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1 Hänvisning till dokumentation

Anvisningarna som följer vägleder dig genom hela doku-
mentationen.
I samband med denna manual gäller ytterligare underlag.
Vi fritar oss från allt ansvar för skador som uppstår till 
följd av att dessa anvisningar ignorerats.

1.1 Beakta gällande underlag

 > Beakta ovillkorligen alla driftinstruktioner som medföljer 
anläggningens komponenter.

1.2 Förvara underlagen

 > Förvara denna anvisning samt alla medföljande underlag 
för senare användning.

 > Lämna vid flyttning eller försäljning underlagen till efter-
trädaren.

1.3 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller uteslutande för följande apparater:

apparattyp Artikelnummer

VE 6 0010015486

VE 9 0010015487

VE 12 0010015488

VE 14 0010015489

VE 18 0010015490

VE 21 0010015491

VE 24 0010015492

VE 28 0010015493

1.1 Apparattyper och artikelnummer

Apparatens artikelnummer hittar du på typskylten.

1.4 CE-märkning

Med CE-märkningen bekräftas att apparaten enligt typskyl-
ten uppfyller kraven i tillämpliga direktiv.

1.5 Typskylt och typbeteckning

Apparatens typbeteckning finns på typskylten som vid fabri-
ken fästs på insidan av apparatens bottenplåt.
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1.1 Typskylt

Teckenförklaring
1 Serienr
2 Typbeteckning
3 Tekniska data
4 CE-märkning

Apparatens artikelnummer framgår av serienumret. Sjunde 
till sextonde siffrorna motsvarar artikelnumret.
I typbeteckning ingår (exempel för VE 28):

VE Vaillant
28 apparatens effektförbrukning i kW
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2 Säkerhetsanvisningar och föreskrifter

2.1 Säkerhets- och varningsanvisningar

 > Beakta vid varje hantering de allmänna säkerhetsanvis-
ningarna och varningsanvisningarna innan hanteringen 
startas. 

2.1.1 Klassificering av hanteringsrelaterade 
varningsanvisningar

Hanteringsrelaterade varningsanvisningarna har klassats 
med varselmärken och signalord i relation till den fara som 
kan uppstå:

Varsel-
märken

Signalord Förklaring

a Fara!
omedelbar livsfara
eller kroppsskada

b Se upp! Risk för sak- eller miljöskador

2.1.2 Varselmärkning

Varselmärken känns igen på en övre och en undre delnings-
linje. De är uppbyggda enligt följande princip: 

a
 Signalord!
Farans slag och orsak!
Förklaring till farans slag och orsak!

 > Åtgärder för undvikande av fara

2.2 Ändamålsenlig användning

Vid olämplig eller inte ändamålsenlig användning kan risker 
för användarens eller tredje mans liv och lem resp. åverkan 
på apparaten och andra sakvärden uppstå.
Denna apparat får inte användas av personer (innefattande 
barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga 
och/eller som saknar den erfarenhet och kunskap som 
krävs för hantering. Undantag görs om personen övervakas 
av en ansvarig person som kan undervisa i apparatens 
användning.
Barn bör passas för att säkerställa att de inte leker med 
apparaten.
Apparaten används som värmealstrare för slutna central-
värmeanläggningar och för central varmvattenberedning i 
hushåll.
En användning av apparaten i fordon anses inte vara ända-
målsenlig. Som fordon gäller inte sådana enheter som är 
permanent och stationärt installerade (s.k. stationär instal-
lation).
En ändamålsenlig användning innebär:
 – beakta alla drift-, installations- och underhållsanvisningar 

som medföljer Vaillant apparaten och anläggningens 
övriga komponenter

 – följ alla inspektions- och underhållsvillkor som anges i 
anvisningarna.

All annan användning som går utöver den i anvisningen 
beskrivna användningen anses inte vara ändamålsenlig. En 
kommersiell eller industriell användning anses inte vara 
ändamålsenlig.
Obs!
Varje felaktig användning är förbjuden.
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2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningarna och föreskrifterna nedan skall ovill-
korligen beaktas.

Uppställning och inställning
Apparaten får endast installeras av en behörig installatör. 
Installatören ansvarar även för korrekt installation och 
driftsättning samt för att alla tillämpliga föreskrifter, regler 
och direktiv följs.
Han ansvarar även för apparatens inspektion/underhåll och 
reparation.

Förändringar inom apparatens omgivning
För konstruktiva förändringar inom apparatens omgivning 
gäller ett förbud såvida detta kan påverka apparatens drift-
säkerhet.
För ändringar på apparaten eller i omgivningen skall i vilket 
fall som helst en godkänd och behörig installatör tillkallas.

 > För ändringar på apparaten eller i omgivningen skall i vil-
ket fall som helst en godkänd och behörig installatör 
kontaktas. Exempel: för en skåpinklädnad av apparaten 
gäller tillämpliga föreskrifter.

 > Apparaten får absolut inte egenmäktigt beklädas.
 > Rådfråga en installatör om du önskar en sådan 

 beklädnad.

Undvik felfunktion
För att undvika felfunktioner beakta följande moment:

 > Ta aldrig säkerhetsutrustningen ur drift.
 > Manipulera inte med säkerhetsutrustningar.
 > Gör inga förändringar:

 – på apparaten,
 – inom apparatens omgivning
 – på inkommande ledningar för vatten och ström,
 – på säkerhetsventilen och på utloppsledningen för 

 värmeanläggningens vatten

Undvik skador till följd av skållning
Beakta:
vattnet ur varmvattenkranen kan vara hett.

Undvik sakskador som kan uppstå genom olämp-
liga ändringar
Beakta följande moment:

 > utför absolut inte ingrepp eller manipulationer på appa-
raten eller anläggningens andra delar.

 > Försök aldrig på egen hand utföra underhåll eller repara-
tioner på apparaten.

 > Förstör eller ta inte bort plomber från komponenter. 
Endast en behörig installatör och fabrikskundtjänsten är 
auktoriserade för ändring av plomberade komponenter.

Förfar så här vid otätheter inom varmvattnets 
 ledningar
Beakta följande moment:

 > stäng genast vid otätheter inom varmvattnets lednings-
system mellan apparaten och tappningsstället avstäng-
ningsventilen för kallvattnet och låt otätheten åtgärdas 
av en installatör.

Avstängningsventilen för kallvattnet ingår inte i leveransen.
 > Fråga installatören var avstängningsventilen för kallvatt-

net finns monterad.

Undvik skador på värmeanläggningen till följd av 
för lågt systemtryck
För att undvika att anläggningen drivs med en för liten vat-
tenmängd och för att motverka eventuella följdskador 
beakta följande moment:

 > Kontrollera regelbundet värmeanläggningens system-
tryck.

 > Beakta ovillkorligen anvisningarna för systemtrycket 
(¬ Kap. 5.6). 

Undvik skador till följd av frost
Vid ett strömavbrott eller vid för låg inställning av tempera-
turen i enskilda rum kan man inte utesluta att delar av vär-
meanläggningen skadas till följd av frost.

 > Se till att värmeanläggningen vid frånvaro under frost-
perioden är i drift och att rummen har tillräckligt höga 
temperaturer.

 > Beakta ovillkorligen anvisningarna för frostskyddet 
(¬ Kap. 5.5).

Förebygg strömavbrott
Installatören har anslutit apparaten till elströmnätet.
Om apparaten vid ett strömavbrott skall hållas i drift med 
ett nödströmsaggregat måste dess tekniska storheter (frek-
vens, spänning, jordning) överensstämma med strömnätet.
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3 Anvisning för drift

3.1 Krav på uppställningsplats

Apparaterna monteras upphängda på vägg.
De kan installeras t.ex. i källare, förvaringsrum, allsidigt 
använda rum eller i vardagsrum. Hör med installatören om 
aktuellt tillämpliga nationella föreskrifter bör beaktas.

i
 Apparatens avstånd till komponenter av bränn-

bart material resp. till brännbara partier är inte 
av betydelse, då apparatens nominella värmeef-
fekt på kåpans yta har en lägre temperatur än 
max. tillåten temperatur på 85 °C.

3.2 Skötsel

b
 Se upp!

Risk finns att olämpliga rengöringsmedel 
orsakar sakskada!
Olämpliga rengöringsmedel kan skada 
beklädnaden, armaturerna eller manöver-
elementen.

 > Använd inte sprej, skurmedel, diskmedel 
och inte heller lösningsbaserade eller 
klorhaltiga rengöringsmedel.

3.3 Återvinning och avfallshantering

3.3.1 Avfallshantering av apparat och tillbehör

 > Apparaten och tillbehör får inte slängas i hushållsavfall.
 > Se till att apparaten och allt tillbehör avfallshanteras på 

miljövänligt sätt.
 > Beakta alla relevanta föreskrifter.

3.3.2 Avfallshantering av förpackningen

 > Låt installatören som installerat apparaten ta hand om 
förpackningen.

4 Apparatens funktioner

4.1 Funktionselement

TS

1
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11

12

2

3

4

5

6

7

89

4.1 Apparatens funktionselement

Teckenförklaring
1 Värmepatron
2 Avluftningsventil
3 Beredare/värmeväxlare
4 Isolation
5 Automatisk snabbavluftare
6 Trycksensor
7 Cirkulationspump
8 Värmeframledning
9 Värmeretur
10 Hydraulgrupp
11 Säkerhetsventil
12 Expansionskärl
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Apparaten består av en cylindrisk värmeväxlare med 2 till 4 
värmepatroner (beroende på apparattyp) och en hydraul-
grupp som i sin tur består av cirkulationspump, trycksensor 
och säkerhetsventil. En serviceventil i hydraulgruppen tjä-
nar som snabbavluftare. För kompensering av värmerelate-
rad expansion av vattnet i värmesystemet har en 10 liters 
membranexpansionskärl monterats.

4.2 Allmänna funktioner

Apparaten för drift i värmesystemet har konstruerats med 
elektrisk cirkulation. Apparaten kan in- och urkopplas steg-
vis från max. 3 kW (vid 6 kW-apparater), 6 kW (vid 9 kW-, 
12 kW-, 18 kW och 24 kW-apparater) eller 7 kW (vid 14 kW-, 
21 kW- och 28 kW-apparater).

Pumpen (7) kör endast om detta krävs och spar på detta 
sätt energi och reducerar det mekaniska slitaget. Efter från-
koppling fortsätter pumpen ännu ca 1 minut för att utnyttja 
energin till uppvärmning av returvattnet från beredaren 
resp. värmeväxlaren.

Under frigivningstiderna för gynnsam lågströmstariff 
garanteras värmeförsörjningen och uppvärms beredarinne-
hållet vid tillvalt buffertminne som sedan under spärrtiden 
utnyttjas för våningens uppvärmning.

Apparaten har ett stålhus. Inlopp och utlopp för varmvatt-
net (8 och 9) och elanslutningen sitter på apparatens undre 
sida.

Apparaterna är avsedda för montage på vägg. För att nå en 
högre utgångseffekt kan apparaterna sammankopplas i kas-
kad och styras av endast en regulator för rumstemperatu-
ren; rumstemperaturregulatorn är ansluten till huvudappa-
raten.

Apparaten fungerar som genomströmningsapparat och vär-
mer via den integrerade värmeväxlaren (3) upp varmvatt-
net. Det uppvärmda värmevattnet expanderar. För att kunna 
garantera ett konstant tryck i värmeanläggningen är appa-
raten försedd med ett värmeexpansionskärl (12).
Pumpen (7) pumpar varmvattnet genom värmeanlägg-
ningen. Det varma värmevattnet strömmar via värmefram-
ledningen (8) till värmeanläggningen och vidare till värme-
elementen.

När alla ventiler på värmeelementen stängs och apparaten 
är i drift strömmar värmevattnet via extern installerad över-
strömningsventil som gör så att apparatens effekt regleras 
ned.

En vattentrycksensor övervakar värmeanläggningens vat-
tentryck. För att undvika att anläggningen drivs med en för 
liten vattenmängd och för att motverka eventuella följdska-
dor kopplar apparaten från när trycket underskrider 
0,06 MPa (0,6 bar). För återstart av apparaten måste först 
vatten fyllas på. Säkerhetsventilen (11) öppnar vid ett tryck 
över 0,3 MPa (3 bar) för att förebygga skador på värmean-
läggningen.

NTC-sensorerna övervakar temperaturen i värme- resp. 
varmvattensystemet.

5 Manövrering

5.1 Apparatens drifttagning

5.1.1 Öppna avstängningsventilerna

i
 Avstängningsventiler ingår inte i leverans av 

apparaten. De installeras på plats av installa-
tören.
Låt honom förklara komponenternas läge och 
hantering.
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5.1.2  Kontrollera anläggningens tryck

2

1

5.1 Kontrollera värmeanläggningens volymtryck

För felfri drift av värmeanläggningen skall på kall anlägg-
ning manometerns visare stå i området med grön bakgrund. 
Detta motsvarar ett volymtryck mellan 0,1 och 0,2 MPa (1,0 
och 2,0 bar) (uppmätt när pumpen inte är igång). Om visa-
ren står i området med röd bakgrund (< 0,08 MPa 
(0,8 bar)), måste vatten fyllas på innan apparaten tas i drift 
(¬ Kap. 5.3).

 > Kontrollera anläggningens volymtryck på manometern 
(2).

i
 Apparaten är försedd med en manometer (2) 

och en digital tryckindikering (1). Med mano-
metern kan du även vid frånkopplad apparat 
snabbt kontrollera om volymtrycket uppfyller 
normen eller inte. När apparaten är i drift kan 
exakt tryckvärde visas på displayen. Vrid ratten 
åt höger tills dioden "bar" lyser. Trycket visas på 
displayen.

i
 För att undvika att anläggningen drivs med en 

för liten vattenmängd och för att motverka 
eventuella följdskador är apparaten försedd med 
en trycksensor. Om trycket underskrider 
0,08 MPa (0,8 bar) signalerar sensorn en tryck-
brist när dioden "bar" blinkar. När trycket under-
skrider 0,06 MPa (0,6 bar) kopplar apparaten 
från. På displayen indikeras felmeddelandet 
"F.22". För återstart av apparaten måste först 
vatten fyllas på i anläggningen.

Om värmeanläggningen sträcker sig över flera våningsplan 
kan ett högre volymtryck krävas i anläggningen. Hör med 
en installatör.

5.1.3  Slå på apparaten

Apparaten är påkopplad genast efter det den anslutits till 
strömnätet. På displayen visas aktuell värmeframlednings-
temperatur.
Läs Kap. 5.3 till 5.5 för individuell inställning av värmedrift 
och ev.. varmvattenberedning.

För att frostskydds- och övervakningutrustningen skall vara 
aktiv bör apparaten med en extra regulator kopplas till och 
från (information hittar du i regulatorns bruksanvisning).
Anvisning för en fullständig urdrifttagning hittas i Kap. 5.7.
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5.2 Lär dig känna och hantera regulatorer

1

6

7

8

9

10

2

3

4

5

5.2 Apparatens manöverelement

Manöverelementen har följande funktioner:
1  Diod bar (tryck) för indikering av värmeanlägg-

ningens tryck

2  Diod värmedrift
 permanent på:  värmedrift aktiv
 blinkar:   fel i kontaktorn

3  Diod kW (effekt) för indikering eller inställning av 
effekt

4 Decimalpunkt
 permanent på:   värmeanläggningen kräver 

värme
 blinkar:   varmvattenberedaren kräver 

värme (tillval)

5  Knapp OK för bekräftelse av ändrat värde

6  Vridomkopplare för indikering av parametrar eller 
för ändring av parametervärden

7  Knapp MODE för inställning av värmeanläggning-
ens framledningstemperatur, varmvattentempera-
tur i beredaren (tillval), effekt, värmekurva och 
 värmekurvsförskjutning

8  Display för indikering av inställda driftparametrar

9  Diod Varmvatten för indikering av varmvatten-
temperaturen i beredaren (tillval)

10  Diod Värmeanläggning för indikering eller inställ-
ning av värmeanläggningens framledningstempe-
ratur

5.3  Inställningar för värmedrift

b
 Se upp!

Sakskador till följd av för hög framled-
ningstemperatur i golvvärme!
Framledningstemperaturer över 40 °C kan 
vid golvvärme orsaka skador på värmerör 
och golvbeläggning.

 > För golvvärme bör framledningstempera-
turen inte överskrida 40 °C.

Installatören har vid driftsättning av apparaten anpassat 
apparaten till dina krav genom att sätta alla driftparametrar 
till bestämda värden så att apparaten kan köras optimalt. 
Med nedan beskrivna inställningsmöjligheter kan du senare 
individuellt ställa in och anpassa anläggningens driftsätt 
och funktioner enligt din önskan.

i
 Inställningar av parametrar för värmedriften kan 

leda till att uppnådd rumstemperatur inte räcker 
till för att värma upp bostaden. Hör med en 
installatör.

5.3.1 Inställning av apparatens max. effekt

Apparatens max. effekt kan i relation till apparattyp ställas 
in för aktuellt behov enligt tabellen nedan.
Tabellen anger för apparattypen apparateffektens enskilda 
steg.

Apparat-
typ

Effektsteg i kW

VE 6 1 2 3 4 5 6

VE 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VE 12 2 4 6 8 10 12

VE 14 2 4 7 9 11 14

VE 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18

VE 21 2 4 7 9 11 14 16 18 21

VE 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

VE 28 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 25 28

5.1 Effektsteg
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5.3 Inställning av apparatens effekt

 > Vrid vridomkopplaren åt höger tills effekten indikeras.
 > Tryck knappen MODE.

På displayen blinkar indikeringen.

 > Vrid vridomkopplaren åt höger tills önskad effekt 
 indikeras. 

 > Spara nyinställd max. effekt genom att trycka knappen 
OK.

På displayen blinkar indikeringen inte längre.

5.3.2  Inställning av värmetemperatur

För drift utan rumstemperaturregulator bibehåller appara-
ten värmeanläggningens inställda framledningstemperatur.

5.4 Inställning av värmeanläggningens framledningstemperatur

 > Vrid vridomkopplaren åt höger tills värmeanläggningens 
maximala önskade framledningstemperatur indikeras.

 > Tryck knappen MODE.
På displayen blinkar indikeringen.

 > Vrid vridomkopplaren åt höger tills värmeanläggningens 
önskade framledningstemperatur indikeras. Värden kan 
ställas in mellan 25 och 85 °C eller "--" (ingen uppvärm-
ning, sommardrift).

 > Spara nyinställd framledningstemperatur för värme-
anläggningen genom att trycka knappen OK.

På displayen blinkar indikeringen inte längre.

i
 När en rumstemperaturregulator används måste 

den max. framledningstemperatur för värmean-
läggningen ställas in för vilken värmesystemet 
konstruerats. 

i
 I vanliga fall kan vridomkopplaren steglöst stäl-

las in på en framledningstemperatur upp till 
85 °C. Om på apparaten har ett värde inställt så 
har installatören gjort en justering för att under 
drift av värmeanläggningen möjliggöra en 
anpassad framledningstemperatur.

5.3.3 Inställningar för drift av apparaten via 
värmekurva (endast med extra 
utetemperatursensor)

Inställning av värmekurva
Värmekurvan samordnar utetemperaturen och framled-
ningsbörtemperaturen.
Valet av korrekt värmekurva är utslagsgivande för värme-
anläggningens lönsamhet och bekvämlighet. En för högt 
vald värmekurva innebär för höga temperaturer i värmean-
läggningen och resulterar i en högre energiförbrukning. Om 
värmekurvan är för lågt vald uppnås önskad temperaturnivå 
eventuellt först efter en längre tid eller inte alls.
Vid inställning av värmekurvan "E-" är regleringen för vär-
mekurvan frånkopplad.
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5.5 Inställbara värmekurvor



Manövrering

Manual eloBLOCK 0020161320_00 11

5

Displayindikering Kurva

E– 0

E0 0,2

E1 0,4

E2 0,6

E3 1,0

E4 1,2

E5 1,5

E6 2,0

E7 2,5

E8 3,0

E9 3,5

5.2 Displayindikeringar för värmekurvor

5.6 Inställning av värmekurva

 > Vrid vridomkopplaren åt höger tills värmekurvan 
 indikeras.

 > Tryck knappen MODE.
På displayen blinkar indikeringen.

 > Vrid vridomkopplaren åt höger tills önskad värmekurva 
indikeras. 

 > Spara nyinställd värmekurva genom att trycka knappen 
OK.

På displayen blinkar indikeringen inte längre.

Inställning av framledningstemperaturen avvikande 
från värmekurvan
Rumsbörvärdet är den temperatur till vilken värmeanlägg-
ningen regleras i driftsättet "Värme" eller under tidsinter-
vallerna. 
Rumsbörvärdet åberopas för beräkning av värmekurvan. 
När du ökar rumsbörvärdet förskjuts inställd värmekurva 
parallellt på axel om 45° och på motsvarande sätt reglerar 
regulatorn framleldningstemperaturen.

Välj endast ett så högt rumsbörvärde att temperaturen är 
tillräckligt hög (t.ex. 20 °C) för att du skall trivas. Varje 
ytterligare grad över inställt värde innebär en högre energi-
förbrukning på ca 6 % inom ett år.

5.7  Inställning av framledningstemperaturen avvikande från 

värmekurvan

Framledningstemperaturen regleras oberoende av utetem-
peraturen till ett fast börvärde. Detta sker genom förskjut-
ning av värmekurvan. Vid inställning av värdet "P-" är vär-
mekurvan inställd utan förskjutning.

Displayindikering Rumstemperatur

P– 20

P0 15

P1 16

P2 17

P3 18

P4 19

P5 21

P6 22

P7 23

P8 24

P9 25

5.3 Displayindikeringar för temperaturer

 > Vrid vridomkopplaren åt höger tills värmekurvans för-
skjutning indikeras.

 > Tryck knappen MODE.
På displayen blinkar indikeringen.

 > Vrid vridomkopplaren åt höger tills önskad förskjutning 
av värmekurvan indikeras. 

 > Spara nyinställd förskjutning av värmekurvan genom att 
trycka knappen OK.

På displayen blinkar indikeringen inte längre.
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5.4 Inställningar för varmvattenberedning

5.4.1 Inställning av varmvattentemperatur 
(endast med ansluten varmvattenberedare) 

5.8 Ställ in varmvattentemperaturen

 > Vrid vridomkopplaren åt höger tills varmvattentempera-
turen i beredaren (tillval) indikeras.

 > Tryck knappen MODE.
På displayen blinkar indikeringen.

Med ansluten NTC-sensor:
 > Vrid vridomkopplaren åt höger tills önskad varmvatten-

temperatur indikeras. Värden kan ställas in mellan 35 
och 65 °C eller "--" (ingen uppvärmning).

Med ansluten termostat:
 > Vrid vridomkopplaren åt höger tills önskad varmvatten-

temperatur indikeras.  Inställbara värden "Au" (uppvärm-
ning) eller "--" (ingen uppvärmning).

 > Spara nyinställd varmvattentemperatur genom att trycka 
knappen OK.

På displayen blinkar indikeringen inte längre.

i
 I vanliga fall kan vridomkopplaren steglöst stäl-

las in på en varmvattentemperatur upp till 65 °C. 
Om apparaten har ett annat värde inställt så har 
installatören gjort en justering för att under drift 
av värmeanläggningen möjliggöra en anpassad 
varmvattentemperatur.

5.4.2 Tappning av varmvatten

1

5.9 Tappa varmvatten

När en varmvattenkran (1) öppnas vid ett tappningsställe 
(tvättställ, dusch, badkar etc.) tappas varmvatten ur anslu-
ten beredare.
Om beredartemperaturen är lägre än inställt värde, så star-
tar apparaten automatiskt och värmer upp beredaren. När 
beredartemperaturen uppnått inställt värde kopplar appara-
ten automatiskt från. Pumpen fortsätter att gå en stund.

5.5  Frostskydd

Värmeanläggningen och vattenledningarna är skyddade 
mot frost om värmeanläggningen under en frostperiod och 
frånvaro kvarstår i drift.

b
 Se upp!

Åverkan till följd av frostskador!
Frostskydds- och övervakningsutrustning-
arna är endast aktiva om inte ett strömav-
brott förekommer.

 > Bryt aldrig elströmmen till apparaten.
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5.5.1 Koppla på frostskyddsfunktionen

b
 Se upp!

Risk finns för att delar inom hela anlägg-
ningen fryser!
Med frostskyddsfunktionen kan inte en 
genomströmning av hela värmeanlägg-
ningen garanteras.

 > Säkerställ att värmeanläggningen värms 
upp i tillräcklig grad.

 > Rådfråga en behörig installatör.

Apparaten är försedd med en frostskyddsfunktion.
När värmeanläggningens framledningstemperatur sjunker 
under 8 °C kopplas värmepumpen automatiskt på. När vär-
meanläggningens framledningstemperatur åter stiger och 
når 10 °C kopplas pumpen automatiskt från.
När värmeanläggningens framledningstemperatur sjunker 
under 5 °C startar apparaten och värmer upp apparatvär-
mekretsen till ca 25 °C.
När värmeanläggningens framledningstemperatur sjunker 
under 3 °C kopplas apparaten automatiskt från.
När värmeanläggningens framledningstemperatur vid 
inkopplad huvudströmställare sjunker under 3 °C börjar 
apparaten med en trycktest. Om testet utfaller positivt, så 
startar apparaten och värmer upp apparatvärmekretsen till 
ca 25 °C. Om testet utfaller negativt, så kopplar apparaten 
automatiskt från (displayen visar "F.85").

Varmvattenberedarens frostskydd (endast för 
extern varmvattenberedare med NTC-sensor)
När temperaturen i varmvattenberedaren sjunker till 5 °C 
startar apparaten och värmer vattnet i beredaren till 8 °C.
När temperaturen i varmvattenberedaren sjunker under 
3 °C kopplas apparaten automatiskt från.

i
 Denna funktion är inte aktiv om varmvattenbere-

daren är ansluten till en termostat.

5.5.2 Frostskydd genom tömning

En annan möjlighet för skydd mot frost är en tömning av 
värmeanläggningen och apparaten.

 > Kontrollera att värmeanläggningen och apparaten är full-
ständigt tömda.

 > Töm även alla kall- och varmvattenledningar i huset och 
apparaten. 

 > Konsultera för denna åtgärd en installatör.

5.6  Påfyllning av apparat och värmeanläggning

1

2

5.10 Kontrollera värmeanläggningens volymtryck

För att felfritt kunna driva värmeanläggningen måste mano-
metern på kall anläggning indikera ett värde mellan 0,1 MPa 
och 0,2 MPa (1,0 och 2,0 bar).
När värmeanläggningen sträcker sig över flera våningsplan 
kan högre värden för anläggningens vattentryck krävas. Hör 
med en installatör.
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b
 Se upp!

Skador i apparaten och anläggningen till 
följd av kalkhaltigt eller kraftigt korrosivt 
eller med kemikalier blandat lednings-
vatten!
Olämpligt ledningsvatten kan orsaka skador 
på tätningar och membraner, tilltäppning av 
vattenburna komponenter i apparaten och i 
anläggningen samt oljud vid värmedrift.

 > Om en påfyllning resp. tömning av vär-
meanläggningen och återpåfyllning 
krävs, konsultera en godkänd installatör 
som installerat apparaten.

 > I vissa fall måste använt värmeanlägg-
ningens vatten testas och hanteras. Även 
för denna åtgärd lämnar installatören 
detaljerad information.

För påfyllning av anläggningen förfar så här:
 > Öppna alla radiatorventiler (termostatventiler) i anlägg-

ningen.
 > Anslut anläggningens påfyllningskran med en slang till 

tappventilen (installatören bör ha visat dig påfyllnings-
armaturerna och förklarat påfyllning resp. tömning av 
anläggningen).

 > Vrid långsamt upp påfyllningskranen.
 > Vrid långsamt upp tappningsventilen och fyll på vatten 

tills manometern (2) resp. displayen (1) nått erforderligt 
anläggningstryck.

Exakt tryckvärde visas på displayen när vridomkopplaren 
vrids åt höger tills trycket indikeras.

 > Stäng tappningsventilen.
 > Avlufta alla radiatorer.
 > Kontrollera anläggningstrycket på manometern resp. dis-

playen och fyll vid behov på mer vatten.
 > Stäng påfyllningskranen och ta bort påfyllningsslangen.

5.7  Apparatens urdrifttagning

b
 Se upp!

Åverkan till följd av frostskador!
Frostskydds- och övervakningsutrustning-
arna är endast aktiva om inte ett strömav-
brott förekommer.

 > Bryt aldrig elströmmen till apparaten.

För att skyddsutrustningarna skall hållas aktiv bör appara-
ten vid normal drift endast med regulatorn kopplas till och 
från (information hittar du i motsvarande bruksanvisning).

i
 Vid urdrifttagning för en längre tid (t.ex. semes-

ter) bör dessutom avstängningsventilen för kall-
vatten stängas. Beakta i detta sammanhang 
anvisningarna för frostskydd (¬ Kap. 5.5).

i
 Avstängningsventiler ingår inte i leverans av 

apparaten. De installeras på plats av installatö-
ren. Låt honom förklara komponenternas läge 
och hantering.
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6 Avhjälpande av störning

Om problem uppstår under apparatens drift kan du själv 
kontrollera följande punkter:

Inget varmvatten, värmeanläggningen förblir kall, 
apparaten startar inte:
 – Har strömförsörjningen i huset kopplats på?
 – Har apparatens huvudströmställare kopplats på 

(¬ Kap. 5.1.3)?
 – Är värmeanläggningens tryck tillfredsställande 

(¬ Kap. 5.1.2 och 5.6)?
 – Innehåller värmeanläggningen luft (¬ Kap. 5.6)?

Varmvattendriften fungerar, värmeanläggningen 
startar inte:
 – Har den externa regulatorn krävt värme (¬ Kap. 5.3.2)?

b
 Se upp!

Risk för skada till följd av felaktiga änd-
ringar!
Om apparaten efter kontroll av ovan-
nämnda moment inte fungerar felfritt, 
beakta följande:

 > Försök aldrig på egen hand reparera 
apparaten.

 > Rådfråga en behörig installatör beträf-
fande kontroll.

Störning till följd av vattenbrist
Apparaten signalerar "Störning" om trycket i värmeanlägg-
ningen är för lågt. Denna störning indikeras med felkoderna 
"F.22" (torrkörning).
Apparaten kan tas i drift först sedan värmeanläggningen 
fyllts på med vatten (¬ Kap. 5.6).

Om felkoden "F.55" indikeras, bryt strömmen till apparaten 
och kontakta en behörig installatör.

7 Underhåll

Inspektion/underhåll
Förutsättningen för en konstant driftberedskap och 
 driftsäkerhet, tillförlitlighet och lång brukstid av apparaten 
är att en fackman utför en årlig inspektion/underhåll av 
apparaten.

a
 Fara!
Fara för sak- och personskador på grund 
av osakkunnig hantering!
Ignorerad eller osakkunnigt underhåll kan 
menligt påverka apparatens driftsäkerhet.

 > Försök aldrig på egen hand underhålla 
eller reparera apparaten.

 > Ge i uppdrag åt ett auktoriserat fackhant-
verksföretag. Vi rekommenderar att 
teckna ett serviceavtal.

8 Fabriksgaranti

Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år från 
datum för drifttagningen. Under denna tid avhjälper 
 Vaillants kundtjänst kostnadsfritt material- eller tillverk-
ningsfel. Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på 
material- eller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkun-
nig installering eller hantering i strid mot föreskrifterna. Vi 
lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installerats av 
en auktoriserad fackman.
Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst, 
bortfaller fabriksgarantin. Fabriksgarantin bortfaller också 
om delar, som inte godkänts av Vaillant, monteras I appara-
ten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt 
avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.

9 Kundtjänst

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