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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 på grund av 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.

Solladdstation VPM/2 S är avsedd för upp-
värmning av värmevatten i ackumulatortank
VPS/3. En installation med andra ackumu-
latortankar är möjlig om hänsyn tas till den
interna regleringen.

Solladdstation VPM/2 S får enbart använ-
das med Vaillants färdigblandade solvär-
mevätska.

Solladdstation VPM/2 S är inte avsedd för
direkt beredning av varmvatten.

Gäller för: Vaillant

Avsedd användning innefattar:

– att bifogade drift-, installations- och under-
hållsanvisningar för Vaillant-produkten och
anläggningens övriga komponenter följs

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

I avsedd användning innefattas ej använd-
ning av produkten i fordon, t.ex. husvagnar
eller husbilar. Sådana enheter som är varak-
tigt installerade på en plats (s.k. fast instal-

lation) räknas inte som fordon i detta avse-
ende.

Att installera produkten och använda den på
platser där den eventuellt kan utsättas för fukt
eller vattenstänk är inte avsedd användning.

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 Frysrisk

Om produkten står ur drift en längre tid i ett
ouppvärmt rum (t.ex. under vintersemestern),
kan värmevattnet i produkten och rörledning-
arna frysa.

▶ Förvara solladdstation VPM/2 S frostfritt.
▶ Installera solladdstationen VPM/2 S i ett

torrt och helt frostfritt installationsutrymme.

1.3.2 Materiella skador orsakade av
felaktig användning och/eller
olämpliga verktyg

Felaktig användning och/eller olämpliga verk-
tyg kan orsaka skador (t.ex. gas- eller vat-
tenläcka).

▶ Vid åtdragning eller lossning av skruvkopp-
lingar bör du använda lämplig gaffelnyckel
(U-nyckel). Använd inga rörtänger, förläng-
ningar eller liknande.

1.3.3 Materiella skador på grund av
läckage

▶ Se till att inga mekaniska spänningar upp-
står i anslutningsledningarna.

▶ Belasta aldrig rörledningarna med tyngder
(t.ex. kläder).

1.3.4 Fara pga. förändringar i produktens
omgivning

▶ Om förändringar i produktens omgivning
kan påverka driftsäkerheten hos systemet
får du inte göra några ändringar:

– på produkten
– på ackumulatortank VPS/3
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– på inkommande ledningar för gas, luft,
vatten och el

– på avloppsledningen eller på säkerhets-
ventilen för solvärmevätskan

– på faktorer som gäller konstruktionen

1.3.5 Säkerhetsavstånd

Är rörledningen mellan apparaten och sol-
fångarpanelen kortare än 5 m, kan det vid
stopp i solfångaren tränga in ånga i appara-
ten.

Är rörledningen längre än 30 m kan
det ibland bli svårt att utföra en korrekt
pumpmotionering för att kontrollera solfångar-
temperaturen.

▶ Se därför till att rörledningen mellan appa-
raten och solfångarpanelen har en längd
på minst 5 och högst 30 m.

1.4 CE-märkning

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

Försäkran om överensstämmelse finns hos
tillverkaren.

1.5 Anvisningar

1.5.1 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)

Gäller för: Sverige

Beakta alla gällande föreskrifter, standarder,
direktiv och lagar i ditt land.
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2 Hänvisningar till dokumentation

2.1 Originalbruksanvisning

Denna bruksanvisning är en originalbruksanvisning i enlighet
med EG:s maskinriktlinje.

2.2 Beakta medföljande dokument

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

2.3 Spara dokument

▶ Överlämna den här anvisningen samt alla ytterligare
kompletterande dokument och eventuella hjälpmedel till
anläggningens användare.

2.4 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller endast för följande produkter:

Typbeteckning Artikelnummer

Solladdstationer

VPM 20/2 S 00100139

VPM 60/2 S 00100140

Expansionskärl för solvärmesystem

18 l 302097

25 l 302098

35 l 302428

50 l 302496

80 l 302497

100 l 0020020655

Förkopplingskärl till solvärmesystem

5 l 302405

12 l 0020048752

18 l 0020048753

3 Apparat- och funktionsbeskrivning

3.1 Konstruktion

4

1 2 3

16

17

7

10

9

8

6

5

12

11

13

14

15

20

22

21

23

24

25

27

28

26

19

18

29

30

1 Temperaturgivare T2

2 Solvärmekrets retur

3 Avstängningsventil med
backspjäll

4 Säkerhetsgrupp

5 List

6 Solvärmepump

7 Påfyllnings- och tömnings-
kran

8 Tryckgivare

9 Ackumulatortankkrets
framledning 1

10 3-vägsventil

11 Temperaturgivare T4

12 Synglas

13 Plattvärmeväxlare

14 Laddpump ackumulator-
tank

15 Avstängningsventil retur

16 Ackumulatortankkrets retur

17 Flödesgivare DN10

18 Fäste för säkringsskruv

19 Temperaturvakt

20 Backspjäll

21 Temperaturgivare T3

22 Framledningens avstäng-
ningsventil

23 Ackumulatortankkrets
framledning 2

24 Avstängningsventil fram-
ledning 1

25 Temperaturgivare T1

26 Kabelgenomföring

27 Avluftningsskruv

28 DIA-system

29 Solvärmekrets, framled-
ning

30 Nätkontakt

Alla hydrauliska och elektriska moduler ingår i solladdsta-
tionen. Ingen extra temperaturgivare för solfångarna eller
ackumulatortanken behövs. Som säkerhetsanordning har
solladdstationen en inbyggd temperaturvakt.
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4 Installation

4.1 Lagring och transport av solladdstation

Se upp!
Frostskador på utrustningen

Stationens display är känslig för frost.

▶ Förvara stationen frostfritt.

Se upp!
Risk för skador på gängorna

Oskyddade gängor kan skadas vid transpor-
ten.

▶ Se till att inga oskyddade gängor kan ska-
das vid transporten.

▶ Förvara solladdstationen frostfritt.

▶ Låt solladdstationen vara kvar i emballaget tills den trans-
porterats till installationsplatsen.

4.2 Kontrollera leveransomfattningen

▶ Kontrollera att alla delar finns med.

Antal Benämning

1 Solladdstation VPM/2 S

3 Tankadapter med säkringsring

3 Tätning 3/4" för solvärmekretsens framledning,
retur och säkerhetsgrupp

1 Säkerhetsgrupp med manometer, påfyllningskran
och anslutning för solvärmekretsens expansions-
kärl

1 Bruksanvisning

1 Anvisningar för installation och underhåll

4.3 Välja installationsplats

Se upp!
Materiella skador på grund av utläckande
solvärmevätska

Vid en olyckshändelse kan solvärmevätska
läcka ut ur stationen.

▶ Välj installationsplats så att en större
mängd solvärmevätska kan samlas upp
vid en eventuell olycka.

Se upp!
Materiella skador på grund av frysning

Vid minusgrader kan vattnet i produkten
frysa. Fruset vatten kan skada systemet och
installationsutrymmet.

▶ Produkten får endast installeras i torra och
helt frostfria utrymmen.

Se upp!
Materiella skador på grund av utström-
mande vatten

Vid en olycka kan vatten tränga ut ur produk-
ten.

▶ Välj en installationsplats där större vatten-
volymer kan ledas bort vid en eventuell
skada (t.ex. genom en golvbrunn).

▶ Välj en lämplig installationsplats.

– Maximal omgivningstemperatur: 40 °C

▶ Välj en installationsplats nära ett nätuttag.

– Anslutningskabel: ca 4 m

▶ Ta hänsyn till rörledningens längd mellan solladdstatio-
nen och solfångarpanelen.

– Rörledningens längd: 5 … 30 m

▶ Se vid valet av installationsplats till att väggavståndet ger
tillräckligt utrymme för monterings- och underhållsarbete.

4.4 Montera solladdstation

1

1 Grepputtag

Fara!
Risk för skador om ackumulatortanken
välter

Monterar du solvärmeladdstationen eller
färskvattenstationen på ackumulatortanken
innan du ansluter rörledningarna, kan tanken
tippa framåt.

▶ Koppla först rörledningarna till anslutning-
arna på baksidan, så att ackumulatortan-
ken inte kan välta.

Se upp!
Risk för skador på korrugerade rör

Böjs ett korrugerat rör flera gånger i mer än
30° åt vardera hållet, kan det brytas av.
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▶ Böj aldrig förbockade, korrugerade rör
upprepade gånger i mer än 30° vinkel åt
vardera hållet.

1. Ta av plastkåpan medan solladdstationen fortfarande är
kvar i transportkartongen.

2. Kontrollera att ackumulatortanken är isolerad, står sta-
digt och ännu inte är fylld.

3. Kontrollera att rörledningarna är framdragna till anslut-
ningarna bak.

Öppna solladdstationen

1

1 Fästskruv

4. Lossa täckkåpans fästskruv (1).

5. Ta bort täckkåpan.

Fästa solladdstationen

2

3

1

1 Bygel

2 Kabelgenomföring

3 DIA-system

6. Tryck bygeln (1) bakom DIA-systemet (3) åt vänster.

7. Fäll undan DIA-systemet åt vänster.

8. Ta bort pluggen ur kabelgenomföringen (2).

9. Rulla ut nätanslutningskabeln.

10. Trä nätanslutningskabeln genom kabelgenomfö-
ringen (2).

Gäller vid: eBUS-kompatibla enheter ska anslutas

▶ Observera minsta tillåtna kabelarea och största tillåtna
längd för ledningarna.

– Busskabel (lågspänning): ≥ 0,75 mm²
– Busskablar: ≤ 300 m

▶ För eBUS-ledningen genom kabelgenomföringen (2) på
plats.

11. Sätt in pluggen i kabelgenomföringen (2).
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2

3

1

45678

1 Tankadapter

2 Inställningsenhet

3 Avstängningsventil

4 Ackumulatortankkrets
framledning 1

5 Ackumulatortankkrets retur

6 Fästklämma

7 Mutter

8 Ackumulatortankkrets
framledning 2

12. Skruva fast de tre tankadaptrarna (1) för solladdsta-
tionen i ackumulatortankens resp. väggfästets anslut-
ningar.

13. Montera ackumulatortankens isolering (se Anvisningar
för installation och underhåll av ackumulatortank
allSTOR).

14. Ta bort fästklämmorna (6) från stickanslutningen mellan
avstängningsventilerna och framlednings- och returrö-
ren på solladdstationen.

15. Lossa muttrarna (7) från inställningsenheten (2).

16. Skruva bort muttrarna (7) ovanför avstängningskra-
narna (3) från inställningsenheterna (2).

17. Dra ut inställningsenheterna (2) tillsammans med av-
stängningskranarna (3) bakåt ur solladdstationen.
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3
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4

1

4

1 3

1 2

1 1

1 0

9
8

7
6

5
4

3
2

1

1

2

3

1 Isolering

2 Tankadapter

3 Inställningsenhet

A Skruvdjup

18. Skruva fast inställningsenheterna (3) i tankadapt-
rarna (2). Tänk på skruvdjupet (A).

Montering på Skruvdjup A

VPS 300/3-E 1 mm

VPS 500/3-E 11 mm

VPS 800/3-E 18 mm

VPS 1000/3-E 18 mm

VPS 1500/3-E 29 mm

VPS 2000/3-E 31 mm

Väggfäste 5 mm

19. Skjut in solladdstationen över inställningsenheterna (3)
på ackumulatortanken resp. väggfästet.

Anmärkning

Nätanslutningskabeln måste ligga ovanför
solladdstationen.

20. Skruva fast muttrarna på inställningsenheterna (3).

Se upp!
Risk för skador på korrugerade rör

Böjs ett korrugerat rör flera gånger i mer än
30° åt vardera hållet, kan det brytas av.

▶ Böj aldrig förbockade, korrugerade rör
upprepade gånger i mer än 30° vinkel åt
vardera hållet.

21. Anslut framlednings- och returrören till avstängnings-
verntilerna.

22. Fixera stickanslutningarna med fästklämmorna.

23. Fäll tillbaka DIA-systemet åt höger så att bygeln snäp-
per fast.

24. Montera eventuella övriga solladdstationer.
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4.5 Montera
säkerhetsgrupp, solvärmeförkopplingskärl
och expansionskärl för solvärmesystem

Förarbete
▶ Vid kaskadkoppling av stationerna ska säkerhetsgrup-

perna av utrymmesskäl anslutas på stationernas ovan-
sida.

– Arbetsmaterial: T-stycke

1

2

3

4

1 Säkerhetsventil, anslutning
för utblåsningsledning

2 Påfyllningskran

3 Anslutning för solvärmesy-
stemets expansionskärl

4 Medföljande packning

Fara!
Personskador på grund av avstängnings-
anordning

En avstängningsanordning mellan stationen
och säkerhetsgruppen sätter säkerhetsgrup-
pen ur funktion. Detta kan leda till personska-
dor.

▶ Montera aldrig någon avstängningsanord-
ning mellan stationen och säkerhetsgrup-
pen.

1. Se till att den medföljande packningen (4) monteras i
säkerhetsgruppens kopplingsstycke.

2. Montera säkerhetsgruppen.

Anmärkning

Monteras säkerhetsgruppen i närheten av
solladdstationen i stället för direkt på den,
ska rörledningen vara oisolerad för att bättre
kunna ge ifrån sig värmen.

Se upp!
Risk för skada på solvärmesystemets ex-
pansionskärl

Het solvärmevätska kan skada membranet i
solvärmesystemets expansionskärl.

▶ Använd ett solvärmeförkopplingskärl.

3. Montera vid behov ett solvärmeförkopplingskärl.

Anmärkning

Vid vissa systemkonfigurationer (t.ex. myc-
ket stora solfångarytor) kan den heta sol-
värmevätskan hetta upp solvärmesystemets
expansionskärl kraftigt. Värmen kan förstöra
membranet i expansionskärlet. Ett solvärme-
förkopplingskärl skyddar solvärmesystemets
expansionskärl mot alltför höga temperatu-
rer.

4. Montera vid behov ett expansionskärl för solvärmesy-
stem.

Anmärkning

Grundtrycket i solvärmesystemets expan-
sionskärl kan anpassas till systemet från 50
till 400 kPa (0,5 till 4,0 bar).

5. Alternativ 1 / 2

Gäller vid: Volymen på solvärmesystemets expansionskärl: 18 l,

25 l eller 35 l

▶ Montera solvärmesystemets expansionskärl på väg-
gen med apparatfästet.

5. Alternativ 2 / 2

Gäller vid: Volymen på solvärmesystemets expansionskärl: 50 l,

80 l eller 100 l

▶ Installera solvärmesystemets expansionskärl.

Fara!
Personskador på grund av het solvär-
mevätska

Het solvärmevätska kan tränga ut i installa-
tionsutrymmet genom stationens säkerhets-
ventil.

▶ Se till att den heta solvärmevätskan inte
skadar någon.

▶ Montera en temperaturbeständig utblås-
ningsledning från säkerhetsventilen till en
lämpligt uppsamlingsbehållare (t.ex. dun-
ken för solvärmevätska).

▶ Dra utblåsningsledningen med fall mot
uppsamlingsbehållaren.

▶ Lämna utblåsningsledningen utan isole-
ring, så att solvärmevätskan kan kylas av
på vägen.

▶ Ställ uppsamlingsbehållaren så att den
inte kan välta.
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6. Installera en utblåsningsledning (1).

– Alternativ
Rostfritt flexrör

Kopparrör, 14–28 mm diameter

4.6 Ansluta rörledningar till solfångarpanel

1

2

3

4

1 Solvärmekrets retur

2 Solvärmekretsens returan-
slutning

3 Solvärmekrets, framled-
ning

4 Solvärmekretsens framled-
ningsanslutning

1. Anslut rörledningarna till solfångarpanelen och solladd-
stationen.

– Alternativ
Rostfritt korrugerat rör DN 16

Rostfritt korrugerat rör DN 20

Gäller vid: Rostfritt korrugerat rör DN 20

▶ Använd en adapter.

– Arbetsmaterial: Adapter 3/4" till 1"

2. Anslut solladdstationens retur med returen till solfång-
arna.

3. Anslut solladdstationens framledning med framled-
ningen från solfångarna.

4. Isolera rörledningarna väl.

– Värmetålig upp till 140 °C

– Säker mot skador från djur

– UV-tålig

4.7 Fylla på och avlufta solvärmesystemet

Fara!
Risk för skållning med utläckande, het
solvärmevätska

Vid påfyllning av solvärmekretsen kan het
solvärmevätska läcka ut och orsaka skåll-
ning.

▶ Fyll bara på solvärmekretsen när solfång-
arna är kalla.

▶ Fyll vid soligt väder endast på solvär-
mekretsen på morgonen eller kvällen –
eller täck över solfångarna.

Se upp!
Risk för skada på grund av otäta skruv-
kopplingar

Är skruvkopplingarna otäta kan det rinna ut
solvärmevätska.

▶ Kontrollera att alla skruvkopplingar håller
tätt.

Se upp!
Risk för skada på grund av iblandning av
vatten

Om solvärmevätskan späds ut med vatten
eller andra vätskor kan frys- och korrosions-
skyddet inte längre garanteras.

▶ Blanda aldrig solvärmevätskan med vat-
ten eller andra vätskor.

Se upp!
Tekniskt fel på grund av felaktigt utförd
spolning och tömning av solfångarra-
derna

Vid felaktigt utförd spolning och tömning av
parallellkopplade solfångarrader kan det bli
kvar luft i solvärmesystemet.

▶ Förse varje solfångarrad med en avstäng-
ningsventil.

▶ Spola bara en solfångarrad åt gången.
▶ När alla raderna är spolade och tömda,

öppnar du samtliga avstängningsventiler.

1. Använd alltid Vaillants färdigblandade solvärmemedium
vid påfyllning av solvärmekretsen.

2. Fyll solvärmekretsen med hjälp av Vaillants mobila på-
fyllningsanordning eller med Vaillants fyllningspump.
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4.7.1 Solvärmekrets och fyllningsanordning

VPM 20/25/2 WVPM 20/25/2 W
VPM 30/35/2 WVPM 30/35/2 W
VPM 40/45/2 WVPM 40/45/2 W

VPM 20/25/2 W
VPM 30/35/2 W
VPM 40/45/2 W

VPM 20/2 S
VPM 60/2 S

p

1

2

3
4

6

7

5

12

13

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

1 Solfångarpanel

2 Säkerhetsgrupp

3 Manometer

4 Påfyllnings- och tömnings-
kran framledning

5 Uppsamlingsbehållare

6 Solvärmeförkopplingskärl
(tillval)

7 Expansionskärl med
snabbkoppling för sol-
värmesystem

8 Påfyllnings- och tömnings-
kran retur

9 Tryckgivare

10 Synglas

11 Returslang

12 Plattvärmeväxlare

13 Solvärmepump

14 Avstängningsventil retur

15 Backspjäll

16 Avluftare

17 Avstängningsventil fram-
ledning

18 Backspjäll

19 Solladdstation

Avstängningsventilerna (13) och (16) är försedda med
backspjäll. Avstängningsventilen och backspjället utgör en
enhet.

4.7.2 Fylla solvärmesystemet

Se upp!
Tekniskt fel på grund av luft i solvär-
mekretsen

Vid felaktigt utförd påfyllning kan det bli kvar
luft i solvärmesystemet.

▶ Håll uppsikt över påfyllningen av solvär-
mesystemet.

1. Se till, för större solvärmesystem, att behållaren för
solvärmevätska alltid innehåller tillräckligt med solvär-
mevätska. Använd vid behov fler förpackningar.

2. Ställ in grundtrycket i solvärmesystemets expansions-
kärl innan systemet fylls på.

3. Koppla från påfyllningspumpen.

4. Öppna påfyllnings- och tömningskranarna på solladd-
stationen helt.

45°

45°

90°

45° 45°

0° 0°

15 min

5 min

1

2

3

1 Fyllningsläge

2 Avluftningsläge

3 Driftläge

5. Ställ avstängningsventilerna för framledning och retur i
fyllningsläge (1).

6. Koppla till påfyllningspumpen.

◁ Fyllningspumpen transporterar solvärmevätskan.

◁ Solvärmevätskan strömmar in i solvärmekretsen.

7. Låt fyllningspumpen gå i minst 15 minuter.

◁ Solvärmekretsen avluftas fullständigt.

8. Observera vätskenivån i behållaren för solvärmevätska.

9. Se till att behållaren för solvärmevätska alltid innehåller
tillräckligt med vätska.

10. Kontrollera att solvärmevätskan rinner tillbaka ur retur-
slangen till behållaren för solvärmevätska.

◁ När solvärmevätskan som kommer ut ur retur-
slangen är helt fri från bubblor, är solvärmesystemet
nästan fullt.

11. Ställ avstängningsventilerna för framledning och retur i
avluftningsläge (2).

12. Låt fyllningspumpen gå i minst 5 minuter till för avluft-
ning.

13. Ställ avstängningsventilerna för tilledning och retur i
driftläge (3).

14. Stäng påfyllnings- och tömningskranarna.



4 Installation

12 Anvisningar för installation och underhåll Solvärmeladdstation 0020160825_01

15. Stäng av fyllningspumpen.

◁ När vätskan i behållaren för solvärmevätska är ge-
nomskinlig och inga fler luftblåsor stiger upp är av-
luftningen klar.

4.7.3 Avlufta solvärmesystemet

1

1 Avluftningsskruv

1. Öppna avluftningsskruven (1), tills solvärmevätska
droppar ut.

2. Stäng avluftningsskruven.

◁ Systemet är fyllt och avluftat.

4.7.4 Kontrollera tätheten

1. Stäng returledningens påfyllnings- och tömningskranar.

2. Koppla till påfyllningspumpen.

3. Låt trycket i solvärmekretsen stiga till 450 kPa (4,5 bar).

4. Kontrollera att solvärmekretsens rörledningar och an-
slutningar är täta.

5. Åtgärda eventuella otätheter och gör en ny kontroll.

6. Ställ in systemtrycket.

7. Stäng påfyllnings- och tömningskranarna.

8. Koppla bort Vaillants mobila påfyllningsanordning resp.
Vaillants fyllningspump.

9. Sätt rörlock på påfyllnings- och tömningskranarna.

4.8 Ansluta solladdstationen elektriskt

Fara!
Livsfarlig spänning i anslutningar!

Vid arbeten i kopplingsboxar på systemkom-
ponenter med anslutning till lågspänningsnä-
tet (230 V) finns det risk för livsfarliga elekt-
riska stötar. Vid nätplintarna finns det spän-
ning även när huvudbrytaren är avstängd!

▶ Koppla bort strömmen från systemkom-
ponenterna genom att dra ut nätkontak-
ten eller via en skarvanordning med minst
3 mm kontaktavstånd (t.ex. säkringar eller
effektomkopplare).

▶ Se till att strömmen inte kan kopplas in
igen.

▶ Kontrollera att systemkomponenterna är
spänningsfria.

▶ Kopplingsboxen får endast öppnas när
systemkomponenterna är helt utan spän-
ning.

Se upp!
Materiella skador på grund av pumptorr-
körning

När elströmmen ansluts startar solvärme-
pumpen och ackumulatortankens laddpump
automatiskt. Pumparna torrkörs utan solvär-
mevätska resp. vatten.

▶ Fyll på solladdstationen och ackumula-
tortanken innan solladdstationen ansluts
elektriskt.

1. Använd vanliga ledningar.

2. Observera minsta tillåtna kabelarea och största tillåtna
längd för ledningarna.

– Anslutningskabel 230 V: ≥ 1,5 mm²
– Busskabel (lågspänning): ≥ 0,75 mm²
– Givarkablar (lågspänning): ≥ 0,75 mm²
– Busskablar: ≤ 300 m

– Givarkablar: ≤ 50 m

3. Dra anslutningskablarna separat.

4. Anslut apparaten till elnätet med en FI-strömbrytare.

124 3

1 eBUS-anslutning

2 Serviceanslutning

3 Anslutning för ackumula-
torbottengivare

4 Anslutning för solfångargi-
vare

5. Ta bort luckan nedtill från DIA-systemet på solladdsta-
tionen.

Gäller vid: Ytterligare eBUS-kompatibla apparater finns

▶ Anslut eBUS-ledningen till eBUS-anslutningen (1).

▶ Dra eBUS-ledningen fritt till övriga eBUS-kompatibla
apparater från solladdstationen.
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Gäller vid: Ackumulatorbottengivare VR10 tillgänglig

▶ Koppla ackumulatorbottengivarens ledning till anslut-
ningen för bottengivaren (3).

▶ Dra ackumulatorbottengivarens ledning fritt från solladd-
stationen till ackumulatortanken.

Gäller vid: Kollektorgivare VR11 tillgänglig

▶ Koppla solfångargivarens ledning till anslutningen för
solfångargivaren (4).

Anmärkning

Solfångargivaren VR11 hämmar pumpmotio-
neringen.

▶ Dra solfångargivarens ledning fritt från solladdstationen
till ackumulatortanken.

4.9 Stänga solladdstationen

1. Sätt kåpan på plats.

2. Fäst kåpan med fästskruven.

3. Sätt plastkåpan på plats.

5 Driftsättning

Solladdstationen är driftklar så snart det finns nätspänning
och en eBUS-anslutning (tillval). Driften av solladdstationen
säkras via DIA-systemets parametrar. Installationsassisten-
ten (→ Sida 13) startar driften.

5.1 Tillsatsmedel

Gäller för: Sverige

Se upp!
Aluminiumkorrosion och därav följande
läckage på grund av olämpligt värmevat-
ten!

Till skillnad från exempelvis stål, gjutjärn och
koppar reagerar aluminium med ökad korro-
sion på alkaliskt vatten (pH-värde > 8,5).

▶ Se till att värmevattnets pH-värde ligger
mellan 6,5 och högst 8,5 vid kontakt med
aluminium.

Se upp!
Materiella skador på grund av olämpligt
frost- eller korrosionsskyddsmedel

Olämpliga frost- och korrosionsskyddsmedel
kan skada tätningarna.

▶ Använd endast rekommenderade frost-
och korrosionsskyddsmedel.

Anrikning av värmevattnet med tillsatsämnen kan orsaka
materialskador. Vid avsedd användning har man inte fun-
nit några tecken på att nedanstående produkter skulle vara
oförenliga med Vaillant-apparaterna.

▶ Följ alltid tillverkarens anvisningar vid användning av
tillsatser.

Vaillant ansvarar inte för att dessa tillsatsmedel är kompa-
tibla med och effektiva i resten av värmesystemetVaillant.

Tillsatser för rengöring (urspolning efteråt krävs)
– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

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

▶ Informera användaren om nödvändiga åtgärder i det fall
du har använt dessa produkter.

▶ Informera användaren om vilka frostskyddsåtgärder som
krävs.

5.2 Starta Installationsassistenten

Installationsassisten startar första gången produkten kopplas
in. Den ger dig enkel åtkomst till de viktigaste testprogram-
men och konfigurationsinställningarna vid installation av pro-
dukten. Installationsassistenten visas vid varje inkoppling,
ända tills den första gången slutförs.

Om du inte bekräftar installationsassistentens start, stängs
installationsassistenten 15 minuter efter starten och huvud-
bilden visas. Vid nästa inkoppling av produkten startar instal-
lationsassistenten igen.

5.3 Ställa in språk

Anmärkning

Om du har anslutit en systemregulator kan du
bara ställa in språket på systemregulatorn.

1. Använd eller för att ställa in önskat språk.

2. Tryck på för att bekräfta inställt språk.

3. Tryck ytterligare en gång på för att bekräfta det in-
ställda språket en andra gång och undvika en ändring
av misstag.

5.4 Ställ in klockslag

Anmärkning

Om du har anslutit en systemregulator kan du
bara ställa in klockslaget på systemregulatorn.

1. Använd eller för att ställa in önskad timme.

2. Bekräfta den inställda timmen med .

3. Använd eller för att ställa in önskad minut.

4. Bekräfta den inställda minuten med .
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5.5 Ställ in datum

Anmärkning

Om du har anslutit en systemregulator kan du
bara ställa in datum på systemregulatorn.

1. Använd eller för att ställa in önskat datum.

2. Bekräfta inställt datum med .

3. Använd eller för att ställa in önskad månad.

4. Bekräfta inställ månad med .

5. Använd eller för att ställa in önskat år.

6. Bekräfta inställt år med .

5.6 Ställa in användningsområde

1. Välj med eller om stationen ska köras separat
eller kaskadkopplad.

– Nej: stationen körs inte med kaskadkoppling

– Ja: stationen körs med kaskadkoppling

2. Har du valt Ja måste du tilldela solladdstationen en av
adresserna 1 ... 4 med hjälp av eller .

3. Bekräfta ändringen med .

5.7 Ställa in anläggningsstorlek

Anmärkning

Systemets storlek motsvarar antalet kvadratmeter
av de sammanlagda solfångarytorna. Beroende
på anläggningsstorlek väljer solvärmeregulatorn
påfyllningstiden.

1. Ange de anslutna solfångarnas yta (i kvadratmeter)
med eller .

2. Bekräfta ändringen med .

5.8 Ställa in plats

1. Välj det land där du installerar produkten med eller
.

2. Bekräfta ändringen med .

5.9 Avlufta systemet

1. Kör avluftningsprogrammet.

◁ Avluftningsprogrammet startar automatiskt.

– Programlängd: 6 min

Gäller vid: Programmet avslutas

▶ Släpp ut kvarvarande luft ur stationen med hjälp av av-
luftningsskruven.

5.10 Köra testprogrammet Systemmotstånd

2

1

1 Rött märke 2 Uttag i plåtklämman

1. Betrakta synglaset uppifrån.

2. Flytta det röda märket (1) i synglaset genom att trycka
på och , tills det hamnar inom det markerade
området (uttaget i plåtklämman) (2).

Anmärkning

Testprogrammet Systemmotstånd anpassar
solladdstationen till tryckfallet i solvärmekret-
sen.

3. Avsluta testprogrammet Systemmotstånd.

◁ Elektroniken sparar tryckfallet i solvärmekretsen.

5.11 Registrera kontaktdata

1. Registrera ditt telefonnummer med och .

2. Bekräfta uppgifterna med .

5.12 Avsluta installationsassistenten

▶ För att avsluta installationsassistenten trycker du på .

Anmärkning

Om du har arbetat igenom installationsassi-
stenten och bekräftat detta startar den inte
länge automatiskt vid nästa inkoppling.

Anmärkning

Alla genomförda inställningar kan senare
granskas och även ändras i menyalternativet
Apparatkonfig..
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6 Användning

6.1 Solladdstationens manövreringssätt

Solladdstation auroFLOW exclusiv är utrustad med ett digi-
talt informations- och analyssystem (DIA-system). Om flera
inställningar behövs, som du ännu inte har gjort med hjälp
av installationsassistenten, kan du granska och ändra ytterli-
gare parametrar med hjälp av DIA-systemet.

I → Bruksanvisningen till solladdstation auroFLOW ex-
clusiv beskrivs:

– manövreringssätt och användning av DIA-systemet

– gransknings- och inställningsmöjligheter på användarni-
vån

6.2 Gå till installatörsnivå

Se upp!
Skaderisk pga. ej sakkunnig användning!

Ej sakkunniga inställningar på installatörsni-
vån kan leda till skador på solvärmeanlägg-
ningen.

▶ Du får bara ha åtkomst till installatörsni-
vån om du är en auktoriserad installatör.

Anmärkning

Installatörsnivån är skyddad mot obehörig åtkomst
med ett lösenord, eftersom ej sakkunniga para-
meterinställningar på denna nivå kan leda till stör-
ningar i funktionen och skador på produkten.

1. Tryck samtidigt på och (”i”).

◁ Menyn visas på displayen.

2. Bläddra med eller , tills menyalternativet Installa-
törsnivå visas.

3. Tryck på för att välja menyalternativet.

◁ Texten Skriv in lösen och värdet ”00” visas på dis-
playen.

4. Använd eller för att ställa in värdet 17 (lösenord).

5. Tryck på för att bekräfta det inskrivna lösenordet.

◁ Installatörsnivån med ett urval menyalternativ visas.

Anmärkning

Därefter visar en sökväg i början av en åt-
gärdsanvisning hur du ska komma till denna
funktion på installatörsnivån, t.ex. Meny →
Installatörsnivå → Testmeny → Testpro-
gram.

Anmärkning

Om du går tillbaka till installatörsnivån inom
15 minuter efter det att du har lämnat den
behöver du inte skriva in lösenordet på nytt.

6.2.1 Granska/radera fellista

Installatörsnivå → Larmlista

– Med den här funktionen kan du granska de senaste 10
felmeddelandena på fellistan. Du kan radera meddelan-
dena när du vill.

6.2.2 Starta provkörning

Installatörsnivå → Testmeny → Statistik

– Med den här funktionen kan du granska systemets sta-
tistik.

Installatörsnivå → Testmeny → Testprogram

– Med den här funktionen kan du starta testprogram.

Installatörsnivå → Testmeny → In/utgångstest

– Med den här funktionen kan du testa solladdstationens
givare och ställdon.

6.2.3 Ändra konfigurationen

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Språk

– Med den här funktionen kan du ändra språkinställningen.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Kontaktdata

– Med den här funktionen kan du ändra kontaktdata.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Datum

– Med den här funktionen kan du ändra datum.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Klockslag

– Med den här funktionen kan du ändra klockslaget.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Sommar/vintertid

– Med den här funktionen kan du ställa in om DIA-systemet
automatiskt ska växla mellan sommartid och vintertid.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Kaskad

– Med den här funktionen kan du ange om stationen ska
köras separat eller kaskadkopplad. Ska stationen an-
vändas med kaskadkoppling måste du ge den en adress
som ligger i intervallet 1 ... 4.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Solpanelyta

– Med den här funktionen kan du ställa in hur stor sol-
fångarpanelens yta är.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Pumpmotionerings-
tid

– Med den här funktionen kan du ställa in tiden för pump-
motionering.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Pumpkickeffekt

– Med den här funktionen kan du ställa in pumpmotione-
ringens effekt (fabriksinställning = 20 %).

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Driftsätt

– Med den här funktionen kan du ställa in solvärmekret-
sens driftssätt (lågt, automatiskt eller högt flöde).

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Temperatur värme

– Med den här funktionen kan du ställa in börtemperaturen
för värmeframledningen.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Temp. varmvatten

– Med den här funktionen kan du ställa in börtemperaturen
för varmvattnet.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → UV5 koppl.temp.

– Med den här funktionen kan du ställa in omkopplingstem-
peraturen för skiktladdventilen.
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Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Beredarmaxtemp.

– Med den här funktionen kan du ställa in max. temperatur
för ackumulatortanken.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Inkoppl.differens

– Med den här funktionen kan du ställa in temperaturskill-
naden. När den inställda temperaturskillnaden mellan
temperaturgivare T5 och T6 uppnås, kopplas stationen
till.

Anmärkning

Du kan använda denna funktion när temperaturgivarna T5
och T6 är anslutna och pumpmotioneringen avaktiverad.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → eBUS-regulator

– Med den här funktionen kan du ange om en eBUS-kom-
patibel enhet (t.ex. en regulator) är ansluten till solladd-
stationen.

Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Programversion

– Med den här funktionen kan du avläsa den installerade
programvaruversionen.

6.2.4 Utföra återställning

Installatörsnivå → Återställning

– Med den här funktionen kan du återställa fabriksinställ-
ningarna för solladdstationen.

– Du kan dessutom nollställa de värden för solvärmeupp-
tagning som visas.

6.2.5 Starta Installationsassistenten

Installatörsnivå → Starta install.assist.

– Med den här funktionen kan starta Installationsassisten-
ten.

7 Överlämning till användaren

1. Instruera användaren i hur systemet ska hanteras. Be-
svara alla eventuella frågor. Hänvisa speciellt till säker-
hetsanvisningarna som användaren måste beakta.

2. Informera användaren om vikten av att ta hänsyn till
vattenkvaliteten på orten vid fyllning av värmesystemet.

3. Informera användaren om att endast använda vanligt
kranvatten utan några kemiska tillsatser vid fyllning av
värmesystemet.

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

5. Upplys användaren om att underhåll måste utföras på
systemet med föreskrivna intervall.

6. Överlämna alla anvisningar och dokument som hör till
apparaten så att de kan förvaras korrekt.
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8 Identifiera och åtgärda fel

Funktionsfel Möjlig orsak Åtgärd

Solvärmepumpen bullrar. Luft i solvärmepumpen. Avlufta solvärmepumpen, pumpen vid den inbyggda avlufta-
ren och vid övriga avluftare (om sådana finns).

Vid behov: upprepa avluftningen nästa dag.

Systemtrycket för lågt. Öka systemtrycket.

Buller i systemet (detta är
normalt den första dagen
efter påfyllning av systemet).

Systemtrycket för lågt. Öka systemtrycket.

Solvärmepumpen arbetar,
men från solfångaren
kommer ingen varm solvär-
mevätska till solladdstationen
(pumpen blir varm).

Lika hög framlednings- som
returtemperatur.

Temperaturen i ackumula-
tortanken stiger inte alls eller
mycket långsamt.

Luft i ledningssystemet. Kontrollera systemtrycket.

Avlufta solfångaren och solladdstationen.

Om regulator VRS 620/3 är ansluten:

– Driftsätt solvärmepumpen (Installatörsnivå → Testmeny →
Ställdonstest).

– Kontrollera vid synglaset att solvärmevätskan cirkulerar.

– Kör testprogrammet Systemmotstånd.

Avlufta solvärmepumpen, pumpen vid den inbyggda avlufta-
ren och vid övriga avluftare (om sådana finns).

Vid behov:

– Kontrollera rördragningen (t.ex. om det finns skarpa bö-
jar på rören vid utskjutande balkar eller där vattenled-
ningar passeras).

– Ändra rördragningen eller montera ytterligare en avluf-
tare.

Det strömmar ingen varm
solvärmevätska från solfång-
aren till solladdstationen.

Ackumulatortanken värms
inte upp.

Systemets avstängningskran är stängd. Öppna påfyllnings- och avtappningsventilerna.

Backventilen är inte monterad i flödes-
riktningen.

Demontera avstängningsventilen med backspjället och mon-
tera den i rätt flödesriktning.

Strömförsörjningen frånslagen. Koppla till strömförsörjningen.

Displayen visar ett felmedde-
lande.

Givarens kontakt utdragen. Sätt i kontakten.

Ledningsbrott. Kontrollera ledningen.

Givarna trasiga. Byt givarna.

Solvärmepumpen arbetar
inte, trots att solen lyser.

(ingen symbol för "solvärme-
pumpen aktiv" på displayen)

Anläggningen i vänteläge (max. 10 min)
och tidigare försök att ladda tanken miss-
lyckades.

Maxtemperatur i ackumulatortanken.

Systemet i solfångarskyddsläge på grund
av hög temperatur i solfångaren.

Vänta tills symbolen för "solvärmepumpen aktiv" visas på
displayen. Ta solvärmepumpen i drift (Installatörsnivå →
Testmeny → Ställdonstest).

Försök lossa blockeringen av rotorn.

För in en skruvmejsel i skåran och vrid runt pumpen för
hand.

Vid behov: demontera och rengör pumpen.

Solvärmepumpen arbetar
inte, trots att solen lyser.

(symbolen för "solvärme-
pumpen aktiv" visas på dis-
playen)

Pumpen smutsig.

Pumpen trasig.

Byt pumpen.

Solvärmepumpen arbetar,
trots att solen inte lyser.

Systemet i granskningsläge. Aktivera den inbyggda solkalendern:

Ställ in plats och klockslag.

Temperaturen som visas i
solvärmekretsens framled-
ning är för låg/hög.

Temperaturen mäts direkt i solvär-
mevätskan.

Vänta tills temperaturen som visas i solvärmekretsens fram-
ledning motsvarar temperaturen i solvärmevätskan.

Pumpvarvtalet varierar. Pum-
pen går oregelbundet.

Pumpens volymflöde moduleras av den
interna regulatorn.

(inget fel)

Tryckfall (tryckvariationen vid
normaldrift: ±20 ... 30 kPa
(±0,2 ... 0,3 bar)).

Efter fyllningen tränger det fortfarande ut
luft ur systemet.

En luftbubbla har släppt.

Otäthet i solvärmekretsen, framför allt vid
solfångarpanelen.

Kontrollera skruvkopplingarna och packboxarna vid slidventi-
ler och gänganslutningar.

Kontrollera lödfogarna.

Kontrollera solfångarpanelen, byt ut trasiga solfångare.

Solvärmeupptagningen är
mycket låg.

Rörisoleringen är för tunn eller felaktigt
utförd.

Systemet är felplanerat.

Kontrollera systemets utformning (solfångarnas storlek,
skuggningen, rörlängderna) och ändra vid behov systemet.
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9 Inspektion, underhåll och reservdelar

9.1 Underhåll av produkten

Se upp!
Risk för materiella skador om olämpliga
rengöringsmedel används!

Olämpliga rengöringsmedel kan skada höljet,
armaturerna eller kontrollerna.

▶ Använd inga sprejer, slipmedel, lösnings-
medel eller klorhaltiga rengöringsmedel.

▶ Rengör höljet med en fuktig duk och lite tvål utan lös-
ningsmedel.

9.2 Skaffa reservdelar

Gäller för: Vaillant

Apparatens 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 apparatens 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 Vaillant-originalreservdelar när du behö-
ver reservdelar vid underhåll eller reparation.

9.3 Utföra underhållsarbeten

Fara!
Risk för skållning med utläckande, het
solvärmevätska

Vid påfyllning av solvärmekretsen kan het
solvärmevätska läcka ut och orsaka skåll-
ning.

▶ Fyll bara på solvärmekretsen när solfång-
arna är kalla.

▶ Fyll vid soligt väder endast på solvär-
mekretsen på morgonen eller kvällen –
eller täck över solfångarna.

▶ Ta bort plastkåpan.

▶ Öppna solladdstationen. (→ Sida 7)

▶ Utför underhållsarbetet enligt underhållsplanen.

▶ Stäng solladdstationen. (→ Sida 13)

9.3.1 Underhållsplan

9.3.1.1 Kalenderbaserade underhållsintervall

Kalenderbaserade underhållsintervall

Intervall Underhållsarbeten Sida

En gång om
året

Kontroll av systemtryck 18

Kontrollera att anslutningarna är täta 18

Kontrollera solvärmevätskans frys-
skydd 18

Kontrollera solvärmevätskans korro-
sionsskydd 18

Avlufta solvärmesystemet 18

Fylla solvärmesystemet 18

Kontrollera skador på solladdstation 18

9.3.2 Kontroll av systemtryck

▶ Kontrollera systemtrycket på tryckmätaren.

9.3.3 Kontrollera att anslutningarna är täta

▶ Kontrollera tätheten i solvärmekretsens rörledningar och
anslutningar. (→ Sida 12)

9.3.4 Kontrollera solvärmevätskans frysskydd

▶ Kontrollera frysskyddet i solvärmevätskan.

9.3.5 Kontrollera solvärmevätskans
korrosionsskydd

1. Öppna avluftningsskruven tills det droppar ut solvär-
mevätska.

2. Doppa snabbt en pH-sticka i solvärmevätskan.

3. Stäng avluftningsskruven.

4. Jämför färgen på pH-stickan med den tillhörande färgta-
bellen.

5. Häll ut vätskeprovet i solladdstationens uppsamlingsbe-
hållare.

6. Byt solvärmevätskan om pH-värdet ligger under 7,0.

9.3.6 Avlufta solvärmesystemet

▶ Kontrollera solvärmesystemet och avlufta det vid behov.
(→ Sida 12)

9.3.7 Fylla solvärmesystemet

▶ Kontrollera solvärmesystemet och fyll på vid behov.
(→ Sida 11)

9.3.8 Kontrollera skador på solladdstation

▶ Gör en okulär kontroll av att det inte finns några skador
på solladdstationen.
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10 Ta solladdstationen ur drift

Fara!
Livsfarlig spänning i anslutningar!

Vid arbeten i kopplingsboxar på systemkom-
ponenter med anslutning till lågspänningsnä-
tet (230 V) finns det risk för livsfarliga elekt-
riska stötar. Vid nätplintarna finns det spän-
ning även när huvudbrytaren är avstängd!

▶ Koppla bort strömmen från systemkom-
ponenterna genom att dra ut nätkontak-
ten eller via en skarvanordning med minst
3 mm kontaktavstånd (t.ex. säkringar eller
effektomkopplare).

▶ Se till att strömmen inte kan kopplas in
igen.

▶ Kontrollera att systemkomponenterna är
spänningsfria.

▶ Kopplingsboxen får endast öppnas när
systemkomponenterna är helt utan spän-
ning.

Varning!
Risk för skållning med het solvär-
mevätska

Vid solfångartemperaturer över 100 °C kan
solvärmevätskan tränga ut som ånga och
orsaka skållning.

▶ Ta solvärmeladdstationen ur drift en-
dast när solfångartemperaturen är under
100 °C.

▶ Använd skyddskläder.
▶ Se till att säkerhetsgruppens påfyllnings-

kran hålls stängd hela tiden.

1. Koppla bort strömtillförseln från solladdstationen.

2. Samla det arbetsmaterial som krävs.

– Uppsamlingsbehållare (stor nog för systemets fyll-
ningsvolym, minst 20 l)

– 2x slang med 3/4"-anslutning

– Skyddskläder

– Verktyg

3. Ta av kåpan från solladdstationen.

4. Lossa täckkåpans fästskruv.

5. Ta bort täckkåpan.

6. Koppla bort kablarna från elnätet.

7. Anslut slangarna till påfyllnings- och tömningskranarna.

8. Fäst slangändarna i uppsamlingsbehållaren.

45° 45°

9. Ställ avstängningsventilerna för framledning och retur i
avluftningsläge.

10. Öppna påfyllnings- och tömningsverntilerna.

◁ Solvärmevätskan rinner ner i uppsamlingsbehålla-
ren.

Anmärkning

I solvärmekretsen, och då framför allt i sol-
fångarna, kan det finnas kvar rester av sol-
värmevätska som inte kunnat rinna ut.

11. Stäng till uppsamlingsbehållaren.

12. Stäng påfyllnings- och tömningskranarna.

13. Sätt upp en varningsdekal på framsidan av solladdsta-
tionen om att den är tagen ur drift.

11 Återvinning och avfallshantering

Avfallshantera emballage
▶ Avfallshantera emballaget enligt gällande föreskrifter.

Avfallshantering av produkten och dess tillbehör
▶ Produkten och dess tillbehör får ej kastas i hushållsso-

porna.

▶ Avfallshantera produkten och alla tillbehör enligt gällande
föreskrifter.

▶ Följ alla relevanta bestämmelser.

Avfallshantera solvärmemediet
Solvärmevätskan får inte kastas i hushållssoporna.

▶ Avfallshantera solvärmemediet via ett avfallshanterings-
företag enligt gällande lokala föreskrifter.

▶ Förpackningar som inte kan återvinnas ska avfallshante-
ras på samma sätt som solvärmemediet.
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12 Tekniska data

12.1 Mått
75

0

300

450

3
5

0
10

0

12.2 Tekniska data

Beteckning Enhet VPM 20/2 S VPM 60/2 S

Solfångaryta m² 4 ... 20 20 ... 60

Värmeväxlare — 21 plattor 49 plattor

Mått

Höjd mm 750

Bredd mm 450

Djup vid montering
på ackumulatortan-
ken

mm 275

Vikt kg 18 19

Elektrisk anslutning

Märkspänning V, Hz 230, 50

Effektförbrukning
(märkeffekt)

W max. 140

Typ av anslutning — Nätanslutning

Skyddsklass (enligt
EN 60529)

— IPX2

Hydraulisk anslutning

Framledning solvär-
mekrets (utvändig
gänga)

" 3/4

Retur solvärmekrets
(utvändig gänga)

" 3/4

Framledning acku-
mulatortankkrets 1
(utvändig gänga)

" 1

Framledning acku-
mulatortankkrets 2
(utvändig gänga)

" 1

Beteckning Enhet VPM 20/2 S VPM 60/2 S

Retur ackumulator-
tankkrets (utvändig
gänga)

" 1

Max. drifttryck (sol-
värmekretsen)

kPa (bar) 600 (6)

Max. drifttryck (acku-
mulatortankkretsen)

MPa
(bar)

0,3 (3)

Max. temperatur på
solvärmevätskan

°C 130

Max. vattentempera-
tur

°C 99

Solvärmepump

Märkspänning V, Hz 230, 50

Solvärmepumpens
ineffekt

W max. 70

Ineffekt, ackumula-
tortankens laddpump

W max. 63

Fabriksinställningar

Varmvatten, bör-
värde

°C 65

Värmevatten, bör-
värde

°C 40

Ackumulatortankens
maxtemperatur

°C 99
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12.3 Hydraulschema och kopplingsschema
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Pressure
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T1
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X1 X3 X2
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P2

230 V~
P1

1 2

1 Hydraulschema 2 Kopplingsschema

12.4 Statisk uppfordringshöjd
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12.5 Rördiameter
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x Solfångaryta [m
2
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Exempel
– Solfångaryta = 14 m

2

– Total rörlängd = 10 m

– Rördiameter = nominell bredd DN15

Anmärkning

Med hänsyn till rörböjarna har en säkerhetsmarginal på 50 % lagts till på rördimensioneringen.
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13 Kundtjänst

Gäller för: Sverige, Vaillant

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

Telefon: 040 803 30





0020160825_01   25.06.2014

Vaillant Group Gaseres AB

Norra Ellenborgsgatan 4   S-23351 Svedala

Telefon 040 803 30   Telefax 040 96 86 90

info@vaillant.se   www.vaillant.se

Dessa anvisningar, eller delar av dem, skyddas av upphovsrätten och får inte mångfaldigas eller distribueras
utan skriftligt godkännande från tillverkaren.
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