– om de riktvärden, som anges i nedanstående tabell inte
iakttogs eller

– om värmevattnets pH-värde ligger under 8,2 eller över
10,0.

Total vär-
meeffekt

Vattenhårdhet vid specifika
anläggningsvolymer

1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

< 50 < 16,8 < 3 11,2 2 0,11 0,02

> 50 till
≤ 200

11,2 2 8,4 1,5 0,11 0,02

> 200 till
≤ 600

8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02

> 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02

1) liter nettoinnehåll/värmeeffekt, vid anläggningar med flera
pannor skall den minsta enskilda värmeeffekten användas.

Se upp!
Risk för materiella skador om värmevatt-
net bereds med olämpliga tillsatser!

Olämpliga tillsatser kan leda till förändringar
på byggnadsdelar, buller vid värmedrift och
ev. tillföra ytterligare följdskador.

▶ Använd inga olämpliga frost- och korro-
sionsskyddsmedel, biocider och tätnings-
medel.

Rätt använda har man inte funnit några tecken på att nedan-
stående tillsatser skulle vara oförenliga med våra produkter.

▶ Följ alltid tillverkarens anvisningar vid användning av
tillsatser.

Vi ansvarar inte för att tillsatser i det övriga uppvärmningssy-
stemet är kompatibla och effektiva.

Tillsatser för rengöring (urspolning efteråt krävs)
– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400
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Tillsatsmedel som ska finnas kvar i systemet
– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Frostskyddstillsatser som ska finnas kvar i syste-
met
– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Vid användning av ovan nämnda tillsatser skall den drift-
ansvarige informeras om de nödvändiga åtgärderna.

▶ Informera användaren om vilka frostskyddsåtgärder som
krävs.

7.8 Undvika för lågt vattentryck

För att driften av värmeanläggningen skall fungera problem-
fritt, måste manometerns visare befinna sig i den övre hälf-
ten av det grå området eller i mellanområdet på stapelindika-
torn på displayen (utmärkt med streckade gränsvärden) när
värmesystemet är kallt. Detta motsvarar ett tryck i området
0,1–0,2 MPa (1,0–2,0 bar).

Om värmesystemet sträcker sig över flera våningar kan det
krävas ett högre fyllningstryck för att förhindra att luft tränger
in i systemet.

Sjunker trycket under 0,08 MPa (0,8 bar), varnar produkten
för undertrycket genom att tryckvärdet blinkar på displayen.
Faller trycket till under 0,05 MPa (0,5 bar), stänger produkten
av sig. Displayen visar F.22.

▶ Fyll på värmevatten för att åter kunna ta produkten i drift.

Tryckvärdet blinkar på displayen tills trycket åter stigit till
0,11 MPa (1,1 bar) eller högre.

7.9 Fylla på värmeanläggningen

1

1. Spola värmesystemet.

2. Lossa snabbavluftarens hatt (1) ett eller två varv och låt
den sedan stå öppen – produkten avluftas automatiskt
via snabbavluftaren även vid kontinuerlig drift.

3. Välj testprogrammet P.06.

◁ 3-vägsventilen för varmvatten/värme övergår till
mellanläget, pumparna arbetar inte och produkten
övergår inte till värmedrift.

4. Kontrollera om det finns anordningar för behandling av
värmevattnet. (→ Sida 17)

5. Anslut värmeanläggningens ventil för påfyllning och
tömning till en vanlig värmevattenförsörjning – helst till
kallvattenventilen.

6. Öppna värmevattenförsörjningen.

7. Öppna alla värmeanläggningens radiatorventiler (ter-
mostatventiler).

8. Kontrollera i förekommande fall att båda avstängnings-
ventilerna på produkten är öppna.

9. Öppna långsamt påfyllningsventilen så att värmeaggre-
gatet fylls med vatten.

10. Avlufta den lägst belägna radiatorn, tills vattnet som
kommer ut vid avluftningsventilen är fritt från bubblor.

11. Avlufta alla de övriga radiatorerna tills hela värmesyste-
met fyllts med vatten.

12. Stäng alla avluftningsventiler.

13. Observera det stigande trycket i värmesystemet.

14. Fyll på vatten tills det tryck som krävs har uppnåtts.

15. Stäng påfyllningsventilen och kallvattenkranen.

16. Kontrollera tätheten hos alla anslutningar och i hela
systemet.

7.10 Avlufta värmeanläggningen

1. Välj kontrollprogram P.00.

◁ Produkten övergår inte till driftläge, den interna
pumpen arbetar intermittent och avluftar värmekret-
sen eller varmvattenkretsen, beroende på vilken av
dem du valt.

◁ Displayen visar trycket i värmesystemet.

2. Kontrollera att påfyllningstrycket för värmesystemet inte
faller under minimitrycket.

– ≥ 0,08 MPa ( ≥ 0,80 bar)

◁ När påfyllningsproceduren är klar ska trycket i vär-
mesystemet ligga minst 0,02 MPa (0,2 bar) över ex-
pansionskärlets mottryck (Psystem ≥ PEXP + 0,02 MPa
(0,2 bar)).

3. Finns det fortfarande för mycket luft kvar i värmeanlägg-
ningen när kontrollprogram P.00 har avslutats, startar
du om kontrollprogrammet.

7.11 Fylla på och avlufta varmvattensystemet

Giltighet: Produkt med integrerad varmvattenberedning

1. Öppna påfyllningsventilen på produkten.

2. Öppna alla varmvattenkranar och fyll på varmvattensy-
stemet tills det kommer ut vatten.

7.12 Fylla på kondenslås

1

1. Ta bort sifon-underdelen (1).

2. Fyll på vatten i den undre delen av vattenlåset upp till
10 mm från ovankanten.
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3. Skruva fast sifonens underdel på kondenslåset.

7.13 Gasinställning

7.13.1 Kontrollera den gasinställning som gjorts
på fabriken

Se upp!
Risk för materialskador på grund av otillå-
ten inställning!

▶ Ändra aldrig fabriksinställningen för gasar-
maturens gastrycksregulator.

▶ Kontrollera innan du tar produkten i drift att typskyltens
uppgifter om gasgrupp stämmer med den gasgrupp som
finns på installationsplatsen.

Gäller vid: Produktens utförande stämmer inte med gasgruppen på plat-

sen

Till gasomställningen behöver du Vaillants omställningssats,
som också innehåller nödvändiga konverteringsanvisningar.

Har gastypen ställts om till gasol, blir den lägsta möjliga del-
lasten högre än vad som anges på displayen. Rätt värde hit-
tar du i Tekniska data i bilagan.

▶ Ställ om gastypen på produkten enligt beskrivningen i
konverteringsanvisningarna.

Gäller vid: Produktens utförande stämmer med gasgruppen på platsen

▶ Gör så här.

7.13.2 Kontrollera gastryck utan belastning

1. Stäng gasventilen.

1

2

2. Lossa mätnippelskruven (1) (den nedre skruven) på
gasarmaturen med en skruvmejsel.

3. Anslut en manometer (2) till mätnippeln (1).

4. Öppna gasventilen.

5. Ta produkten i drift med testprogrammet P.01.

6. Mät gastrycket utan belastning mot atmosfärtrycket.

– Tillåtet gastryck utan belastning med naturgas G20:
1,7 … 2,5 kPa (17,0 … 25,0 mbar)

– Tillåtet gastryck utan belastning med gasol G31: 2,5
… 3,5 kPa (25,0 … 35,0 mbar)

7. Ta produkten ur drift.

8. Stäng gasventilen.

9. Ta bort manometern.

10. Dra åt mätnippelns skruv (1).

11. Öppna gasventilen.

12. Kontrollera att mätnippeln är gastät.

Gäller vid: Gastrycket utan belastning ligger inte i det föreskrivna området

Se upp!
Risk för materialskador och driftstör-
ningar vid felaktigt gasanslutningstryck!
Ligger gasanslutningstrycket utanför det
tillåtna intervallet kan det leda till driftstör-
ningar och skador på produkten.
▶ Gör inga egna inställningar på produkten.
▶ Ta inte produkten i drift.

▶ Kontakta gasleverantören om du inte kan åtgärda felet.

▶ Stäng gasventilen.
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7.13.3 Kontrollera och eventuellt justera CO₂-
halten (inställning av luftfaktor)

1. Ta produkten i drift med testprogrammet P.01.

2. Vänta i minst 5 minuter, tills produkten har uppnått drift-
temperatur.

3. Mät CO₂-halten vid avgasmätstosen .

4. Jämför mätvärdet med motsvarande värde i tabellen.

Inställningsvärden Enhet Naturgas
G20

Propan
G31

CO₂ efter 5 min drift
med full effekt med
stängd skyddskåpa

Vo-
lym–%

9,2 ± 1,0 10,4 ± 0,5

CO₂ efter 5 min drift
med full effekt med
borttagen skydds-
kåpa

Vo-
lym–%

9,0 ± 1,0 10,2 ± 0,5

Inställd för Wobbein-
dex W₀

kWh/m³ 14,1 21,3

O₂ efter 5 min drift
med full effekt med
stängd skyddskåpa

Vo-
lym–%

4,5 ± 1,8 5,1 ± 0,8

Gäller vid: Justering av CO₂-halten krävs

2

1

▶ Stick in en liten spårskruvmejsel i täckhatten (1) vid mar-
keringen och skruva ut hatten.

▶ Ställ in CO₂-värdet (med skyddskåpan borttagen) genom
att vrida på skruven (2).

– Vridning moturs: högre CO₂-innehåll

– Vridning medurs: lägre CO₂-innehåll

▶ Endast för naturgas: Vrid inte skruven mer än 1 varv i
taget och vänta i ca 1 minut efter varje ny inställning för
att låta värdet stabilisera sig.

▶ Endast för gasol: Vrid inte skruven mer än 1/2 varv i
taget och vänta i ca 1 minut efter varje ny inställning för
att låta värdet stabilisera sig.

▶ Välj (Avbrott) när inställningarna är klara.

▶ Går det inte att ställa in värdet inom det föreskrivna om-
rådet, får produkten inte tas i drift.

▶ Kontakta i så fall kundservice.

▶ Skruva tillbaka täckhatten.

▶ Montera den främre skyddskåpan.

7.14 Kontrollera funktion och täthet

Innan du överlämnar produkten till den driftansvarige:

▶ Kontrollera att gasledningen, avgassystemet, uppvärm-
ningssystemet och varmvattenledningarna håller tätt.

▶ Kontrollera att avgasterminalen och kondensatavlopps-
ledningarna är korrekt installerade.

▶ Kontrollera att frontinklädnaden är korrekt monterad.

7.14.1 Kontrollera värmedriften

1. Se till att det finns en värmebegäran.

2. Öppna Live Monitor.

◁ När produkten arbetar som den ska, visas S.04 på
displayen.

7.14.2 Kontrollera varmvattenberedningen

Giltighet: Produkt med integrerad varmvattenberedning

1. Öppna en varmvattenkran helt.

2. Öppna Live Monitor.

◁ När varmvattenberedningen arbetar som den ska,
visas S.14 på displayen.

7.14.3 Kontrollera varmvattenberedningen

Giltighet: Produkt endast med värmedrift

1. Se till att beredardriften begär uppvärmning.

2. Öppna Live Monitor.

◁ När aggregatet laddas som det ska, visas S.24 på
displayen.

3. Har du anslutit ett reglage där varmvattentemperaturen
kan ställas in, så ställ in värmeaggregatets varmvatten-
temperatur på högsta möjliga värde.

4. Ställ in den temperatur som önskas i den anslutna
varmvattenberedaren med termostaten.

◁ Produkten övertar den börvärdestemperatur, som
ställts in på regleringen.

8 Anpassning till värmesystemet

Använd menyalternativet Apparatkonfiguration för att ställa
in de viktigaste systemparametrarna på nytt.

Meny → Installatörsnivå → Apparatkonfiguration

Eller starta om installationsassistenten manuellt.

Meny → Installatörsnivå → Starta inst.assistent

Inställningsmöjligheter finns i Diagnosmeny.

Meny → Installatörsnivå → Diagnosmeny

Diagnoskoder – översikt (→ Sida 33)
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8.1 Brännarspärrtid

Varje gång brännaren slår från aktiveras en elektronisk spärr
mot återinkoppling under en viss, bestämd tid. Detta för att
förhindra energiförluster genom alltför frekvent till- och från-
koppling. Brännarspärrtiden är endast aktiverad vid värme-
drift. Varmvattendrift under pågående brännarspärrtid påver-
kar inte timern (fabriksinställning: 20 min).

8.1.1 Ställa in brännarspärrtid

1. Navigera till Meny → Installatörsnivå → Diagnosmeny
→ D.002 max. spärrtid värme och bekräfta med .

2. Ställ in brännarens spärrtid och bekräfta med .

Tfram

(bör-
värde)
[°C]

Inställd längsta brännarspärrtid [min]

1 5 10 15 20 25 30

30 2,0 4,0 8,5 12,5 16,5 20,5 25,0

35 2,0 4,0 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0

40 2,0 3,5 6,5 10,0 13,0 16,5 19,5

45 2,0 3,0 6,0 8,5 11,5 14,0 17,0

50 2,0 3,0 5,0 7,5 9,5 12,0 14,0

55 2,0 2,5 4,5 6,0 8,0 10,0 11,5

60 2,0 2,0 3,5 5,0 6,0 7,5 9,0

65 2,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

70 2,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5

75 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tfram

(bör-
värde)
[°C]

Inställd längsta brännarspärrtid [min]

35 40 45 50 55 60

30 29,0 33,0 37,0 41,0 45,0 49,5

35 25,5 29,5 33,0 36,5 40,5 44,0

40 22,5 26,0 29,0 32,0 35,5 38,5

45 19,5 22,5 25,0 27,5 30,5 33,0

50 16,5 18,5 21,0 23,5 25,5 28,0

55 13,5 15,0 17,0 19,0 20,5 22,5

60 10,5 11,5 13,0 14,5 15,5 17,0

65 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5

70 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

8.1.2 Återställa återstående brännarspärrtid

1. Alternativ 1 / 2
▶ Navigera till Meny → Återställ spärrtid.

◁ Displayen visar den aktuella brännarspärrtiden.

▶ Tryck på , för att återställa brännarens spärrtid.

1. Alternativ 2 / 2
▶ Tryck på .

8.2 Ställa in underhållsintervall

1. Navigera till Meny → Installatörsnivå → Diagnosmeny
→ D.084 Underhåll och bekräfta med .

2. Ställ in underhållsintervallet (driftstimmar) till nästa un-
derhåll och bekräfta med .

Värmebe-
hov

Antal per-
soner

Riktvärden för brännardrift-
stimmarna till nästa inspek-
tion/underhåll vid en genom-
snittlig driftstid på ett år (be-
roende på anläggningstypen)

5,0 kW
1–2 1 050 h

2–3 1 150 h

10,0 kW
1–2 1 500 h

2–3 1 600 h

15,0 kW
2–3 1 800 h

3–4 1 900 h

20,0 kW
3–4 2 600 h

4–5 2 700 h

25,0 kW
3–4 2 800 h

4–6 2 900 h

> 27,0 kW
3–4 3 000 h

4–6 3 000 h

8.3 Ställa in pumpeffekten

1. Navigera till Meny → Installatörsnivå → Diagnosmeny
→ D.014 Pumpvarvtal börvärde och bekräfta med .

2. Ställ in pumpeffekten på det önskade värdet.

Gäller vid: Hydraulisk bypass installerad

▶ Stäng av varvtalsregleringen och ställ in pumpeffekten
på ett fast värde.

8.3.1 Pumpens statiska uppfordringshöjd

8.3.1.1 Pumpkurva VC 156
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8.3.1.2 Pumpkarakteristik VC 246, VCW 246, VCI
246
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8.4 Inställning av överströmningsventil

Se upp!
Risk för materialskador vid felaktig inställ-
ning av högeffektspumpen

Om trycket vrids upp på överströmningsven-
tilen (vridning medurs), kan det leda till drift-
störningar när den inställda pumpeffekten är
mindre än 100 %.

▶ Ställ i så fall in pumpeffekten via D.014 på
5 = 100 %.

▶ Demontera den främre skyddskåpan. (→ Sida 9)

1

▶ Reglera trycket med justerskruven (1).

Justerskruvens
läge

Tryck
i MPa
(mbar)

Anmärkning/användning

Höger anslag
(skruvad i botten)

0,035
(350)

Blir radiatorerna inte tillräck-
ligt varma med fabriksin-
ställningen? I så fall måste
pumpen ställas in på det
högsta steget.

Mellanläge
(5 varv moturs)

0,025
(250)

Fabriksinställning

Ytterligare 5 varv
medurs från
mellanläget

0,017
(170)

Vid susningar i radiatorerna
eller radiatorventilerna

▶ Montera den främre skyddskåpan.

8.5 Ställa in sol eftervärmning

Giltighet: Produkt med integrerad varmvattenberedning

1. Navigera till Meny → Installatörsnivå → Diagnosmeny
→ D.058 Sol eftervärmning och bekräfta med .

2. Se till att temperaturen vid produktens kallvattenanslut-
ning inte överstiger 70 °C.

8.6 Överlämna produkten till den
driftsansvarige

▶ Avsluta installationen med att klistra fast den bifogade
dekalen på produktens framsida med uppmaningen att
läsa anvisningen på användarens språk.

▶ Förklara för användaren var säkerhetsanordningarna
sitter och hur de fungerar.

▶ Instruera användaren i hur produkten ska hanteras.

▶ Hänvisa speciellt till säkerhetsanvisningarna som använ-
daren måste beakta.

▶ Upplys användaren om att underhåll måste utföras på
produkten med föreskrivna intervall.

▶ Lämna över alla anvisningar och produktdokument så att
användaren kan spara dem.

▶ Visa användaren vilka åtgärder som vidtagits för att sä-
kerställa förbränningsluftförsörjningen och avgasled-
ningen och påpeka att dessa inte får ändras.

▶ Informera användaren om att inga explosiva eller lättan-
tändliga ämnen (t.ex. bensin, papper, färg) får förvaras
eller användas i det utrymme där produkten används.

9 Felsökning

9.1 Kontrollera servicemeddelanden

visas t.ex. när ett underhållsintervall, som du har ställt in,
har löpt ut eller om ett servicemeddelande är aktuellt. Den
innebär inte att produkten befinner sig i felläge.

▶ Navigera till Meny → Live monitor och bekräfta med .

Gäller vid: S.40 visas

Produkten befinner sig i komfortsäkringsläge. Produkten
fortsätter att gå med begränsad komfort efter att en störning
registrerats.

▶ Du kan fastställa om en komponent är defekt eller inte
med hjälp av felminnet. (→ Sida 23)

Anmärkning

Finns det inget felmeddelande övergår pro-
dukten efter en bestämd tid åter till normal
drift.
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9.2 Åtgärda fel

▶ Om felmeddelanden (F.XX) uppträder åtgärdar du felet
efter att kontrollerat med tabellen i bilagan eller med hjälp
av Funktionsmenyn (→ Sida 27) resp. Kontrollprogram-
mer (→ Sida 16).

Felkoder – översikt (→ Sida 38)

Om flera fel uppkommer samtidigt visar displayen omväx-
lande motsvarande felmeddelanden i vardera två sekunder.

▶ Tryck på (max. 3 ggr) för att ta produkten i drift igen.

▶ Vänd dig till kundservice om du inte kunnat åtgärda felet
och det fortfarande dyker upp efter flera återställningsför-
sök.

9.3 Aktivera och radera felminne

I felminnet står de 10 senaste felmeddelandena till förfo-
gande.

▶ Navigera till menyn Fellista.

◁ På displayen visas antalet inträffade fel, felnumren
och den tillhörande klartextvisningen.

▶ Tryck på eller för att aktivera de enskilda felmed-
delandena.

▶ Tryck två gånger , för att radera fellistan.

9.4 Återställa parametrar till
fabriksinställningen

1. Navigera till Meny → Installatörsnivå → Diagnosmeny
→D.096 Återställa till fabriksinställning? .

2. Ställ in diagnospunkten på värdet 1 och bekräfta med
.

9.5 Förbereda reparation

1. Ta produkten ur drift.

2. Bryt elströmmen till produkten.

3. Demontera den främre skyddskåpan. (→ Sida 9)

4. Stäng gasventilen.

5. Stäng avstängningsventilerna på värmeframledningen
och värmereturledningen.

6. Stäng avstängningsventilen på kallvattenledningen.

7. Töm alltid produkten innan du ska byta vattenförande
komponenter på den.

8. Se till att inget vatten stänker på strömförande kompo-
nenter (t.ex. elektronikboxen).

9. Använd endast nya tätningar.

9.5.1 Skaffa reservdelar

Produktens originaldelar är certifierade i enlighet med kon-
troll av CE-överensstämmelse. Använder du inte de certifie-
rade Vaillant-originalreservdelarna vid underhåll eller repa-
ration upphör produktens CE-överensstämmelse att gälla.
Därför rekommenderar vi starkt att Vaillant-originalreserv-
delar monteras. Information om tillgängliga Vaillant-original-
reservdelar finns under de kontaktadresser som anges på
baksidan.

▶ Använd endast originalreservdelar från Vaillant när du
behöver reservdelar vid underhåll eller reparation.

9.6 Byta defekta komponenter

9.6.1 Byta brännare

1. Demontera termokompaktmodulen. (→ Sida 27)

1

2

2. Lossa de fyra skruvarna (1) på brännaren.

3. Lyft av brännaren.

4. Montera den nya brännaren med en ny packning (2).

5. Montera termokompaktmodulen. (→ Sida 29)

9.6.2 Byta fläkt

4

2

3

1

5

7

6

1. Ta bort luftintagsröret.

2. Dra bort de tre kontakterna från gasarmaturen (5 ).

3. Tryck in låsklacken på stickkontakten på venturirörets
givare (3) och lossa kontakten.

4. Tryck in låsklacken på stickkontakten/stickkontakterna
(4) (beroende på apparatmodell) och lossa kontakten
från fläktmotorn.

5. Skruva loss du båda kopplingsmuttrarna (7) och (6)
som sitter på gasarmaturen. Håll emot med en fast nyc-
kel på den motsatta sidan av gasarmaturen när du los-
sar muttrarna.

6. Skruva loss de tre skruvarna (2) mellan blandningsröret
(1) och fläktflänsen.
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2

1

3

7. Lyft bort hela enheten med fläkten, venturiröret och
gasarmaturen från produkten.

8. Skruva loss gasarmaturens fästskruv (2) från fästet.

9. Ta ut gasarmaturen ur hållaren.

10. Ta ut venturiröret (3) med gasanslutningsröret (1) från
fläkten genom att vrida venturirörets bajonettlås moturs
tills det tar stopp och sedan dra venturiröret rakt ut från
fläkten.

1

2

11. Demontera gasarmaturens fäste (1) från fläkten genom
att skruva loss de tre skruvarna (2).

12. Byt ut den trasiga fläkten.

4

1

3

2

5

13. Montera komponenterna i omvänd ordningsföljd mot
demonteringen. Använd enbart nya tätningar (4) och
(5). Observera ordningsföljden (1), (2) och (3) när de
tre skruvar som håller ihop fläkten med blandningsröret
ska fästas.

14. Skruva fast den flexibla gasledningen i gasarmaturen.
Använd nya tätningar.

15. Håll emot med en fast nyckel på den motsatta sidan av
gasarmaturen när du drar åt kopplingsmuttern.

16. Utför en kontroll av gasfamiljen när den nya fläkten har
monterats. (→ Sida 16)

9.6.3 Byta gasarmatur

Anmärkning

När du ska byta gasarmaturen krävs en torxnyc-
kel T20. Vid direkt demontering av gasarmaturen
från framsidan krävs en vinkelskruvdragare el-
ler en torxbitshylsa T20. Har du inte tillgång till en
vinkelskruvdragare eller liknande måste du först
demontera hela fläktenheten med vidhängande
gasarmatur, innan du kan demontera gasarmatu-
ren från hållaren.

1

2

5

4

3

1. Ta bort luftintagsröret.

2. Dra bort de tre kontakterna från gasarmaturen (2).

3. Tryck in låsklacken på stickkontakten på venturirörets
givare (1) och lossa kontakten.
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4. Skruva loss du båda kopplingsmuttrarna (5) och (4)
som sitter på gasarmaturen. Håll emot med en U-nyckel
på den motsatta sidan av gasarmaturen (4) och (5) när
du lossar muttrarna.

5. Demontera antingen fläktenheten tillsammans med
gasarmaturen (Byta ut fläkten (→ Sida 23)) eller skruva
med hjälp av en vinkelskruvdragare eller en torxbits-
hylsa T20 loss fästskruvarna till gasarmaturen (3) från
hållaren.

Anmärkning

Skruvarna på gasarmaturens hållare säkrar
armaturen mot snedvridning och måste sät-
tas tillbaka efter avslutat armaturbyte.

6. Ta ut gasarmaturen ur hållaren.

7. Montera den nya gasarmaturen i omvänd ordningsföljd
mot demonteringen. Använd nya tätningar.

8. Håll emot med en U-nyckel på den motsatta sidan av
gasarmaturen (4) och (5) när du drar åt kopplingsmutt-
rarna.

9. Gör en täthetskontroll (→ Sida 20), efter montage av
den nya gasarmaturen, en gastypcheck (→ Sida 16) och
en gasinställning (→ Sida 19).

9.6.4 Byta venturirör

1

2

3

1. Ta bort luftintagsröret.

2. Tryck in låsklacken på stickkontakten på venturirörets
givare (1) och lossa kontakten.

3. Skruva loss kopplingsmuttern (3) på gasanslutningsrö-
ret (2) till gasarmaturen.

4. Ta ut venturiröret med gasanslutningsröret från fläkten
genom att vrida venturirörets bajonettlås moturs tills det
tar stopp och sedan dra venturiröret rakt ut från fläkten.

3

1

7

6

5

4

2

5. Ta bort gasanslutningsrör (1) från venturiröret (3) ge-
nom att dra bort klämman (4) och dra ut gasanslut-
ningsröret rakt uppåt. Kassera tätningen (7).

6. Dra gasmunstycket (6) rakt utåt och förvara den för
senare bruk.

7. Kontrollera att det inte finns något skräp på gasinlopps-
sidan i venturiröret.

Se upp!
Risk för materialskador på produkten!

Smörjmedel kan täppa igen kanaler i venturi-
röret som har betydelse för funktionen.

▶ Använd inget smörjmedel vid monteringen
av gasmunstycket.

8. Var noga med att använda rätt gasdys (färgmarkering
och stiftens position på gasdysundersidan). Färgen på
gasdysan måste stämma överens med kodmotståndet
på kretskortet.

9. Sätt in den gasdys som passar för gasgruppen i det nya
venturi (gult: naturgas G20, grått: gasol).

10. Se till att gasmunstycket placeras rättvänt med hjälp av
positionsmarkeringarna på ovansidan av venturiröret
och styrstiften (5) på gasmunstyckets undersida.

11. Montera komponenterna i omvänd ordningsföljd mot
demonteringen. Använd nya tätningar.

12. Efter montering av det nya venturiröret, utför en Gasin-
ställning. (→ Sida 19)

13. Kan du inte ställa in CO₂-halten, har gasmunstycket
skadats vid monteringen. Byt i så fall ut gasmunstycket
mot en passande reservdel.

14. Gör en kontroll av gasfamiljen. (→ Sida 16)

9.6.5 Byta värmeväxlare

1. Töm produkten. (→ Sida 29)

2. Demontera termokompaktmodulen. (→ Sida 27)

3. Dra loss avledningsslangen för kondensat från värme-
växlaren.
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1

2

3

4. Dra loss klämmorna (2) och (3) från avlopps- och retu-
ranslutningen.

5. Lossa avloppsanslutningen.

6. Lossa returanslutningen.

7. Skruva bort de två skruvar (1) som sitter på var och en
av de båda hållarna.

1

2

8. Ta bort de tre nedre skruvarna (2) på fästets bakre del.

9. Sväng hållaren åt sidan runt den översta skruven (1).

10. Dra värmeväxlaren nedåt och åt höger och ta ut den ur
produkten.

11. Montera den nya värmeväxlaren i omvänd ordningsföljd
mot demonteringen.

12. Byt ut tätningarna.

Anmärkning

Använd aldrig fett för att underlätta monte-
ringen, utan enbart vatten eller vanlig såpa.

13. Stick in avlopps- och returanslutningarna så långt det
går i värmeväxlaren.

14. Se till att klämmorna på avlopps- och returanslutning-
arna hamnar rätt.

15. Montera termokompaktmodulen. (→ Sida 29)

16. Fyll och avlufta produkten och, om så krävs, värmesy-
stemet. (→ Sida 18)

9.6.6 Byta expansionskärl

1. Töm produkten. (→ Sida 29)

1

2

3

4

2. Lossa skruvkopplingen (4) .

3. Skruva bort de båda skruvarna (1) från fästplåten (2).

4. Ta bort fästplåten (2).

5. Dra ut expansionskärlet (3) framåt.

6. Sätt in det nya expansionskärlet i produkten.

7. Skruva samman det nya expansionskärlet med vatten-
anslutningen. Använd en ny packning.

8. Skruva fast fästplåten med de båda skruvarna (1).

9. Fyll och avlufta produkten och, om så krävs, värmesy-
stemet. (→ Sida 18)

9.6.7 Byt ut kretskort eller display

Anmärkning

Om du bara byter ut en komponent övertar den
nya komponenten de innan inställda parametrarna
från den ej utbytta komponenten.

1. Öppna elektronikboxen. (→ Sida 13)

2. Byt ut kretskortet eller displayen enligt de medföljande
monterings- och installationsanvisningarna.

X
3
1

X
12

1

3. Dra vid kretskortsbyte ut kodningsmotståndet (1) (stick-
kontakt X24) från det gamla kretskortet och sätt i stick-
kontakten i det nya kretskortet.

4. Stäng elektronikboxen.

9.6.8 Byt ut kretskort och display

1. Öppna elektronikboxen. (→ Sida 13)

2. Byt ut kretskortet eller displayen enligt de medföljande
monterings- och installationsanvisningarna.
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X
3
1

X
12

1

3. Dra ut kodningsmotståndet (1) (stickkontakt X24) från
det gamla kretskortet och sätt i stickkontakten i det nya
kretskortet.

4. Stäng elektronikboxen.

5. Tryck på produktens på-/avknapp. (→ Sida 15)

◁ Efter start växlar produkten omgående till menyn
för inställning av språket. Fabriksinställningen är
engelska.

6. Välj önskat språk och bekräfta med .

◁ Inställningen för apparatmärkning D.093 öppnas
automatiskt.

7. Ställ in rätt värde enligt följande tabell för respektive
produkttyp och bekräfta med .

Produkttypens nummer

VC DK 156/5-5 29

VC DK 246/5-5 30

VCW DK 246/5-5 30

VCI DK 246/5‑5 30

◁ Elektroniken har nu ställts in för produkttypen och
parametrarna för alla diagnoskoder motsvarar fa-
briksinställningen.

◁ Installationsassisten startar.

8. Gör de inställningar som är specifika för anläggningen.

9.7 Avsluta reparation

1. Anslut strömförsörjningen.

2. Starta produkten om detta ännu inte har gjorts.
(→ Sida 15)

3. Montera den främre skyddskåpan.

4. Öppna alla serviceventiler och gasavstängningskranen.

5. Kontrollera funktion och täthet. (→ Sida 20)

10 Besiktning och underhåll

▶ Iaktta de minsta erforderliga inspektions- och underhåll-
sintervallen. Beroende på inspektionsresultaten kan ett
tidigare underhåll krävas.

Besiktnings- och underhållsarbeten – översikt (→ Sida 45)

10.1 Funktionsmeny

Meny → Installatörsnivå → Testprogram → Funktions-
meny

Med funktionsmenyn kan du aktivera och testa olika kompo-
nenter i värmesystemet.

Visning Testprogram Åtgärd

T.01 Kontrollera den
interna pumpen

Koppla till och från den
interna pumpen.

T.02 Kontrollera 3-
vägsventilen

Ställ den interna 3-vägsven-
tilen för varmvatten/värme i
värme- eller varmvattenläget.

T.03 Testa fläkten Koppla till och från fläkten.
Fläkten går med högsta
varvtal.

T.04 Testa beredar-
laddpumpen

Koppla till och från beredar-
laddpumpen.

T.05 Testa cirkula-
tionspumpen

Koppla till och från cirkula-
tionspumpen.

T.06 Testa den ex-
terna pumpen

Koppla till och från den
externa pumpen.

T.08 Kontrollera
brännaren

Produkten startar och arbe-
tar med lägsta belastning.
Displayen visar framled-
ningstemperaturen.

10.2 Självtest elektronik

Meny → Installatörsnivå → Testprogram → Självtest elekt-
ronik

Med elektronik självtest kan du kontrollera kretskortet.

10.3 Demontering av termokompaktmodul

Anmärkning

Termokompaktmodulen består av fem huvudkom-
ponenter:

– fläkt med varvtalsstyrning,

– gasarmatur inkl. fästplåt,

– venturirör inkl. massflödesgivare och gasanslut-
ningsrör,

– brännarfläns,

– förblandningsbrännare.

Fara!
Livsfara och risk för materiella skador på
grund av heta avgaser!

Packningen, isoleringsmattan och de själv-
låsande muttrarna på brännarens fläns får
inte vara skadade. I så fall kan heta avgaser
tränga ut och orsaka personskador eller ma-
teriella skador.

▶ Byt ut packningen varje gång som brän-
narflänsen har öppnats.

▶ Byt ut de självlåsande muttrarna på brän-
narflänsen varje gång som brännarflänsen
har öppnats.
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▶ Byt ut isoleringsmattan på brännarens
fläns och på värmeväxlarens bakvägg om
de visar tecken på skada.

1. Stäng av produkten med på-/avknappen.

2. Stäng gasventilen.

3. Demontera den främre skyddskåpan. (→ Sida 9)

4. Fäll elektronikboxen framåt.

1

2

4

3

5. Vrid ut fästskruven (2) och ta bort luftintagsröret (1) från
intagsstosen.

6. Skruva antingen bort kopplingsmuttern på gasarmatu-
ren (3) eller kopplingsmuttern (4) mellan det korruge-
rade gasledningsröret och det fasta gasröret.

1

2

4

3

5

8

7

6

7. Dra loss tändledningens stickkontakt (7) och jordled-
ningen (6) från tändelektroden.

8. Tryck in låsklacken på stickkontakten (4) och dra loss
kontakten från fläktmotorn.

9. Lossade tre kontakterna som sitter på gasarmaturen
(5).

10. Tryck in låsklacken på stickkontakten på venturiröret (3)
och dra loss kontakten.

11. Lossa kabelstammen från klämman på gasarmaturens
fäste.

12. Skruva bort de fyra muttrarna (8).

13. Lyft av hela termokompaktmodulen (2) från värmeväx-
laren (1).

14. Kontrollera att brännaren och värmeväxlaren inte är
skadade eller smutsiga.

15. Rengör eller byt vid behov komponenterna enligt be-
skrivningen i de följande avsnitten.

16. Montera en ny packning till brännarflänsen.

17. Kontrollera isoleringsmattan på brännarens fläns och
på värmeväxlarens bakvägg. Byt ut isoleringsmattan
om den uppvisar tecken på skador.

10.4 Rengöra värmeväxlaren

1. Skydda den nedfällda elektronikboxen mot vattenstänk.

2

3

41

2. Lossa aldrig de fyra muttrarna på pinnbultarna (1) och
efterdra dem heller aldrig.

3. Rengör värmeslingan (3) i värmeväxlaren (4) med vat-
ten eller vid behov med ättika (högst 5 % ättiksyra). Låt
ättikan verka på värmeslingan i 20 minuter.

4. Spola bort löst sittande smuts med en hård vattenstråle
eller använd en plastborste. Rikta inte vattenstrålen di-
rekt mot isoleringsmattan (2) på baksidan av värmeväx-
laren.

◁ Vattnet rinner ut från värmeväxlaren genom kon-
denslåset.

10.5 Kontrollera brännaren

1

23

1. Kontrollera att det inte finns några skador på bränna-
rens (1) ytor. Byt brännaren om den är skadad.

2. Montera en ny packning (3) på brännarflänsen.
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3. Kontrollera isoleringsmattan (2) på brännarens fläns.
Byt ut isoleringsmattan om den uppvisar tecken på ska-
dor.

10.6 Rengöra kondenslåset

1. Ta bort sifon-underdelen (1).

2. Skölj ur sifonens underdel med vatten.

3. Fyll på vatten i den undre delen av sifonen upp till unge-
fär 10 mm från ovankanten.

4. Skruva fast sifonens underdel på kondenslåset.

10.7 Rengöra silen i kallvatteningången

Giltighet: Produkt med integrerad varmvattenberedning

1

2

1. Stäng påfyllningsventilen.

2. Töm produkten på varmvattensidan.

3. Skruva loss kopplingsmuttern (2) och stoppmuttern (1)
från produktens kåpa.

2 1

4. Fäll elektronikboxen framåt.

5. Dra ut klämman (2).

6. Ta ut röret (1) från produkten.

7. Skölj silen mot flödesriktningen med rinnande vatten.

8. Byt ut silen om den är skadad eller inte går att få till-
räckligt ren.

9. Sätt tillbaka röret.

10. Sätt tillbaka klämman igen.

11. Använd nya tätningar på alla ställen och dra åter fast
kopplingsmuttern och stoppmuttern.

12. Öppna påfyllningsventilen.

10.8 Montera termokompaktmodul

1

2

4

3

5

8

7

6

1. Sätt fast termokompaktmodulen (2) på värmeväxlaren
(1).

2. Dra åt de fyra nya muttrarna (8) korsvis, tills brännar-
flänsen ligger an likformigt mot anslagsytorna.

– Åtdragningsmoment: 6 Nm

3. Anslut åter kontakterna (3) till (7).

4. Anslut gasledningen med en ny packning. Håll emot
gasröret så att det inte vrids snett.

5. Öppna gasventilen.

6. Kontrollera att det inte finns några läckor.

7. Kontrollera att tätningsringen i luftintagsröret ligger rätt i
tätningssätet.

8. Trä åter luftintagsröret på intagsstosen.

9. Dra fast luftintagsröret med fästskruven.

10. Kontrollera gastrycket utan belastning.

10.9 Tömma produkten

1. Stäng produktens avstängningsventiler.

2. Starta testprogrammet P.06 (3-vägsventilen för varm-
vatten/värme i mellanläge).

3. Öppna avtappningsventilerna.

4. Kontrollera att hatten till snabbavluftaren på den interna
pumpen är öppen, så att produkten kan tömmas helt.

10.10 Kontrollera det interna expansionskärlets
grundtryck

1. Stäng avstängningsventilerna och töm produkten.

2. Mät expansionskärlets grundtryck vid ventilen på kärlet.

Gäller vid: Förtryck < 0,075 MPa (0,75 bar)

▶ Fyll helst på expansionskärlet med kväve och i annat fall
med luft. Kontrollera att avtappningsventilen är öppen
under påfyllningen.

3. Rinner det ut vatten ut expansionskärlets ventil måste
du byta expansionskärlet. (→ Sida 26)

4. Fyll på värmeanläggningen. (→ Sida 18)

5. Avlufta värmeanläggningen. (→ Sida 18)
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10.11 Avsluta besiktnings- och underhållsarbeten

När du har avslutat alla underhållsarbeten:

▶ Kontrollera gastrycket utan belastning. (→ Sida 19)

▶ Kontrollera CO₂-halten och justera den vid behov (inställ-
ning av luftfaktor). (→ Sida 20)

▶ Ställ ev. in underhållsintervallet på nytt. (→ Sida 21)

11 Avställning

11.1 Tillfällig avställning av produkten

▶ Tryck på på-/avknappen.

◁ Displayen slocknar.

▶ Stäng gasventilen.

▶ Vid produkter med varmvattenberedning och produkter
med ansluten varmvattenberedare skall därutöver av-
stängningsventilen för kallvatten stängas av.

11.2 Ta produkten ur drift

▶ Tryck på på-/avknappen.

◁ Displayen slocknar.

▶ Bryt elströmmen till produkten.

▶ Stäng gasventilen.

▶ Stäng påfyllningsventilen.

▶ Töm produkten. (→ Sida 29)

12 Återvinning och avfallshantering

Avfallshantering av förpackningen
▶ Avfallshantera emballaget enligt gällande föreskrifter.

▶ Följ alla relevanta bestämmelser.

13 Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, ser-
vice och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige;

Telefon: 040 803 30
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Bilaga

A Installatörsnivå – Översikt

Inställningsnivå Värden
Enhet Steglängd, urval, förklaring

Fabriksin-
ställningmin. max.

Installatörsnivå →

Skriv in kod 00 99 – 1 (FHW-kod 17) –

Installatörsnivå → Fellista →

F.XX - F.XX¹ aktuellt värde – – –

Installatörsnivå → Testprogramer →

Kontroll av gasfamilj aktuellt värde – LPG, naturgas –

Installatörsnivå → Testprogrammer → Kontrollprogrammer →

P.00 Avluftning – – – Ja/Nej –

P.01 Maximallast – – – Ja/Nej –

P.02 Minimallast – – – Ja/Nej –

P.06 Påfyllfunktion – – – Ja/Nej –

Installatörsnivå → Testprogrammer → Funktionsmeny →

T.01 Intern pump – – – Till, från –

T.02Trevägsventil – – – Till, från –

T.03 Fläkt – – – Till, från –

T.04 Beredarladdpump – – – Till, från –

T.05 VVC-pump – – – Till, från –

T.06 extern pump – – – Till, från –

T.08 Brännare – – – Till, från –

Installatörsnivå → Testprogrammer → Självtest elektronik →

Självtest – – – Ja/Nej –

Installatörsnivå → Apparatkonfiguration →

Språk – – – Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk, Ne-
derlands, Castellano, Türkce, Magyar, Pусский,
Українськa, Svenska, Norsk, Polski, Čeština, Hr-
vatski, Slovenčina, Română, Slovenščina, Portu-
guês, Srpski

English

Börvärde framledn. 30 75 ℃ 1 –

Varmvattentemp. 30 60 ℃ 1

Produkt med varmvattenberedning eller med an-
sluten varmvattenberedare

–

Komfortdrift – – – Till, från från

¹Fellistor är endast tillgängliga och kan raderas när fel föreligger.



Bilaga

32 Anvisningar för installation och underhåll ecoTEC plus 0020151774_04

Inställningsnivå Värden
Enhet Steglängd, urval, förklaring

Fabriksin-
ställningmin. max.

Extra reläer 1 10 – 1 = cirkulationspump

2 = extern pump

3 = laddpump

4 = frånluftshuv

5 = extern magnetventil

6 = externt felmeddelande

7 = solvärmepump (inte aktiv)

8 = fjärrkontroll eBus (inte aktiv)

9 = legionellaskyddspump (inte aktiv)

10 = solvärmeventil (inte aktiv)

2

Tillbehörsrelä 1 1 10 – 1 = cirkulationspump

2 = extern pump

3 = laddpump

4 = frånluftshuv

5 = extern magnetventil

6 = externt felmeddelande

7 = solvärmepump (inte aktiv)

8 = fjärrkontroll eBus (inte aktiv)

9 = legionellaskyddspump (inte aktiv)

10 = solvärmeventil (inte aktiv)

2

Tillbehörsrelä 2 1 10 – 1 = cirkulationspump

2 = extern pump

3 = laddpump

4 = frånluftshuv

5 = extern magnetventil

6 = externt felmeddelande

7 = solvärmepump (inte aktiv)

8 = fjärrkontroll eBus (inte aktiv)

9 = legionellaskyddspump (inte aktiv)

10 = solvärmeventil (inte aktiv)

2

Värmedellast – – kW endast dellast, endast fullast, auto Auto

Kontaktdata Tele-
fon-

num-
mer

– – 0 – 9 Auto

Fabriksinställning – – – Till, från –

Installatörsnivå → Diagnosmeny →

D.XXX - D.XXX aktuellt värde – – –

Installatörsnivå → Starta inst.assistent →

Språk – – – Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk, Ne-
derlands, Castellano, Türkce, Magyar, Pусский,
Українськa, Svenska, Norsk, Polski, Čeština, Hr-
vatski, Slovenčina, Română, Slovenščina, Portu-
guês, Srpski

English

Påfyllningsfunktion trevägsventil är
i mittläge

0 2 – 0 = normal drift

1 = mellanläge (parallelldrift)

2 = kontinuerlig värmedrift

–

Avluftningsprogram – – – Automatisk adaptiv avluftning av värmekrets och
varmvattenkrets

inte aktiv

Aktiv

–

Börvärde framledn. 30 75 ℃ 1 –

¹Fellistor är endast tillgängliga och kan raderas när fel föreligger.
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Inställningsnivå Värden
Enhet Steglängd, urval, förklaring

Fabriksin-
ställningmin. max.

Varmvattentemp. 35 60 ℃ 1

Produkt med varmvattenberedning eller med an-
sluten varmvattenberedare

–

Komfortdrift – – – Till, från –

Värmedellast – – kW endast dellast, endast fullast, auto Auto

Extra reläer 1 10 – 1 = cirkulationspump

2 = extern pump

3 = laddpump

4 = frånluftshuv

5 = extern magnetventil

6 = externt felmeddelande

7 = solvärmepump (inte aktiv)

8 = fjärrkontroll eBus (inte aktiv)

9 = legionellaskyddspump (inte aktiv)

10 = solvärmeventil (inte aktiv)

2

Tillbehörsrelä 1 1 10 – 1 = cirkulationspump

2 = extern pump

3 = laddpump

4 = frånluftshuv

5 = extern magnetventil

6 = externt felmeddelande

7 = solvärmepump (inte aktiv)

8 = fjärrkontroll eBus (inte aktiv)

9 = legionellaskyddspump (inte aktiv)

10 = solvärmeventil (inte aktiv)

2

Tillbehörsrelä 2 1 10 – 1 = cirkulationspump

2 = extern pump

3 = laddpump

4 = frånluftshuv

5 = extern magnetventil

6 = externt felmeddelande

7 = solvärmepump (inte aktiv)

8 = fjärrkontroll eBus (inte aktiv)

9 = legionellaskyddspump (inte aktiv)

10 = solvärmeventil (inte aktiv)

2

Kontaktdata Telefonnummer – 0-9 –

Avsluta Installationsassistenten? – – – Ja/Nej –

¹Fellistor är endast tillgängliga och kan raderas när fel föreligger.

B Diagnoskoder – översikt

Kod Parametrar Värden eller förklaringar
Fabriksin-
ställning

Egen in-
ställning

D.000 Värmedellast Inställbar värmedellast i kW

Auto: Produkten anpassar automatiskt dellasten till det
aktuella behovet i systemet

Auto

D.001 Eftergångstid hos intern pump för
värmedrift

1 … 60 min 5 min

D.002 Max. brännarspärrtid för uppvärm-
ning vid 20 °C framledningstempera-
tur

2 … 60 min 20 min

D.003 Ärvärde avloppstemperatur i °C Ej inställbar

D.004 Uppmätt värde från varmvattengiva-
ren

Ej inställbar

D.005 Börvärde framledningstemperatur
(eller börvärde retur)

i °C, högst det värde som ställts in vid D.071 – begrän-
sas med en eBUS-regulator om en sådan anslutits

Ej inställbar
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Kod Parametrar Värden eller förklaringar
Fabriksin-
ställning

Egen in-
ställning

D.006 Varmvattentemperatur börvärde
(endast produkt med integrerad
varmvattenberedning)

35 … 65 ℃ Ej inställbar

D.007 Varmvattentemperatur börvärde
(endast produkt med integrerad
varmvattenberedning)

VVB temperatur börvärde (endast
produkt med värmedrift)

35 … 65 ℃
‑
15 °C är till frostskydd, därefter 40 till 70 °C (max. tem-
peratur ställs in vid D.020)

Ej inställbar

D.008 Rumstermostat vid RT-anslutningar Rumstermostaten öppen (ingen värmebegäran)

Rumstermostaten stängd (värmebegäran)

Ej inställbar

D.009 Börvärde från extern eBUS-regulator i °C Ej inställbar

D.010 Status intern pump Till, från Ej inställbar

D.011 Status för extern uppvärmningspump Till, från Ej inställbar

D.012 Status beredarladdpump Till, från Ej inställbar

D.013 Status cirkulationspump för varmvat-
ten

Till, från Ej inställbar

D.014 Börvärde pumpvarvtal (högeffektiv
pump)

Börvärde för intern högeffektiv pump i %. Möjliga inställ-
ningar:

0 = Auto

1 = 53

2 = 60

3 = 70

4 = 85

5 = 100

0 = Auto

D.015 Ärvärde pumpvarvtal (högeffektiv
pump)

Ärvärde för intern högeffektiv pump i % Ej inställbar

D.016 Rumstermostat 24 V DC
öppen/stängd

Värmedrift från/till Ej inställbar

D.017 Omkoppling mellan reglering av
framlednings-/returtemperaturen
vid uppvärmning

Typ av reglering:

0 = framledning, 1 = retur

Retur: funktion för automatisk fastställning av värme-
effekt ej aktiv. Max. möjlig dellast värme, när D.000 på
auto.

0 = framled-
ning

D.018 Inställning av pumpens driftsätt 1 = Komfort (kontinuerlig pumpdrift)

Den interna pumpen startas om framledningstemperatu-
ren inte är på Värme från och värmebegäran via extern
reglering frikopplats

3 = Eco (intermittent pumpdrift)

Den interna pumpen startas under 5 minuter var 25:e
minut

3 = Eco

D.019 Driftssätt för 2-stegspumpen gäller ej Ej inställbar

D.020 Max. börvärde för beredaren Inställningsområde: 50–70 °C (actoSTOR 65 °C) 65 °C

D.022 Begäran om varmvatten via C1/C2,
fläkthjul eller APC

Till, från Ej inställbar

D.023 Sommar-/vinterdrift (värme från/till) Värme till, värme från (sommardrift) Ej inställbar

D.025 Varmvattenberedning aktiverad via
eBUS-reglering

Till, från Ej inställbar

D.026 Styrning av extra reläer 1 = cirkulationspump

2 = extern pump

3 = laddpump

4 = frånluftshuv

5 = extern magnetventil

6 = externt felmeddelande

7 = solvärmepump (inte aktiv)

8 = fjärrkontroll eBus (inte aktiv)

9 = legionellaskyddspump (inte aktiv)

10 = solvärmeventil (inte aktiv)

2 = extern
pump
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Kod Parametrar Värden eller förklaringar
Fabriksin-
ställning

Egen in-
ställning

D.027 Omkoppling av relä 1 till ”2 av 7”
flerfunktionsmodul VR 40

1 = cirkulationspump

2 = extern pump

3 = laddpump

4 = frånluftshuv

5 = extern magnetventil

6 = externt felmeddelande

7 = solvärmepump (inte aktiv)

8 = fjärrkontroll eBus (inte aktiv)

9 = legionellaskyddspump (inte aktiv)

10 = solvärmeventil (inte aktiv)

2 = extern
pump

D.028 Omkoppling av relä 2 till ”2 av 7”
flerfunktionsmodul VR 40

1 = cirkulationspump

2 = extern pump

3 = laddpump

4 = frånluftshuv

5 = extern magnetventil

6 = externt felmeddelande

7 = solvärmepump (inte aktiv)

8 = fjärrkontroll eBus (inte aktiv)

9 = legionellaskyddspump (inte aktiv)

10 = solvärmeventil (inte aktiv)

2 = extern
pump

D.033 Börvärde fläktvarvtal i varv/min Ej inställbar

D.034 Ärvärde fläktvarvtal i varv/min Ej inställbar

D.035 Läge hos 3-vägs varmvatten-/värme-
ventil

Värmedrift

Parallelldrift (mellanläge)

Varmvattendrift

Ej inställbar

D.036 Varmvattenflöde (flödesgivare) i l/min Ej inställbar

D.039 Inloppstemperatur solvärmare Ärvärde i °C Ej inställbar

D.040 Framledningstemperatur Ärvärde i °C Ej inställbar

D.041 Returtemperatur Ärvärde i °C Ej inställbar

D.044 Digitalt joniseringsvärde Visningsområde 0 till 1 020

> 800 ingen låga

< 400 bra flambild

Ej inställbar

D.046 Typ av pump 0 = frånkoppla via relä

1 = frånkoppla via pulsbreddsmodulering (PWM)

0 = från-
koppla via
relä

D.047 Utetemperatur (med utetemperatur-
styrd Vaillant-reglering)

Ärvärde i °C Ej inställbar

D.050 Offset för lägsta varvtal i varv/min, inställningsområde: 0 till 3 000 Nominellt
värde fa-
briksinställt

D.051 Offset för högsta varvtal i varv/min, inställningsområde: -990 till 0 Nominellt
värde fa-
briksinställt

D.058 Aktivering sol eftervärmning (endast
produkt med integrerad varmvatten-
beredning)

0 = solvärmetillskott avaktiverat

3 = VV-aktivering börvärde minst 60 °C; termostatisk
blandningsventil mellan produkt och tappställe krävs

0 = solvär-
metillskott
avaktiverat

D.060 Antal utlösningar av temperaturbe-
gränsaren

Antal utlösningar Ej inställbar

D.061 Antal brännarautomatfel Antal resultatlösa tändningar i senaste försöket Ej inställbar

D.064 Genomsnittlig tändtid i sekunder Ej inställbar

D.065 Längsta tändtid i sekunder Ej inställbar

D.067 Återstående brännarspärrtid i minuter Ej inställbar

D.068 Resultatlösa tändningar vid 1:a
försöket

Antal resultatlösa tändningar Ej inställbar

D.069 Resultatlösa tändningar vid 2:a
försöket

Antal resultatlösa tändningar Ej inställbar
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Kod Parametrar Värden eller förklaringar
Fabriksin-
ställning

Egen in-
ställning

D.070 Ställa in läget för 3-vägs varmvatten-
/värmeventil

0 = normal drift

1 = parallelldrift (mellanläge)

2 = kontinuerlig värmedrift

0 = normal
drift

D.071 Börvärde max. framledningstempera-
tur värme

40 … 80 ℃ 75 ℃

D.072 Eftergångstid hos intern pump efter
beredarladdning

Kan ställas in mellan 0 och 10 minuter i steg om 1 minut 2 min

D.073 Offset för varmstart, börvärde Kan ställas in från -15 K till 5 K 0

D.074 Legionellaskydd actoSTOR 0 = från

1 = till

1 = till

D.075 Max. laddtid för varmvattenberedare
utan egen reglering

20-90 min 45 min

D.076 Apparatmärkning (Device specific
number = DSN)

29 = VC DK 156/5-5

30 = VC DK 246/5-5; VCW DK 246/5-5; VCI DK 246/5-5

Ej inställbar

D.077 Beredarens effektgräns i kW Inställbar maxeffekt hos beredaren i kW

D.078 Beredarens temperaturgräns i °C 50 °C - 80 °C

Anmärkning

Det valda värdet måste ligga minst 15 K resp. 15 °C över
det inställda börvärdet för beredaren.

75 °C

D.080 Antal drifttimmar, uppvärmning i timmar (h) Ej inställbar

D.081 Antal drifttimmar, varmvattenbered-
ning

i timmar (h) Ej inställbar

D.082 Antal brännarstarter vid värmedrift Antal brännarstarter Ej inställbar

D.083 Antal brännarstarter vid varmvattend-
rift

Antal brännarstarter Ej inställbar

D.084 Visa underhåll: antal timmar till nästa
underhåll

Inställningsområde: 0 till 3 000 h och ”---” för avaktiverad ”---”

D.088 Inkopplingsfördröjning vid avkänning
av varmvattenavtappning via fläkthjul
(endast produkt med integrerad
varmvattenberedning)

0 = 1,5 l/min och ingen fördröjning,

1 = 3,7 l/min och 2 s fördröjning

1,5 l/min
och ingen
fördröjning

D.090 Status för den digitala regleringen identifierad, ej identifierad Ej inställbar

D.091 DCF-status för ansluten utetempera-
turgivare

ingen mottagning

mottagning

synkroniserad

giltig

Ej inställbar

D.092 actoSTOR modulidentifiering 0 = ej ansluten

1 = anslutningsfel: ingen kommunikation via PeBUS,
actoSTOR-modulen identifierad tidigare

2 = anslutningen aktiv

Ej inställbar

D.093 Inställning apparatmärkning (Device
specific number = DSN)

Inställningsområde: 0 till 99

D.094 Radera felhistorik Radera fellistan

0 = nej

1 = ja

D.095 Programvaruversion PeBUS-kompo-
nenter

Kretskort (BMU)

Display (AI)

actoSTOR (APC)

HBI/VR34

Ej inställbar

D.096 Fabriksinställning Återställ alla inställbara parametrar till fabriksinställning-
arna

0 = nej

1 = ja
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Kod Parametrar Värden eller förklaringar
Fabriksin-
ställning

Egen in-
ställning

D.098 Kodningsmotståndets värde för
gasgruppen och märkeffekten

Indikering xx.yy

xx = kodningsmotstånd 1 i kabelstammen för märkeffek-
ten:

8 = VC DK 156/5-5; VC DK 246/5-5; VCW DK 246/5-5;
VCI DK 246/5-5

yy = kodningsmotstånd 2 på kretskortet för gasgruppen:

02 = P-gas

03 = H-gas

Ej inställbar

C Statuskoder – översikt

Statuskod Betydelse

Värmedrift

S.00 Värme inget värmebehov

S.01 Värmedrift, start av fläkt

S.02 Värmedrift Pumpförlopp

S.03 Värmedrift tändning

S.04 Värmedrift brännare på

S.05 Värmedrift eftergång pump/fläkt

S.06 Värmedrift, eftergång fläkt

S.07 Värmedrift eftergång pump

S.08 Värmedrift restspärrtid

Varmvattendrift (produkt med integrerad varmvattenberedning)

S.10 Varmvattenbegäran från flödesgivare

S.11 Varmvattendrift, start av fläkt

S.13 Varmvattendrift, tändning

S.14 Varmvattendrift, brännare till

S.15 Varmvattendrift, eftergång hos pump/fläkt

S.16 Varmvattendrift, eftergång hos fläkt

S.17 Varmvattendrift, eftergång hos pump

Komfortdrift med varmstart eller varmvattendrift med actoSTOR
eller beredardrift

S.20 Varmvattenbegäran

S.21 Varmvattendrift, start av fläkt

S.22 Varmvattendrift, med pumpförgång

S.23 Varmvattendrift, tändning

S.24 Varmvattendrift, brännare till

S.25 Varmvattendrift, eftergång hos pump/fläkt

S.26 Varmvattendrift, eftergång hos fläkt

S.27 Varmvattendrift, eftergång hos pump

S.28 Varmvatten, brännarspärrtid

Andra

S.30 Rumstermostaten (RT) blockerar värmedrif-
ten

S.31
Sommardrift aktiv eller ingen värmebegäran
från eBUS-regulatorn

S.32 Fördröjning mot variation i fläktens varvtal

S.34 Frostskyddsdrift aktiv

S.39 "Burner Off Contact" har reagerat (t.ex. an-
liggningstermostat eller kondensatpump)

S.40
Komfortsäkringsdriften är aktiv: produkten
arbetar med reducerad värmekomfort
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Statuskod Betydelse

S.41 Vattentryck > 2,8 bar

S.42 Kvittering av att avgasspjället blockerar brän-
nardriften (endast med tillbehör VR 40) eller
att det är fel på kondensatpumpen och vär-
mebegäran blockeras

S.46 Komfortsäkringsdrift, ingen låga vid lägsta
belastning

S.53 Produkten är fördröjd av moduleringsspär-
ren/driftspärrfunktionen på grund av för lågt
vattentryck (för stor skillnad på fram- och re-
turledningen)

S.54 Produkten är fördröjd av driftspärrfunktionen
på grund av för lågt vattentryck (temperatur-
gradient)

S.57 Fördröjning komfortsäkringsdrift

S.58 Moduleringsbegränsning mot buller/vind

S.61 Kontroll av gasfamilj resultatlös: kodnings-
motståndet på kretskortet passar inte den an-
givna gasgrupp (se även F.92).

S.62 Kontroll av gasfamilj resultatlös: CO-
/CO₂‑värdet på gränsen. Kontrollera
förbränningen.

S.63 Kontroll av gasfamilj resultatlös: förbrän-
ningskvaliteten ligger utanför det tillåtna om-
rådet (se F.93). Kontrollera förbränningen.

S.76 Systemtrycket för lågt. Fyll på vatten.

S.96 Test av returgivare pågår, värmebegäran
blockerad.

S.97 Test av vattentrycksgivare pågår, värmebegä-
ran blockerad.

S.98 Test av framlednings-/returgivare pågår, vär-
mebegäran blockerad.

D Felkoder – översikt

Kod Betydelse Orsak

F.00 Avbrott, temperaturgivare framledning NTC-kontakten är lös eller ej ansluten, grenkontakt på kretskortet felak-
tigt instucken, brott på kabelstammen, fel på NTC-termistorn

F.01 Avbrott returtemperaturgivare NTC-kontakten är lös eller ej ansluten, grenkontakt på kretskortet felak-
tigt instucken, brott på kabelstammen, fel på NTC-termistorn

F.02 Avbrott i laddningsgivaren för ackumula-
tortank actoSTOR (NTC-motstånd), endast
tillsammans med F.91

Fel på NTC-motståndet, fel på NTC-kabeln, fel på kontaktanslutningen
till NTC-motståndet, fel på kontaktanslutningen till actoSTOR-elektroni-
ken

F.03 Avbrott i givaren för ackumulatortank
actoSTOR (NTC-motstånd), endast
tillsammans med F.91

Fel på NTC-motståndet, fel på NTC-kabeln, fel på kontaktanslutningen
till NTC-motståndet, fel på kontaktanslutningen till actoSTOR-elektroni-
ken

F.10 Kortslutning temperaturgivare framledning NTC-motstånd trasigt, kortslutning i kabelstam, kabel/hus

F.11 Kortslutning returtemperaturgivare NTC-motstånd trasigt, kortslutning i kabelstam, kabel/hus

F.12 Kortslutning i ackumulatortankens ladd-
ningsgivare (NTC-motstånd), endast tillsam-
mans med F.91

NTC-motstånd trasigt, kortslutning i kabelstam, kabel/hus

F.13 Produkt med integrerad varmvattenbered-
ning: kortslutning varmstartsgivare/VVB-
givare

Produkt med integrerad varmvattenbered-
ning med actoSTOR: Kortslutning i tank-
temperaturgivaren, endast tillsammans med
F.91

NTC-motstånd trasigt, kortslutning i kabelstam, kabel/hus
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F.20 Säkerhetsfrånkoppling: temperaturbegrän-
sare

Jordförbindelsen från kabelstammen till produkten felaktig, fel på NTC-
motståndet i fram- eller returledningen (glappkontakt), krypströmmar via
tändkabeln, kontakthylsan eller tändelektroden

F.22 Säkerhetsfrånkoppling: för lågt vattentryck Inget eller för lite vatten i produkten, fel på vattentrycksgivare, kabeln till
pumpen eller vattentrycksgivaren lös/sitter ej i/trasig

F.23 Säkerhetsfrånkoppling: för stor temperatur-
skillnad

Pumpen blockerad, effektförlust i pumpen, luft i produkten, fram- och
returledningens NTC-termistorer förväxlade

F.24 Säkerhetsfrånkoppling: temperatursteg-
ringen för brant

Pumpen blockerad, effektförlust i pumpen, luft i produkten, för lågt
systemtryck, tyngdkraftsbromsen blockerad/felaktigt installerad

F.25 Säkerhetsfrånkoppling: för hög avgastem-
peratur

Avbrott i kontaktanslutningen till överhettningsskyddet för avgaser (till-
val), avbrott i kabelstammen

F.26 Fel: Gasarmaturen ur funktion Gasarmaturens stegmotor ej ansluten, grenkontakten på kretskortet ej
korrekt ansluten, avbrott i kabelstammen, gasarmaturens stegmotor
trasig, fel på elektroniken

F.27 Säkerhetsfrånkoppling: felaktig flambild Fukt i elektroniken, fel på elektroniken (flamsensorn), otät magnetventil
för gasen

F.28 Misslyckad start: tändningen resultatlös Gasmätaren trasig eller gastryckvakten har löst ut, luft i gasen, för lågt
gasflödestryck, temperaturvakten har löst ut, kondensatkanalerna
igensatta, fel gasmunstycke, fel ET-gasarmatur, grenkontakten på
kretskortet felaktigt instucken, avbrott i kabelstammen, fel på tänd-
systemet (tändtransformator, tändkabel, kontakthylsa, tändelektrod),
avbruten joniseringsström (kabel, elektrod), produkten felaktigt jordad,
elektroniken trasig

F.29 Fel under drift: förnyad tändning resultatlös Gastillförseln tidvis avbruten, återflöde av rökgaser, kondensatkanalerna
igentäppta, felaktigt jordad produkt, tändtransformatorn misständer

F.32 Fel på fläkten Fläktens kontakt sitter inte som den ska, grenkontakten på kretskortet
felaktigt instucken, avbrott i kabelstammen, fläkten blockerad, trasig
Hallgivare, fel på elektroniken

F.42 Fel på kodningsmotstånd (ev. tillsammans
med F.70)

Kortslutning/avbrott i kodningsmotståndet för märkeffekt (i kabelstammen
på värmeväxlaren) eller gasgruppsmotståndet (på kretskortet)

F.49 Fel på eBUS eBUS skadad av kortslutning, överbelastning eller två spänningskällor
med olika polaritet

F.52 Kontaktfel-jordströmsensor/venturi Jordströmsensorn/venturi är inte elektriskt ansluten

– Kontakten sitter inte i ordentligt

– Kontakten sitter inte i

– Kontakten är defekt

– Uttaget är defekt (glappkontakt)

– Jordströmsensor/venturi defekt

F.53 Regleringsfel-förbränning Förbränningsregulatorn har identifierat ett fel

– Gastryck utan belastning för lågt

– Gasol-kodmotstånd används vid drift med naturgas

– Om felet uppstår upprepade gånger efter avhjälpning:

– Gasarmatur defekt

– Jordströmsensor/venturi defekt, fuktig eller igensatt (om felet
uppstår upprepade gånger efter avhjälpning): fukta inte sensorn,
använd inga smörjmedel på O-ringen på venturi!

F.54 Fel på gasförsörjningen (tillsammans med
F.28/F.29)

Ingen tillräcklig gasförsörjning föreligger för drift av apparaten

– Gasavstängningskran resp. kranar stängda

– För lågt gastryck utan belastning

– Gasarmatur defekt

F.56 Komponentenfel-förbränning Komponent i förbränningsregulatorn är defekt

– Kontaktfel på gasarmaturen (kontakt inte korrekt eller inte isatt alls,
kontakt defekt, uttag defekt (glappkontakt))

– Naturgas-kodmotstånd används vid drift med gasol

– Om felet uppstår upprepade gånger efter avhjälpning: gasarmatur
defekt

F.57 Avbrott komfortsäkringsdrift Aktiv komfortsäkringsdrift har identifierat regleringsfel

– Tändelektroden starkt korroderad
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F.61 Styrfel gasarmatur Gasarmaturen kan inte styras

– Kablagetilledningen till gasarmaturen defekt (jordanslutning, kortslut-
ning)

– Gasarmatur defekt

– Kretskort defekt

F.62 Frånkopplingsfördröjning gasarmatur Fördröjd avstängning av gasarmaturen har upptäckts

– Externa ljus (tänd- och övervakningselektroden uppvisar en fördröjd
släckning av flamsignalen)

– Gasarmatur defekt

– Kretskort defekt

F.63 Fel på EEPROM Fel på elektroniken

F.64 Fel på elektroniken/NTC-motståndet Kortslutning i NTC för fram- eller returledningen, fel på elektroniken

F.65 Fel på elektronikens temperatur Elektroniken för varm p.g.a. yttre påverkan, trasig elektronik

F.67 Fel på elektroniken/brännarlågan Orimlig flamsignal, fel på elektroniken

F.68 Felaktig, instabil flamsignal Luft i gasen, gasflödestrycket för lågt, felaktigt luftfaktor, kondensvatten-
vägen igentäppt, felaktigt gasmunstycke, avbrott i joniseringsströmmen
(kabeln, elektroden), återcirkulation av avgaser, kondensvattenvägen

F.70 Ogiltig enhets-ID (DSN) Efter montering av reservdelar: displayen och kretskortet byttes samtidigt
utan att enhets-ID ställdes in på nytt, kodningsmotståndet för märkeffek-
ten är felaktigt eller saknas

F.71 Fel på temperaturgivare framledning Framledningens temperaturgivare visar ett konstant värde:

– Framledningens temperaturgivare ligger inte riktigt an mot framled-
ningsröret

– Framledningens temperaturgivare trasig

F.72 Fel på fram- och/eller returledningens tem-
peraturgivare

För stor temperaturskillnad mellan fram-/returledningens NTC-motstånd
→ fram- och/eller returledningens temperaturgivare defekt

F.73 Signalen från vattentrycksgivaren ligger fel
(för lågt)

Avbrott/kortslutning vattentrycksgivare, avbrott/jordfel i vattentrycksgiva-
rens tilledning eller trasig vattentrycksgivare

F.74 Signalen från vattentrycksgivaren ligger fel
(för högt)

Kortslutning mot 5V/24V i vattentrycksgivarens ledning, eller internt fel i
vattentrycksgivaren

F.75 Fel – inget trycksprång registreras när pum-
pen startas

Fel på vattentrycksgivaren och/eller pumpen, luft i värmesystemet, för lite
vatten i produkten; testa inställbar bypass, anslut externt expansionskärl
till returen

F.77 Fel på avgasspjäll/kondensatpump Ingen kvittering, avgasspjället eller kondensatpumpen defekt

F.78 Avbrott i varmvattenavloppets givare på den
externa regulatorn

UK-kopplingsboxen är ansluten, men varmvattentermistorn har inte
överbyglats

F.80 Avbrott eller kortslutning i den sekundära
värmeväxlarens inloppsgivare; endast till-
sammans med F.91

Fel på NTC-motståndet, fel på NTC-kabeln, fel på kontaktanslutningen
till NTC-motståndet, fel på kontaktanslutningen till actoSTOR-elektroni-
ken

Jordfel mot kåpan i stickkontakten på givaren, kortslutning i kabelstam-
men, givaren trasig

F.81 Laddpumpen till actoSTOR trasig; endast
tillsammans med F.91

Ackumulatortanken är inte fullt laddad efter den bestämda tiden.

– Kontrollera ackumulatortankens laddningsgivare och tanktemperatur-
givaren

– Luft i actoSTOR-pumpen

– Kontrollera kabelstammen till pumpen

– Kontrollera flödesgivaren och/eller begränsaren i produkten

– 3-vägsventilen för varmvatten/värme trasig

– Den sekundära värmeväxlaren igentäppt

– Pumpen trasig

F.83 Fel temperaturvariation vid fram- och/eller
returledningens temperaturgivare

När brännaren startas registreras ingen eller en för liten temperaturänd-
ring av fram- eller returledningens temperaturgivare.

– För lite vatten i produkten

– Fram- eller returledningens temperaturgivare ligger inte riktigt an mot
röret
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F.84 Fel – orimlig temperaturskillnad mellan
fram- och returledningens temperaturgivare

Fram- och returledningens temperaturgivare signalerar osannolika vär-
den.

– Fram- och returledningens temperaturgivare har förväxlats

– Fram- och returledningens temperaturgivare har inte monterats rätt

F.85 Fram- eller returledningens temperaturgi-
vare felmonterad

Fram- och/eller returledningens temperaturgivare har monterats på
samma/fel rör

F.90 Kommunikationen med actoSTOR-modulen
avbruten

Kontrollera kabelstammen från produkten till actoSTOR-modulen (PE-
Bus).

Ställ in D.092 = 0 om produkten ska användas utan actoSTOR-modulen.

F.91 Givar-/ställdonsfel i actoSTOR-modulen

F.92 Fel på kodningsmotstånd Kodningsmotståndet på kretskortet passar inte till den angivna gasgrup-
pen: Kontrollera motståndet, gör en ny kontroll av gasfamiljen och ange
rätt gasgrupp.

F.93 Dålig förbränningskvalitet Förbränningsregulatorn har upptäckt en dålig förbränningskvalitet

– Felaktig gasdys för gasfamiljen är monterad (andra gasfamiljer före-
ligger)

– Recirkulation

– Jordströmsensor/venturi defekt (fuktig, igensatt): fukta inte sensorn,
använd inga smörjmedel på O-ringen på venturi!

Lysdiod
actoSTOR-
modul

Status, actoSTOR-elektronik Lysdioden lyser med fast sken: Kommunikationen OK

Lysdioden blinkar: Kommunikationen ej OK

Lysdioden släckt: Ingen spänningsförsörjning

Kommu-
nikations-
fel

Ingen kommunikation med kretskortet Kommunikationsfel mellan displayen och kretskortet i elektronikboxen
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E Kopplingsscheman

E.1 Anslutningsschema, produkt endast för värmedrift, 12-35 kW
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3 Gasarmatur

4 Massflödesgivare

5 Utegivare, givare framledningstemperatur (tillval,
extern), DCF-mottagare

6 Fjärrkontroll VVC-pump

7 Kodmotstånd effekt

8 Bottengivare

9 Framledningstemperaturgivare

10 Fläkt

11 Anliggningstermostat/Burner off

12 24 V DC rumstermostat

13 Bussanslutning (reglering/rumstermostat digital)

14 3-vägsventil för varmvatten/värme

15 Vattentrycksgivare

16 Tankens temperaturgivare

17 Beredarkontakt "C1/C2"

18 Kodmotstånd gasgrupp

19 Extra relä (välj via D.026)

20 Intern pump

21 Tändelektrod

* produkttypsberoende
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E.2 Anslutningsschema, produkt med integrerad varmvattenberedning, 12-35 kW
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6 Fjärrkontroll VVC-pump

7 Kodmotstånd effekt

8 Bottengivare

9 Framledningstemperaturgivare

10 Fläkt

11 Anliggningstermostat/Burner off

12 24 V DC rumstermostat

13 Bussanslutning (reglering/rumstermostat digital)

14 3-vägsventil för varmvatten/värme

15 Vattentrycksgivare

16 Rotationsgivare

17 Varmstartsgivare

18 Varmvattengivare

19 Kodmotstånd gasgrupp

20 Extra relä (välj via D.026)

21 Intern pump

22 Tändelektrod

* produkttypsberoende

F Besiktnings- och underhållsarbeten – översikt

I nedanstående tabell finns tillverkarens krav på längsta tillåtna intervall för besiktning och underhåll uppställda. Om lokala
föreskrifter och direktiv kräver kortare intervall så gäller i stället dessa..

Nr Arbeten
Besiktning
(en gång
om året)

Underhåll
(minst

vartannat
år)

1
Kontrollera att avgasterminalen är tät och sitter som den skall. Se till att de inte är igensatta eller
skadade och att de har monterats enligt gällande monteringsanvisning.

X X

2
Kontrollera produktens allmänna skick. Rengör produkten och vakuumkammaren från eventuell
smuts.

X X

3
Utför en visuell kontroll av termoblockets allmänna tillstånd. Observera särskilt tecken på korro-
sion, rost och andra skador. Utför underhåll om du stöter på några skador.

X X

4
Kontrollera gasanslutningstrycket vid maximal värmelast. Utför underhåll om gasanslutningstryc-
ket ligger utanför det föreskrivna intervallet.

X X

5 Kontrollera CO₂-halten (luftfaktorn) hos produkten och justera vid behov. Protokollför värdet. X X

6
Bryt elströmmen till produkten. Kontrollera att de elektriska kontakterna och anslutningarna sitter
som de ska och rätta till vid behov.

X X

7 Stäng gasventilen och avstängningsventilerna. X

8
Töm produkten på vatten (kontrollera manometern). Kontrollera grundtrycket i expansionskärlet,
fyll vid behov på det (till ca 0,03 MPa/0,3 bar under systemets fyllningstryck).

X

9
Endast för produkt med integrerad varmvattenberedning med actoSTOR: Kontrollera förtrycket i
skiktlagringsberedarens expansionskärl. Justera trycket om det behövs.

X X

10 Demontera termokompaktmodulen. X

11
Kontrollera isoleringsmattorna i förbränningsutrymmet. Byt de isoleringsmattor som är skadade.
Brännarens flänspackning ska bytas varje gång den demonteras, och alltså vid varje under-
hållstillfälle.

X

12 Rengör värmeväxlaren. X

13 Kontrollera att brännaren inte är skadad och byt ut den om så krävs. X

14 Kontrollera produktens kondenslås och rengör och fyll på det vid behov. X X

15 Montera termokompaktmodulen. OBS! Byt tätningarna! X

16
Endast för produkt med integrerad varmvattenberedning: Byt ut den sekundära värmeväxlaren
om vattenmängden är för liten eller om den inställda utloppstemperaturen inte uppnås.

X

17

Endast för produkt med varmvattenberedning: Rengör silen i kallvatteningången. Byt ut silen om
den är skadad eller om det inte längre går att få bort föroreningarna. Kontrollera i så fall också
att inte flödesgivaren är smutsig eller skadad. Rengör den om det behövs (använd inte tryckluft!)
och byt ut den om den är skadad.

X

18 Öppna gasventilen, anslut åter produkten till elnätet och koppla till produkten. X X

19
Öppna serviceventilerna, fyll på produkten/värmesystemet till 0,1–0,2 MPa/1,0–2,0 bar (beroende
på värmeanläggningens statiska höjd), starta avluftningsprogrammet P.00.

X

20
Provkör produkten och värmesystemet inkl. varmvattenberedningen – avlufta vid behov systemet
en gång till.

X X

21 Gör en kontroll av gasfamiljen. X

22 Gör en okulär kontroll av hur tändningen och brännaren fungerar. X X

23 Kontrollera produktens CO₂-halt (luftfaktor) på nytt. X
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Nr Arbeten
Besiktning
(en gång
om året)

Underhåll
(minst

vartannat
år)

24
Kontrollera att produkten inte läcker gas, avgaser, varmvatten eller kondensvatten. Åtgärda vid
behov.

X X

25 Protokollför kontrollen/underhållsåtgärderna. X X

G Tekniska data

Tekniska data – allmänt

VC DK 156/5-5 VC DK 246/5-5 VCW DK 246/5-5 VCI DK 246/5‑5

Destinationsland (beteck-
ning enligt ISO 3166)

DK (Danmark),
NO (Norge),
SE (Sverige)

DK (Danmark),
NO (Norge),
SE (Sverige)

DK (Danmark),
SE (Sverige)

DK (Danmark),
SE (Sverige)

Tillåtna enhetskategorier II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P

Gasanslutning på appa-
ratsidan

15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Värmeanslutningar för
till-/returledning på appa-
ratsidan

22 mm 22 mm 22 mm 22 mm

Kall- och varmvattenan-
slutning på apparatsidan

− − G 3/4″ G 3/4″

Anslutningsrör för säker-
hetsventil (min.)

15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Terminalanslutning 60/100 mm 60/100 mm 60/100 mm 60/100 mm

Kondensvattenavledning
(min.)

19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

Gasflödestryck, naturgas
G20

2,0 kPa

(20,0 mbar)

2,0 kPa

(20,0 mbar)

2,0 kPa

(20,0 mbar)

2,0 kPa

(20,0 mbar)

Gasflödestryck, propan
G31

3,0 kPa

(30,0 mbar)

3,0 kPa

(30,0 mbar)

3,0 kPa

(30,0 mbar)

3,0 kPa

(30,0 mbar)

Effektförbrukning vid
15 °C och 1 013 mbar (av-
ser i förekommande fall
varmvattenberedning),
G20

1,7 m³/h 2,6 m³/h 2,6 m³/h 2,6 m³/h

Effektförbrukning vid
15 °C och 1 013 mbar (av-
ser i förekommande fall
varmvattenberedning),
G31

1,30 kg/h 1,90 kg/h 1,90 kg/h 1,90 kg/h

Min. avgasmassflöde
(G20)

1,44 g/s 1,80 g/s 1,80 g/s 1,80 g/s

Min. avgasmassflöde
(G31)

2,40 g/s 2,40 g/s 2,40 g/s 2,40 g/s

Max. avgasmassflöde 7,4 g/s 11,1 g/s 11,1 g/s 11,1 g/s

Min. avgastemperatur 40 ℃ 40 ℃ 40 ℃ 40 ℃

Max. avgastemperatur 70 ℃ 70 ℃ 70 ℃ 70 ℃

Tillåtna typer av gasen-
heter

C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23, B33,
B33P, B53, B53P

C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23, B33,
B33P, B53, B53P

C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23, B33,
B33P, B53, B53P

C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23, B33,
B33P, B53, B53P

30 % verkningsgrad 108 % 108 % 108 % 108 %

NOx-klass 5 5 5 5

Apparatens mått, bredd 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm

Apparatens mått, höjd 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm
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VC DK 156/5-5 VC DK 246/5-5 VCW DK 246/5-5 VCI DK 246/5‑5

Apparatens mått, djup 338 mm 338 mm 338 mm – 338 mm

VCW

– 191 mm

VIHCL

Nettovikt, ca 33,5 kg 33,5 kg 33,5 kg – 43 kg

VCW

– 17 kg

VIHCL

Tekniska data – effekt/last G20

VC DK 156/5-5 VC DK 246/5-5 VCW DK 246/5-5 VCI DK 246/5‑5

Märkeffektområde P vid
50/30 °C

3,3 … 14,9 kW 4,2 … 21,2 kW 4,2 … 21,2 kW 4,2 … 21,2 kW

Märkeffektområde P vid
80/60 °C

3,0 … 14,0 kW 3,8 … 20,0 kW 3,8 … 20,0 kW 3,8 … 20,0 kW

Högsta värmeeffekt vid
varmvattenberedning

16,0 kW 24,0 kW 24,0 kW 24,0 kW

Högsta värmelast vid
varmvattenberedning

16,3 kW 24,5 kW 24,5 kW 24,5 kW

Högsta värmelast på upp-
värmningssidan

14,3 kW 20,4 kW 20,4 kW 20,4 kW

Lägsta värmelast 3,2 kW 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW

Inställningsområde för
värme

3 … 14 kW 4 … 20 kW 4 … 20 kW 4 … 20 kW

Tekniska data – effekt/last G31

VC DK 156/5-5 VC DK 246/5-5 VCW DK 246/5-5 VCI DK 246/5‑5

Märkeffektområde P vid
50/30 °C

5,5 … 14,9 kW 5,5 … 21,2 kW 5,5 … 21,2 kW 5,5 … 21,2 kW

Märkeffektområde P vid
80/60 °C

5,0 … 14,0 kW 5,0 … 20,0 kW 5,0 … 20,0 kW 5,0 … 20,0 kW

Högsta värmeeffekt vid
varmvattenberedning

16,0 kW 24,0 kW 24,0 kW 24,0 kW

Högsta värmelast vid
varmvattenberedning

16,3 kW 24,5 kW 24,5 kW 24,5 kW

Högsta värmelast på upp-
värmningssidan

14,3 kW 20,4 kW 20,4 kW 20,4 kW

Lägsta värmelast 5,3 kW 5,3 kW 5,3 kW 5,3 kW

Tekniska data – värme

VC DK 156/5-5 VC DK 246/5-5 VCW DK 246/5-5 VCI DK 246/5‑5

Maximal framlednings-
temperatur

85 ℃ 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃

Inställningsområde för
max. framledningstempe-
ratur (fabriksinställning:
75 °C)

30 … 80 ℃ 30 … 80 ℃ 30 … 80 ℃ 30 … 80 ℃

Tillåtet totaltryck 0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

Cirkulationsvattenmängd
(vid ΔT= 20 K)

602 l/h 860 l/h 860 l/h 860 l/h

Ungefärlig kondensat-
mängd (pH-värde 3,5–4,0)
vid värmedrift 50/30 °C

1,4 l/h 2,0 l/h 2,0 l/h 2,0 l/h

Statisk uppfordringshöjd
för pump (vid nominell
cirkulationsvattenmängd)

0,025 MPa

(0,250 bar)

0,025 MPa

(0,250 bar)

0,025 MPa

(0,250 bar)

0,025 MPa

(0,250 bar)
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Tekniska data – varmvattendrift

VCW DK 246/5-5 VCI DK 246/5‑5

Minsta vattenvolym 1,5 l/min 1,5 l/min

Vattenvolym (vid ΔT = 30 K) 11,5 l/min 11,5 l/min

Tillåtet övertryck 1,0 MPa

(10,0 bar)

1,0 MPa

(10,0 bar)

Anslutningstryck som krävs 0,035 MPa

(0,350 bar)

0,035 MPa

(0,350 bar)

Varmvattenavlopp – tempera-
turområde

35 … 65 ℃ 35 … 65 ℃

Tekniska data – elsystem

VC DK 156/5-5 VC DK 246/5-5 VCW DK 246/5-5 VCI DK 246/5‑5

Elektrisk anslutning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Tillåten anslutningsspän-
ning

190 … 253 V 190 … 253 V 190 … 253 V 190 … 253 V

Inbyggd säkring (trög) 2 A 2 A 2 A 2 A

Elektrisk effektförbruk-
ning, min.

35 W 35 W 35 W 35 W

Elektrisk effektförbruk-
ning, max.

60 W 70 W 70 W 70 W

Elektrisk effektförbruk-
ning i standbyläge

< 2 W

( < 0,003 hp)

– 2,7 W

VCW

– 2,0 W

VIHCL

Skyddsklass IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D

Typgodkännande-
märke/registreringsnr

CE‑ 0085CM0321 CE‑ 0085CM0321 CE‑ 0085CM0321 CE‑ 0085CM0321
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