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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 Allmänna säkerhetsanvisningar

1.2.1 Fara pga. felaktig hantering

▶ Läs dessa anvisningar noggrant.
▶ Följ allmänna säkerhetsanvisningar och

varningar vid alla aktiviteter där du hante-
rar Vaillant-apparaten.

▶ Genomför alla aktiviteter enbart på det sätt
som beskrivs i denna anvisning.

1.2.2 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.

1.2.3 Livsfara pga. explosioner och
brännskador från brinevätska

Brinevätskan etanol är lättantändlig både
som vätska och gas. Det finns risk för att en
explosionsfarlig blandning av ångor och luft
bildas.

▶ Se till att hetta, radiosändare, öppen eld
eller heta ytor inte kommer i närheten.

▶ Vid eventuella oavsiktliga utsläpp bör du
ventilera rummet ordentligt.

▶ Se till att ång- och luftblandning inte upp-
står.

▶ Håll alla behållare med brinevätska
stängda.

▶ Följ anvisningarna i det säkerhetsdatablad
som följer med brinevätskan.

1.2.4 Livsfara på grund av saknade
säkerhetsanordningar

Om säkerhetsanordningar (t.ex. säkerhets-
ventil, expansionskärl) saknas kan detta leda
till livsfarliga brännskador och andra skador,
t.ex. pga. explosioner. De scheman som finns
i detta dokument visar inte alla säkerhetsan-
ordningar som är nödvändiga för en korrekt
installation.

▶ Installera de nödvändiga säkerhetsanord-
ningarna i anläggningen.

▶ Informera användaren om säkerhetsanord-
ningarnas funktion och placering.

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

1.2.5 Livsfara pga. elektrisk stöt

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

Innan du utför arbeten på produkten:

▶ Dra i nätkontakten.
▶ Vänta i minst 3 minuter tills kondensato-

rerna har tömts.

1.2.6 Fara pga. tekniska fel

Kontrollera att värmeanläggningen är i ett
tekniskt felfritt skick.

▶ Kontrollera att inga säkerhets- och över-
vakningsanordningar har tagits bort, förbi-
kopplats eller tagits ur bruk.

▶ Åtgärda omedelbart fel och skador som
kan inverka på säkerheten.

▶ Installera regleringen så att den inte täcks
av möbler, förhängen eller andra föremål.

▶ Informera användaren om att alla venti-
ler på elementen måste vara helt öppna i
det rum där regleringen är monterad om
rumsuppkopplingen är aktiverad.

▶ Använd inte lediga plintar på apparaterna
som stödplintar för fortsatt dragning.

▶ Dra anslutningskablar med 230 V och gi-
var- eller bussledningar separat om de lö-
per tillsammans i mer än 10 m.
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1.2.7 Fara på grund av bristande
infästning

De fästdon som används måste vara anpas-
sade till väggtypen. Annars kan apparaten
lossna från väggen och falla ner. Läckage
från anslutningarna kan då medföra livsfara.

▶ Kontrollera väggens beskaffenhet.
▶ Kontrollera om den medföljande fästsatsen

går att använda till denna vägg.
▶ Använd fästdon som är anpassade till väg-

gens egenskaper.
▶ Använd vid behov fristående stöd.

1.2.8 Förebygga risk för personskada
pga. frätande brinevätska

Brinevätskan etylenglykol är hälsovådlig.

▶ Undvik att de kommer i kontakt med hud
och ögon.

▶ Bär skyddshandskar och skyddsglasögon.
▶ Undvik inandning och förtäring.
▶ Följ anvisningarna i det säkerhetsdatablad

som följer med brinevätskan.

1.2.9 Förebygga risk för personskada
pga. förbränning vid heta och kalla
delar

På värmepumpens delar, och särskilt när det
gäller kylkretsen, kan både höga och mycket
låga temperaturer förekomma.

▶ Vidrör aldrig isolerade rörledningar på vär-
mesystemet.

▶ Avlägsna aldrig skyddande material.
▶ Vidrör inte kompressorn. Den kan bli myc-

ket het under drift.

1.2.10 Förebygga risk för personskada
pga. köld vid kontakt med kylmedel

Värmepumpen levereras fylld med en ladd-
ning kylmedel R 410 A. Det är ett klorfritt kyl-
medel som inte påverkar ozonskiktet. R 410
A är inte brandfarligt och medför ingen explo-
sionsrisk. Läckande kylmedel kan ge frost-
skador om du vidrör utsläppspunkten.

▶ Om kylmedel läcker ut bör du inte vidröra
några av värmepumpens delar.

▶ Andas inte in några ångor eller gaser som
släpps ut vid läckor från kylmedelskretsen.

▶ Undvik att kylmedlet kommer i kontakt med
hud och ögon.

▶ Om kylmedlet kommer i kontakt med hud
eller ögon bör du kontakta läkare.

1.2.11 Fara pga. förändringar i apparatens
omgivning

Vid förändringar i apparatens omgivning kan
fara för hälsa och liv hos användare eller
tredje part uppstå, liksom skador på appa-
raten och andra materiella värden.

Du får inte företa några förändringar av föl-
jande saker:

– på värmepumpen geoTHERM
– i närheten av värmepumpen geoTHERM
– På utloppsledningen och säkerhetsventilen

för värmevatten
– På inkommande ledningar för brinevätska,

vatten, luft och el
– På luft/brinefångarens kondensvattenav-

ledning
– På byggnadsdetaljer som kan påverka

apparatens driftsäkerhet.

1.2.12 Förhindra materialskador pga.
kondens i huset

Ledningarna mellan värmepump och
luft/brine-enhet är kalla, vilket gör att det kan
bildas kondensvatten på ledningarna i huset.
Detta kan leda till materialskador t.ex. pga.
korrosion.

▶ Undvik därför att skada ledningsisole-
ringen.

1.2.13 Materialskador pga. tillsatser i
värmevattnet

Olämpliga frost- och korrosionsskyddsmedel
kan skada tätningar och andra komponenter
i värmekretsen och leda till otätheter och vat-
tenläckage.

▶ Tillsätt endast godkända frost- och korro-
sionsskyddsmedel till värmevattnet.

1.2.14 Skador på byggnaden pga. att
avstängningsanordning saknas

Om avstängningsanordning saknas kan detta
leda till skador på byggnaden.

▶ Installera de avstängningsanordningar
som krävs enligt gällande installationsnor-
mer.
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1.2.15 frostskador på grund av olämplig
installationsplats

Vid minusgrader finns det risk för skador på
såväl apparaten som på hela värmesystemet.

▶ Se till att värmesystemet alltid är igång
vid frystemperaturer och att alla rum har
tillräckligt hög temperatur.

Även om vissa rum eller hela våningen under
en viss tid inte används ska uppvärmningen
ändå vara i drift!

Frostskydd och övervakningsenheter är en-
dast aktiva om apparaten har strömförsörj-
ning. Apparaten ska alltid vara ansluten till
strömförsörjningen.

Värmepumpen själv har ingen egen frost-
skyddsfunktion. För att kylkretsen ska fun-
gera felfritt krävs en rumstemperatur på minst
7 °C. Om rumstemperaturen sjunker under
7 °C kan detta leda till frostskador på värme-
pumpen.

1.2.16 Frostskador pga. otillräcklig
rumstemperatur

Vid för lågt inställd rumstemperatur i enskilda
rum kan det inte uteslutas att delar av värme-
anläggningen skadas av frost.

▶ Om du är frånvarande under en frostkall
period bör du se till att värmesystemet är i
drift och att rummen är tillräckligt varma.

▶ Följ alltid anvisningarna för frostskydd.

1.2.17 Frostskador pga. strömavbrott

Vid strömavbrott går det inte att utesluta att
delar av värmesystemet kan skadas av frost.

Om du vill hålla apparaten driftklar vid strö-
mavbrott med hjälp av ett reservströmsaggre-
gat bör du tänka på följande:

▶ Försäkra dig om att nödströmsaggrega-
tets tekniska värden (frekvens, spänning,
jordning) stämmer överens med elnätets
tekniska värden.

1.2.18 Materiella skador pga. olämplig
monteringsyta

Monteringsytan ska vara jämn samt tillräck-
ligt bärkraftig för systemets vikt. Ojämnheter
på monteringsytan kan leda till läckor i appa-
raten. Vid otillräcklig bärkraft kan apparaten

lossna och falla ner. Läckage från anslutning-
arna kan då medföra livsfara.

▶ Se till att apparaten ligger plant mot mon-
teringsytan.

▶ Förvissa dig om att monteringsytan klarar
av att bära apparatens arbetsvikt.

1.2.19 Risk för materiella skador på grund
av olämpligt verktyg

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

1.2.20 Fel på apparaten pga. felaktigt
systemtryck

För att förhindra att anläggningen drivs med
för liten vattenmängd och förebygga skador
som kan orsakas av detta, tänk på följande:

▶ Kontrollera anläggningstrycket i värmean-
läggningen med regelbundna intervall.

▶ Det är absolut nödvändigt att följa anvis-
ningarna gällande anläggningstrycket.

1.2.21 Förebygga miljöskador vid läckage
av kylmedel

Värmepumpen innehåller kylmedlet R 410
A. Kylmedlet får inte komma ut i atmosfären.
R 410 A är en växthusgas som omfattas av
Kyoto-protokollet med GWP 1725 (GWP =
Global Warming Potential). Om det hamnar
i atmosfären har den en effekt som är 1725
gånger så stark som den naturliga växthus-
gasen CO2.

Innan värmepumpen avfallsbehandlas måste
kylmedlet i värmepumpen först sugas upp
i särskilda behållare och sedan återvinnas
eller förvaras i enlighet med gällande före-
skrifter.

▶ Se till att endast certifierad yrkespersonal
med korrekt skyddsutrustning arbetar med
underhållsarbete och andra åtgärder på
kylmedelskretsen.

▶ De kylmedel som finns i värmepumpen
ska återvinnas eller avfallsbehandlas av
certifierad yrkespersonal.
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1.3 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)

Vid uppställning, installation och drift av vär-
mepumpen ska gällande föreskrifter, bestäm-
melser, regler och direktiv efterföljas, detta
gäller särskilt

– bestämmelser om anslutning av elektrisk
utrustning,

– gas-/eldistributörens regler och bestäm-
melser,

– vattendistributörens regler och bestämmel-
ser,

– bestämmelserna om användning av mark-
värme,

– bestämmelserna om värmekällor och vär-
meanläggningar,

– bestämmelserna om energibesparing,
– hygienbestämmelser.

1.4 CE-märkning

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

Försäkran om överensstämmelse finns hos
tillverkaren.

1.5 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.

Vaillant luft/vattenvärmepump
geoTHERM VWL 35/4 S med VWL 3/4 SI
är avsedd som värmegenerator för slutna
värmesystem. Värmepumparna är uteslu-
tande avsedda för icke industriellt bruk som
värmekällor för slutna centralvärmesystem.
Om värmepumpen används utanför grän-
serna stängs den av av de interna regler- och
säkerhetsanordningarna.

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.

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.

1.6 Uppgift och funktion för
värmeväxlarens smutsregistrering
i luft/brinesolfångaren

Denna funktion övervakar nedsmutsningsni-
vån i luft/brinesolfångarens värmeväxlare.

Om luft/brinesolfångarens värmeväxlaren har
en alltför låg effektförbrukning pga. damm
etc. genereras ett underhållsmeddelande.

1.7 Frostskyddsfunktionens uppgift och
funktion

Nöddrift för uppvärmningsfunktionen och
nödfrostskyddet sköts av gasvärmeaggre-
gatet. Följ instruktionerna i gasvärmeaggre-
gatets anvisningar.

Värmepumpen själv har ingen egen frost-
skyddsfunktion. För att köldkretsen ska fun-
gera felfritt måste rummet hålla en viss mini-
mitemperatur.

– Lägsta rumstemperatur: ≥ 7 ℃

1.8 Värmevattenfelsäkringens uppgift
och funktion

Denna funktion övervakar ständigt värmevat-
tentrycket för att förhindra att brist på värme-
vatten uppstår.

En analog tryckgivare kopplar från värme-
pumpen och sätter luft/brinesolfångaren
i standbyläge om vattentrycket sjunker
under en viss miniminivå. Den kopp-
lar in värmepumpen igen och stoppar
luft/brinesolfångarens standbyläge om
vattentrycksnivån återigen når drifttryck.

– Minimitryck för värmevatten: ≥ 0,05 MPa
– Drifttryck värmevatten: ≥ 0,07 MPa
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1.9 Brinefelsäkringens uppgift och
funktion

Brinefelsäkringen övervakar ständigt vätske-
trycket i miljökretsen för att förhindra eventu-
ell brist på vätska.

En analog tryckgivare kopplar från värme-
pumpen och sätter luft/brinesolfångaren
i standbyläge om vätsketrycket sjunker
under en viss miniminivå. Den kopp-
lar in värmepumpen igen och stoppar
luft/brinesolfångarens standbyläge om
vätsketrycksnivån återigen når drifttryck.

– Minimitryck för brinevätska: ≥ 0,05 MPa
– Drifttryck brinevätska: ≥ 0,07 MPa

1.10 Frysskyddets uppgift och funktion

Denna funktion förhindrar att förångaren kyls
ner vid underskridande av en viss temperatur
på värmekällan.

Värmekällans uttemperatur mäts hela tiden.
Om värmekällans uttemperatur sjunker under
ett visst värde kopplas kompressorn tillfälligt
från och ett statusmeddelande genereras.
Om detta fel uppstår tre gånger i följd sker
en varaktig avstängning med visning av ett
felmeddelande.

1.11 Pump- och
ventilblockeringsskyddets uppgift
och funktion

Denna funktion förhindrar att pumparna för
värmevatten och brine och alla trevägsventi-
ler fastnar.

De pumpar och ventiler som inte har använts
under minst 24 timmar kopplas in successivt
under 20 sekunder.

1.12 Högtryckspressostatens uppgift och
funktion i kylkretsen

Högtryckspressostaten kopplar från värme-
pumpen när trycket i kylkretsen är alltför högt.

Om trycket i värmepumpens kylningskrets
överskrider maxtrycket kopplar högtrycks-
pressostaten från värmepumpen tillfälligt.
Efter en väntetid sker ett till startförsök med
värmepumpen. Efter tre misslyckade startför-
sök i rad genereras ett felmeddelande.

– Maxtryck i kylkrets: 4,15 MPa
– Fördröjning: 5 min

– Fördröjning: 30 min

1.13 Tryckgivarens uppgift och funktion i
värmekrets och brinekrets

I både värmekretsen och brinekretsen finns
en tryckgivare som mäter det aktuella trycket.

Trycket kan läsas av på värmepumpens
display. Om trycket i en av de båda kretslop-
pen sjunker under minimidrifttryck visas ett
felmeddelande på värmepumpens display.

– Drifttryck värmevatten: ≥ 0,07 MPa
– Drifttryck brinevätska: ≥ 0,07 MPa

1.14 Luft/brine-enhetens avfrostning –
uppgift och funktion

Denna funktion ser till att
luft/brinesolfångarens värmeväxlare
tinas upp på ett korrekt sätt.

För detta ändamål upphettas vid behov bri-
nevätskan till värmeväxlaren tillfälligt med en
elektrisk värmestav, tills frostbildningen på
utsidan av värmeväxlaren har tinat. Denna
funktion aktiveras när temperaturdifferensen
mellan den luft som kommer in i värmeväx-
laren och brinevätskan i värmeväxlaren är
större än 7 K. Under avfrostningsförloppet
kopplas värmepumpen till beredskap utan
kompressordrift, omgivningspumpen fortsät-
ter att gå. Om en brinetemperatur på 5 °C
uppnås i värmeväxlaren, slås avisningsenhe-
ten från av elektroniken.

Uppvärmningen övervakas av ett överhett-
ningsskydd. Detta överhettningsskydd består
av en återställningsbar temperaturvakt som
slår från vid 55 °C och återställer sig själv vid
35 °C, samt en smältsäkring som inte går
att återställa och som löser ut vid 104 °C.
Efter att smältsäkringen löst ut måste hela
överhettningsskyddet bytas ut. Ett kopplings-
schema återges i kapitlet Kopplingsscheman
(→ Sida 30).



2 Hänvisningar till dokumentation

8 Anvisningar för installation och underhåll geoTHERM 0020167334_02

2 Hänvisningar till dokumentation

2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation

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

2.2 Spara dokument

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

2.3 Bruksanvisningens giltighet

Denna bruksanvisning gäller endast för apparater med föl-
jande typbeteckningar och artikelnummer:

Typbeteckning Artikelnummer

VWL 35/4 S 230 V 0010013076

VWL 3/4 SI 230 V 0020126470

▶ Värmepumpens 10-siffriga artikelnummer finns på skyl-
ten bakom frontluckan. Den 7:e till 16:e siffran i serie-
numret på typskylten utgör artikelnumret.

3 Systemöversikt

3.1 Uppgift, funktionssätt och uppbyggnad för
hybridvärmepumpsystem

3.1.1 Uppgift

Hybridvärmepumpssystemet genererar värme i värmesy-
stem genom att dra värmeenergi från en värmekällkrets och
avge den till värmekretsen via den interna kylkretsen. Varm-
vattenberedningen sköts av ett gasvärmeaggregat.

Systemet består av två värmekällor (en värmepump och ett
gasvärmeaggregat) som i värmedrift tillsammans avger vär-
meenergi till värmekretsen/värmekretsarna. Varmvattenbe-
redningen sköts uteslutande av gasvärmeaggregatet.
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3.1.2 Uppbyggnad
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2 BUS
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13h

2 BUS

13a

2 BUS

1 Gasvärmeaggregat

3 Värmepump

13e Reglering för styrning av systemfunktioner

16 Utetemperaturgivare med DCF-mottagare

70 Luft/brine-enhet

Systemet med hybridvärmepump består av följande komponenter:

– Reglering (VRC 470)

– Gasvärmeaggregat

– Busskopplare VR 32 (krävs alltid till gasvärmeaggregat)

– Värmepump VWL 35/4 S

– Utetemperaturgivare med DCF-mottagare

– Systemgivare VR 10

– Luft/brine-enhet VWL 3/4 SI

Värmepumpsystemets utetemperaturstyrda reglering VRC 470 kan styra följande komponenter i värmesystemet:

– Upp till två värmekretsar, blandade och oblandade

– Varmvattenladdning

– En cirkulationspump

Värmepumpen är avsedd att ge värme till ett golvvärmesystem och täcker främst värmebehovet under övergångssäsongen.
Från en utetemperatur på cirka 0 °C räcker värmepumpens värmeeffekt inte längre till. Från denna temperatur tar gasvärme-
aggregatet över uppvärmningen. Finns det tillsatsuppvärmning med radiatorer installerad i bostaden, försörjs denna uteslu-
tande av gasvärmeaggregatet. Likaså försörjs beredningen av tappvarmvatten helt och hållet av gasvärmeaggregatet. Hy-
bridstyrningen i regleringen bestämmer utifrån värdena på utetemperaturen, den aktuella framledningstemperaturen och gas-
och elpriset vilket aggregat som står för uppvärmningen. Luft/brine-enheten tar upp värmeenergi från uteluften. Men den kan
också anslutas till en rumsventilationsanläggning.

Nöddriften av uppvärmningsfunktionen samt nödfrostskyddet garanteras av gasvärmeaggregatet.

Värmepumpssystemet geoTHERM är utrustat med en extra kylfunktion som används för att temperera bostadsutrymmet vid
högre utetemperaturer på sommaren.
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3.1.2.1 Regleringen VRC 470:

– Registrering av värmebehovet i systemet beroende på vilket driftsätt och tidsfönster som ställts in, och med hänsyn till
utomhus- och rumstemperaturen

– Inställning av tidsfönstret för bullerminskning (gäller enbart värmepumpen)

– Omkoppling mellan värmepump och gasvärmeaggregat samt aktivering av kyldriften. Effektiviteten hos värmepumpen
och gasvärmeaggregatet i relation till driftkostnaderna och komforten, anges med hänsyn till avvikelsen från den inställda
rumstemperaturen. Avvikelsen mellan framledningstemperaturens ärvärde och dess börvärde fungerar som indikator för
värmepumpens värmeeffekt jämfört med värmekretsens värmebehov.

3.1.2.2 Gasvärmeaggregat

– Varmvattenladdning

– Uppfyllande av regleringens värmebegäran

3.1.2.3 Värmepump

– Uppfyllande av regleringens värmebegäran upp till en minimal utetemperatur och upp till ett maximalt börvärde framled-
ningstemperatur

– Uppfyllande av reglerings kylningsbegäran upp till en maximal utetemperatur

– Hänsyn till begärd bullerminskning i värme- eller kyldrift
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3.1.3 Funktionssätt

10
9

8

12
337 6

4
5

1 Uppvärmningspump

2 Kondensor

3 Filterelement

4 Elektronisk expansions-
ventil

5 Kretskort

6 Förångare

7 Brinepump

8 Luft/brine-enhet

9 Fyrvägsventil

10 Rotationskompressor

Vaillant luft/vattenvärmepump geoTHERM VWL 35/4 S an-
vänder utomhusluft som värmekälla. Värmepumpen kan dri-
vas med en utelufttemperatur på mellan 0 °C och 37 °C.

Värmepumpen består av följande separata kretsar som är
anslutna till varandra med värmeväxlare. Kretsarna är:

– Brinekretsen, som drar värmeenergi från utomhusluften
och överför den till kylkretsen.

– Köldmediekretsen, som ökar värmeenergin från utom-
husluften till en användbar nivå och avger den till vär-
mekretsen.

– Värmekretsen, som värmer upp bostadsutrymmena.

Köldmediekretsen tar upp värmeenergin via förångaren (6),
som är ansluten till värmekällan (8). Det innebär att köldme-
diet ändrar sitt aggregattillstånd och förångas. Via konden-
sorn (2) är köldmediekretsen ansluten till värmesystemet och
avger åter värmeenergi till värmesystemet via denna. Köld-
mediet blir då flytande igen och kondenseras.

Eftersom värmeenergin bara kan överföras från ett element
med högre temperatur till ett element med lägre temperatur,
måste köldmediet i förångaren ha en lägre temperatur än
värmekällan. Köldmediets temperatur i kondensorn måste
däremot vara högre än hetvattnets för att värmen ska kunna
avges där.

De här olika temperaturerna genereras i köldmediekretsen
med en kompressor (10) och en expansionsventil (4) mel-
lan förångaren och kondensorn. Köldmediet i form av ånga
strömmar från förångaren till kompressorn och komprimeras
där. Trycket och temperaturen i köldmediet stiger då kraftigt.
Sedan strömmar det genom kondensorn och avger värmen
till värmevattnet genom att kondensera. Som vätska ström-
mar det genom expansionsventilen där trycket avlastas kraf-
tigt, varvid även temperaturen sjunker kraftigt. Temperaturen
är nu lägre än temperaturen för det brine som strömmar ge-
nom förångaren. Köldmediet kan nu ta upp ny värmeenergi
i förångaren, vilket får det att åter förångas innan det ström-
mar tillbaka till kompressorn. Kretsloppet börjar om från bör-
jan.

Förångaren, brinepumpen, rörledningarna i brinekretsen
samt köldmediekretsens delar inuti värmepumpen är köldi-
solerade så att inget kondensat kan ansamlas. Om det ändå
skulle ske att en mindre mängd kondensat uppstår samlas
detta upp av kondensattråget. Kondensattråget sitter under
kylkretsen i värmepumpens inre del. Genom värmeutveck-
ling i värmepumpens inre avdunstar det ansamlade konden-
satet i kondensattråget.

Vaillant värmepump är utrustad med en extra kylfunktion
som används för att temperera bostadsutrymmet vid högre
utetemperaturer på sommaren. För detta ändamål finns en
fyrvägsventil monterad i värmepumpens köldmediekrets.
Principen om aktiv kylning används genom att värmeenergi
med hjälp av köldmediekretsen dras från utrustning som
använder värme (t.ex. golvvärme) för att tillföra uteluft till
denna. Med hjälp av fyrvägsventilen växlas värmeväxlings-
processen i förångare och kondensor hydrauliskt i köldmedi-
ekretsen.

Värmevatten i utloppet som är kallare än rumstemperatur tar
upp värmeenergi från rummen och förs vidare till kondensorn
(som arbetar som förångare i kyldrift) via uppvärmnings-
pumpen. Värmeenergin tas upp av köldmediet och värms
av kompressorn till en högre temperaturnivå. Därefter av-
ges värmeenergin i förångaren (som i kyldrift arbetar som
kondensor) till brinevätskan. Det nedkylda köldmediet leds
till expansionsventilen för att åter kunna ta upp värmeenergi
från kondensorn. Brinepumpen för den varma brinevätskan
vidare till luft/brine-enheten. Värmeenergin avges till uteluf-
ten och transporteras till omgivningen via luftkanalsystemet.

Vid installationen kan det vara klokt att göra så att några rum
(t.ex. badrummet) stängs av från kylfunktionen med särskilda
avstängningsventiler. Värmepumpselektroniken sänder ut en
signal som kan användas för adressering till dessa ventiler.

3.1.4 Utetemperaturstyrt systemreglage

Hybridvärmepumpsystemet är utrustat med ett utetempera-
turstyrt systemreglage som aktiverar värme- och varmvatten-
drift beroende på regleringsstrategi och reglerar systemet i
automatikläge.

Reglaget ger en högre värmeeffekt vid låga utetemperaturer.
Vid högre utetemperaturer sänker reglaget värmeeffekten.
Utomhustemperaturen mäts av en separat utomhusmonte-
rad givare som sänder värdena till reglaget.

Rumstemperaturen styrs endast av förinställningarna. Påver-
kan från utetemperaturen jämnas ut.

Varmvattenberedningen påverkas inte av utetemperaturstyr-
ningen.

Användning av regleringen beskrivs i → bruksanvisningen
calorMATIC 470.
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4 Apparatöversikt

4.1 Uppgifter på typskylten

På apparatens undersida sitter en typskylt. På luft/brine-en-
heten finns en typskylt på hållarramen på enhetens under-
sida.

Uppgift på typskylten Betydelse

Serienummer Entydigt ID-nummer för appara-
ten

Nominell spänning för kompres-
sor, pumpar och reglering

Mätspänning fläkt, reglering och
avisningsenhet

P max Märkeffekt max.

I max Startström max.

Köldmedietyp, påfyllningsmängd,
tillåtet nominellt övertryck

COP A2/W35 Värmefaktor (Coefficient of Per-
formance) vid luftintagstempera-
tur 2 °C och framledningstempe-
ratur 35 °C

COP A7/W35 Värmefaktor (Coefficient of Per-
formance) vid luftintagstempera-
tur 7 °C och framledningstempe-
ratur 35 °C

EER A35/W18 Energieffektskvot (Energy Effi-
ciency Ratio) vid luftintagstem-
peratur 35 °C och framlednings-
temperatur 18 °C

A2/W35 Värmeeffekt vid luftintagstempe-
ratur 2 °C och framledningstem-
peratur 35 °C

A7/W35 Värmeeffekt vid luftintagstempe-
ratur 7 °C och framledningstem-
peratur 35 °C

A35/W18 Kyleffekt vid luftintagstemperatur
35 °C och framledningstempera-
tur 18 °C

A7/W35

Luft/brine-enhet märkeffekt vid
luftintagstemperatur 7 °C och
framledningstemperatur 35 °C

Volt Nätspänning

Hz Nätfrekvens

IP Skyddsklass

CE-märkning Apparaten motsvarar europeiska
standarder och direktiv

Uppgifter för avfallsbehandling

Läs drift- och installationsanvis-
ningen

4.2 Uppgift, uppbyggnad och funktionssätt för
värmepump geoTHERM VWL 35/4 S

4.2.1 Uppgift

Apparaten drar värmeenergi från värmekällkretsen och över-
för den via köldmediekretsen till värmeaggregatet.

4.2.2 Uppbyggnad

3

5

4

1

2

1 Avtagbar huv

2 Skyddskåpa

3 Manöverpanel

4 Skylt med serienumret på
baksidan

5 Frontlucka

14 267

8

35

1 Kabelgenomföring elan-
slutning

2 Returledning värme

3 Filterelement

4 Framledning värme

5 Utloppsslang säkerhets-
ventil

6 Från värmepumpen till
värmekällan (”B”, kall
brine)

7 Från värmekällan till vär-
mepumpen (”A”, varm
brine)

8 Typskylt
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4

3

5

7

6

8

9

1

11

12

13

14

16

18

19

20 2

15

17

10

1 Kondensor (vid värmedrift)

2 Temperaturgivare kom-
pressorutlopp

3 Rotationskompressor

4 Högtryckspressostat

5 Högtrycksgivare

6 Reläkretskort

7 Uppvärmningspump

8 Kopplingsbox

9 Utloppsslang säkerhets-
ventil

10 Genomflödesmätare vär-
mekrets

11 Säkerhetsventil vär-
mekrets

12 Tryckgivare brinekrets

13 Brinepump

14 Köldmedietank

15 Lågtrycksgivare

16 Elektronisk expansions-
ventil

17 Temperaturgivare kom-
pressorinlopp

18 Förångare (värmekrets)

19 Fyrvägsventil

20 Avluftningsventiler

4.2.3 Värmepumpens funktionssätt

Köldmediekretsen är via förångaren ansluten till värmekäl-
lan och tar upp värmeenergin från denna. Det innebär att
köldmediet ändrar sitt aggregattillstånd och förångas. Via
kondensorn är köldmediekretsen i värmepumpen ansluten
till värmesystemet och avger åter värmeenergi till värmesy-
stemet via denna. Köldmediet blir då flytande igen och kon-
denseras. Eftersom värmeenergin bara kan överföras från
ett element med högre temperatur till ett element med lägre
temperatur, måste köldmediet i förångaren ha en lägre tem-
peratur än värmekällan. Köldmediets temperatur i konden-
sorn måste däremot vara högre än hetvattnets för att värmen
ska kunna avges där.

De här olika temperaturerna genereras i köldmediekretsen
med en kompressor och en expansionsventil mellan förång-
aren och kondensorn. Köldmediet i form av ånga strömmar
från förångaren till kompressorn och komprimeras där. Tryc-
ket och temperaturen i köldmediet stiger då kraftigt. Sedan
strömmar det genom kondensorn och avger värmen till vär-
mevattnet genom att kondensera. Som vätska strömmar det

mot expansionsventilen där trycket avlastas kraftigt, varvid
tryck och temperatur sjunker avsevärt. Temperaturen är nu
lägre än temperaturen för den brinevätska som strömmar ge-
nom förångaren. Köldmediet kan nu ta upp ny värmeenergi
i förångaren, vilket får det att åter förångas innan det ström-
mar tillbaka till kompressorn. Kretsloppet börjar om från bör-
jan.

För att förhindra uppkomst av kondensat i det inre av värme-
pumpen är ledningarna i brinekretsen och köldmediekretsen
köldisolerade. Om det tillfälligt ändå skulle uppstå kondensat
samlas det i ett kondensattråg.

4.3 Uppgift, uppbyggnad och funktionssätt för
luft/brine-enhet VWL 3/4 SI

4.3.1 Uppgift

luft/brine-enheten VWL 3/4 SI används för värmeväxling
mellan brinekrets och utomhusluft.

4.3.2 Uppbyggnad

Utblåsningsledningens anslutning sitter på luft/brine-enhe-
tens vänstra sida och intagsledningens anslutning sitter på
den högra.

1

2

3

1 Luftutsläpp

2 Lufttillförsel

3 Skyddskåpa
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1

2

5

3

4

1 Fästskruv för skyddskåpan

2 Från värmekällan till vär-
mepumpen (”A”, varm
brine)

3 Kondensatutlopp

4 Nödöverfyllnad

5 Från värmepumpen till
värmekällan (”B”, kall
brine)

1 2

3

4

567

8

9

1 Värmeväxlare luft/brine

2 Temperaturgivare tilluft

3 Avluftningsskruvar

4 Membranexpansionskärl
brinekrets

5 Avisningsenhet

6 Kopplingsbox

7 Lucka för fläkten

8 Fläkt

9 Apparatfäste

4.3.3 Luft/brine-enhetens funktionssätt

I värmepumpsystemet transporteras värmekällans bärarme-
dium – brinevätskan – genom luft/brine-enheten. Med hjälp
av en fläkt sugs utomhusluften in och hamnar i rörregistret
och vid en värmeväxlingsyta i form av aluminiumlameller.
Den värmeenergi som finns i utomhusluften överförs till bri-
nevätskan. Den uppvärmda brinevätskan kommer på återvä-

gen in i värmepumpens förångare och lyfter köldmediet till en
högre energinivå när det avger värmeenergin.

5 Montering

5.1 Förbereda monteringen

5.1.1 Leverans, transport och montering

5.1.1.1 Packa upp apparaten

▶ Ta försiktigt bort förpackningen och skyddande material
utan att skada apparatens delar.

Anmärkning

Ta bort värmepumpens transportsäkringar
först efter att den är monterad på väggen eller
på monteringsramen.

5.1.1.2 Kontrollera värmepumpens
leveransomfattning

▶ Kontrollera att alla delar finns med.

Antal Beteckning

1 Apparatfäste

1 Värmepump

1 Anslutningssats:

– 4 klämskruvförband

– 2 anslutningsrör (22 mm Cu)

– 2 tätningar med metallstödring för brinekrets

– 2 plana tätningar för värmekrets

– 2 backventiler

1 Bruksanvisning, anvisningar för installation och
underhåll

5.1.1.3 Kontrollera luft/brine-enhetens
leveransomfattning

▶ Kontrollera att alla delar finns med.

Antal Beteckning

1 Apparatfäste

2 Anslutningsstudsar (ej förmonterade)

1 Luft/brine-enhet

1 Vattenlås för kondensatavrinning

1 Monteringsmaterial:

– 2 klämskruvförband

– 2 packningar med metallstödring

– 2 träskruvar (8x80 mm)

– 2 pluggar (10x60 mm)

– 2 brickor

1 Isolering
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5.1.1.4 Välja installationsplats för värmepump

▶ Välj ett torrt utrymme som genomgående är frostsäkert
och där temperaturen kan hållas mellan den minimala
och den maximala omgivningstemperaturen.

– Tillåten omgivningstemperatur: 7 … 40 ℃
▶ Installationsutrymmet måste ha en viss minimivolym.

– Installationsutrymme vid köldmediemängd på 0,75 kg:
2,4 m³

▶ Se till att lämpliga minimiavstånd respekteras.

▶ Håll avståndet mellan värmepump och luft/brinepump så
litet som möjligt och minimera användningen av böjar,
eftersom varje extra tryckförlust som orsakas av detta
minskar effektiviteten.

▶ När du väljer installationsplats bör du se till att de vibra-
tioner som uppstår vid drift överförs så lite som möjligt.

▶ Se till att utrustningen fästs på ett sätt som klarar värme-
pumpens vikt.

– Vikt: 55 kg

▶ Vid montering på väggar med en ytvikt på under
200 kg/m

2
, lätta väggar och i synnerhet gipsväggar bör

du använda en monteringsram för väggmontering av
värmepumpen för att förebygga vibrationer och det buller
som dessa leder till.

▶ Monteringsramen bör endast fästas på väggen nära gol-
vet eller nära taket. På så vis minimeras vibrationerna.

▶ Se till att det går att dra ledningar på ett bra sätt (gäller
både brine-, varmvatten- och värmeledningar).

▶ Använd en öppen tratt för säkerhetsventilens utlopps-
slang i värmekretsen.

▶ Set till att det finns möjlighet för avledning av ansamlat
kondensat.

5.1.1.5 Välja installationsplats luft/brine-enhet

Se upp!
Skaderisk på grund av korrosion!

Frätande ångor kan orsaka korrosionsska-
dor på luft/brine-enheten. Den insugna luften
måste vara fri från ammoniak, metangas och
andra beståndsdelar som skyndar på korro-
sion.

▶ Installera inte luft/brine-enheten i närheten
av djurstallar och gödselgropar.

▶ Se till att väggen du ska använda är jämn och tillräckligt
hållfast.

▶ Använd monteringsram om det behövs.

▶ Av effektivitetsskäl bör du hålla avståndet mellan värme-
pump och luft/brine-enhet så litet som möjligt.

– Höjdskillnad mellan värmepump och luft/brine-enhet:
≤ 6 m

– Brineledningarnas längd max.: 2 x 10 m

▶ Välj installationsplatsen med hänsyn tagen till insugs-
och utblåsningsledningarna så att inga personer sätts i
fara genom luftrörelser eller kondensat på luftkanalerna.

▶ Iakttag lokala och lagfästa normer om minimiavstånd till
väggar, öppen eld, glöd och barns lekutrymmen.

▶ Vid val av installationsplats bör du räkna med att
luft/brine-enheten vid drift med full effekt på vintern avger
buller (beroende på aktuell effekt) som kan komma att
förstärkas av ej vibrationsdämpande ytor.

– Ljudnivå (→ Sida 51)

▶ Följ alla nationella bestämmelser gällande bullernivåer.

▶ Se till att insugs- och utblåsningsledningen kan ledas på
utsidan av byggnaden.

▶ Välj om möjligt installationsplats så att de lagligen regle-
rade nivåerna av buller utanför byggnader kan uppfyllas
utan att du behöver använda värmepumpsystemets ljud-
dämpningsfunktion.

▶ Set till att det finns möjlighet för avledning av ansamlat
kondensat.

▶ Se till att det finns ett särskilt utlopp för kondensatutlop-
pets vattenlås.

5.1.1.6 Transportera värmepump

Varning!
Risk för personskada vid lyft av tunga
vikter!

Värmepumpen väger 55 kg.

▶ Undvik personskador genom att vara flera
personer när värmepumpen ska lyftas.

Se upp!
Risk för skador vid felaktig transport!

Oavsett transportsätt får värmepumpen ald-
rig lutas mer än 45°. I annat fall det leda till
senare störningar i köldmediekretsen under
drift. I värsta fall kan det orsaka fel på hela
systemet.

▶ Under transporten kan du luta värmepum-
pen maximalt 45°.

1. Se till att vara två personer och lyft apparaten i dess
ram.

2. Demontera vid behov skyddskåpan och det övriga höl-
jet.

3. Transportera apparaten till installationsplatsen.

5.1.1.7 Transportera luft/brine-enhet

Varning!
Risk för personskada vid lyft av tunga
vikter!

Luft/brine-enheten väger 35 kg när den är
tom, beroende på typ.

▶ Undvik personskador genom att vara flera
personer när luft/brine-enheten ska lyftas.

▶ Transportera apparaten till installationsplatsen.
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5.1.2 Iaktta avstånd och friytor för montering

5.1.2.1 Apparatdimensioner och anslutningsdimensioner för värmepump

72
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5.1.2.2 Apparatdimensioner och anslutningsdimensioner för luft/brine-enhet
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1 Luftutsläpp

2 Lufttillförsel

3 Lufttillförsel (från sidan)
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5.1.2.3 Friytor för montering av värmepump

200 mm

500 mm

300 mm

300 mm

600 mm

Vaillant värmepump geoTHERM VWL 35/4 fästs hängande
på en vägg.

Om värmepumpen hängs upp bredvid gasvärmeaggregatet,
måste ett avstånd på 100 mm finnas mellan värmepumpen
och gasvärmeaggregatet.

5.1.2.4 Friytor för montering av luft/brine-enhet

500 mm600 mm

500 mm

Vaillant luft/brine-enhet VWL 3/4 SI kan utrustas med var-
dera en böj på insugs- och utblåssidan.

300 mm

500 mm

300 mm

1000 mm

600 mm

Vaillant luft/brine-enhet VWL 3/4 SI kan kombineras med en
bostadsventilation.

500 mm

500 mm

500 mm

1000 mm

600 mm

Vaillant luft/brine-enhet VWL 3/4 SI kan monteras med an-
slutning till en bostadsventilation och med vardera en böj på
insugs- och utblåssidan.

Vaillant luft/brine-enhet VWL 3/4 SI fästs hängande på en
vägg. Luft/brine-enheten kan installeras i källarutrymmen
eller under taket.
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5.2 Genomföra monteringen

5.2.1 Använda monteringsmall för värmepumpen

Anmärkning

För att värmepumpen ska kunna monteras enkelt
på väggen ingår en monteringsmall i leveransom-
fattningen.

1. Rikta in monteringsmallen lodrätt på monteringsplatsen.

2. Fäst mallen på väggen, t.ex. med häftstift.

3. Markera borrhållen för apparatfästet på väggen.

5.2.2 Hänga upp värmepump

1

3

2

Fara!
Olycksrisk på grund av otillräcklig bär-
kraft hos fästelement!

Vid otillräcklig bärkraft hos fästelementen
eller väggen kan apparaten lossna och falla
ner. Brinevätska kan läcka ut från skadade
ledningar.

▶ Se till att fästelementen och väggen har
tillräcklig bärkraft när du monterar appara-
ten.

▶ Kontrollera väggens beskaffenhet.

1. Rikta värmepumpen med utgångspunkt från minsta
väggavstånd (→ Sida 17) och med hjälp av den bifo-
gade monteringsmallen.

2. Följ de krav på installationsplatsen som gäller för vär-
mepumpen (→ Sida 15).

3. Montera apparatfästet (1) på väggen eller monterings-
ramen med hjälp av bifogade pluggar och skruvar (2).

4. Häng med hjälp av upphängningsbygeln upp värme-
pumpen (3) på apparatfästet uppifrån.

5.2.3 Ta bort den främre skyddskåpan

2

1

1. Lossa skruven (1) på värmepumpens undersida.

2. Tryck in de båda fästklamrarna (2) på värmepumpens
undersida så att skyddskåpan lossas.

3. Dra frontkåpans nederkant framåt.

4. Lyft frontkåpan uppåt ur hållaren.

5.2.4 Ta bort höljet

1.

2.

3.

1. Avlägsna de båda skruvarna (1).

2. Dra höljets undre del framåt.

3. Lyft av höljet uppåt.
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5.2.5 Avlägsna transportsäkringar

1. Ta bort den främre skyddskåpan. (→ Sida 18)

2. Ta bort höljet. (→ Sida 18)

3. Avlägsna transportsäkringarna (skumplastbitarna) på
vänster och höger sida:

– på sidan under kylkretsens plattform.

4. Ta bort transportsäkringen (skumplaststycke) från fron-
tinklädnaden.

5.2.6 Hänga upp luft/brine-enhet

1

2

3

1. Rikta luft/brine-enheten med utgångspunkt frånminsta
väggavstånd (→ Sida 17) och med hjälp av den bifo-
gade monteringsmallen.

2. Iaktta angivna minimiavstånd vid placering av luft/brine-
enheten.

3. Montera apparatfästet (1) på väggen eller monterings-
ramen med hjälp av bifogade pluggar och skruvar (2).

4. Sätt med hjälp av upphängningsbygeln upp luft/brine-
enheten (3) på apparatfästet uppifrån.

5. Montera vattenlåset för kondensatavrinning.

6. Set till att kondensatet fritt kan rinna ner i kondensatav-
rinningen.

5.3 Installera

5.3.1 Genomföra installation av hydrauliken

Se upp!
Risk för skador pga. restmaterial i fram-
ledning och returledning för värme!

Restmaterial som svetssträngar, flagor,
hampa, kitt, rost, grov smuts etc. från rörled-
ningar kan lagras i värmepumpen och orsaka
störningar.

▶ Spola igenom värmesystemet noggrant
innan värmepumpen ansluts så att du
avlägsnar eventuella restmaterial!

Se upp!
Skaderisk på grund av otätheter!

Mekaniska spänningar i anslutningsledning-
arna kan leda till otätheter och därmed or-
saka skador på apparaten.

▶ Undvik mekaniska spänningar i anslut-
ningsledningarna!

1. Installera anslutningskablarna enligt mått- och anslut-
ningsritningarna.

2. Placera inte väggklämmor för värmekrets- och
brinekretsrör alltför nära värmepumpen. På så vis
förebygger du bullerspridning.

Anmärkning

Värmepumpens kompressor är dubbelt vib-
rationsfrikopplad. På så vis elimineras vib-
rationer som uppstår i kylkretsens system.
Restvibrationer kan dock ändå förekomma
under vissa förhållanden.

3. Använd vid behov i stället för väggklämmor kylkläm-
mor med extra gummiisolering samt eventuellt pansar-
slangar (gummislangar med armering).

4. Använd inte korrugerade slangar i rostfritt stål, då detta
kan leda till tryckfall på värmevattenssidan.

5. Montera avluftningsventiler i värmesystemet.

5.3.2 Dra anslutningsledningar mellan
värmepump och luft/brine-enhet

1. Dra förbindelserören.

– Förbindelserör (D 22 mm) inre diameter: ≥ 19 mm

– Brineledningarnas längd max.: 2 x 10 m

– Höjdskillnad mellan värmepump och luft/brine-en-
het: ≤ 6 m

– Antal 90°-böjar: 20

Anmärkning

Om ett kompositvärmerör används får inga
förtillverkade böjar installeras. Det ökar
tryckfallet och gör att brinevätskan cirkulerar
sämre. Detta kan leda till minskad effektivitet
och funktionsstörningar hos värmepumpen.

2. Montera brineledningarnas anslutning i brinevätskans
korrekta flödesriktning. Om brineledningarna för varm
och kall brine byts ut orsakar det effektivitetsförluster i
systemet.

Anmärkning

På luft/brine-enheten och på värmepumpen
är brineledningarnas anslutningar märkta
med ”A‟ och ”B‟ för att underlätta montering.

3. Installera luftkanalerna enligt anvisningarna i kapitel
Montera luftkanaler (→ Sida 34).
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5.3.3 Krav som ställs på värmekretsen

I värmesystem som huvudsakligen är utrustade med ter-
mostatiska eller elektriska ventiler måste en stadig och till-
räckligt stark genomströmning säkerställas i värmepumpen.
Oavsett val av värmesystem ska en minsta cirkulationsvat-
tenvolym med värmevatten (40 % av nominellt flöde, se ta-
bell tekniska data) säkerställas.

5.3.4 Ansluta värmepump till värmekrets

Se upp!
Skaderisk vid olämpligt frost- och korro-
sionsskyddsmedel!

Olämpliga frost- och korrosionsskyddsmedel
kan skada tätningar och andra komponenter
och orsaka otätheter och vattenläckage.

▶ Tillsätt endast godkända frost- eller korro-
sionsskyddsmedel till värmevattnet.

▶ Följ alla föreskrifter rörande påfyllning.

Se upp!
Risk för skador vid underskridande av
daggpunkt och kondensatbildning i kyl-
drift!

Radiatorvärmesystem är inte lämpligt för
kyldrift med en Vaillant geoTHERM värme-
pump.

▶ Se till att radiatorvärmesystem inte an-
vänds för kyldrift.

Varning!
Risk för brännskador pga. ånga eller hett
vatten!

Vid övertryck leds ånga och/eller hett vatten
bort via säkerhetsventilens utloppsslang.

▶ Placera slangens ände på ett sådant sätt
att personer inte kan sättas i fara vid ut-
blåsning av ånga och/eller hett vatten.

1. Installera säkerhetsventilens slang i en frostskyddad
omgivning och låt den sluta i en öppen tratt med insyn.

2. Anslut framledningen värme till värmepumpens anslut-
ning för framledning värme.

3. Anslut returledningen värme till värmepumpens anslut-
ning för returledning värme.

4. Isolera alla värmekretsens rör samt värmepumpens vär-
mekrets fuktsäkert för att undvika att kondenserings-
punkten underskrids vid kyldrift.

5.3.5 Montera brineledningar i byggnaden

48

65

42a

63

A BAB

5858

42aSäkerhetsventil

48 Manometer

58 Avstängningsventil

63 Avstängningsventil

65 Uppsamlingskärl för brine

1. Montera brineledningarna mellan luft/brine-enheten och
värmepumpen.

2. Isolera alla brineledningar samt värmepumpens och
luft/brine-enhetens anslutningar så att inte ånga kan
läcka ut.

5.3.6 Anslutning av värmepumpen till
brinekretsen

1A B

1. Ta bort blindpluggarna (1) från anslutningarna. De be-
hövs inte längre och kan slängas enligt gällande be-
stämmelser.

2. Anslut brineledningarna till värmepumpen.

3. Anslut värmepumpens anslutning ”A‟ till luft/brine-enhe-
tens anslutning ”A‟ och värmepumpens anslutning ”B‟
till luft/brine-enhetens anslutning ”B‟.
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5.3.7 Ansluta luft/brine-enhet

1

2

5

3

4

1 Fästskruv skyddskåpa

2 Från värmekällan till vär-
mepumpen (”A”, varm
brine)

3 Kondensatutlopp

4 Nödöverfyllnad

5 Från värmepumpen till
värmekällan (”B”, kall
brine)

1. Lägg de medföljande tätningarna med stödring av me-
tall i överfångsmuttrarna på brineanslutningarna och
skruva ihop dem med brineledningarnas anslutningar
”A” (brine varm) och ”B”(brine kallt) på luft/brine-enhe-
ten.

2. Anslut medföljande vattenlås till kondensatavrinningen
(3).

3. Fyll kondensvattenlåset med vatten för att förhindra att
luft/brine-enheten suger in infiltrerande luft.

5.3.8 Dra utloppsledningen från värmepumpens
säkerhetsventil

Anmärkning

Säkerhetsventilen för värmeanläggningen är inte-
grerad i värmepumpen.

1

1. Montera en avloppstratt för säkerhetsventilen.

– Diameter avloppstratt/utloppsrör: ≥ 32 mm

2. Montera avloppstratten så att inga kablar eller andra
elektriska komponenter kan skadas vid vattenutflöde.

– Ledningsänden måste kunna ses.

5.3.9 Anslut luft/brine-enhetens
kondensvattenavledning

1

2

1. Isolera anslutningsstudsens (1) utsida och vattenlå-
set(2) så att ingen ånga läcker ut, för att förhindra dagg-
bildning på vattenlåset genom att luft i rummet konden-
seras och för att undvika fuktskador på grund av drop-
pande kondensvatten.

2. Lägg isoleringen runt anslutningsstudsen.

3. Montera sifonen (2) på kondensutloppet (1) hos
luft/brine-enheten. Sifonen (2) är utformad som ett
flexibelt, formbart rörstycke. Böj sifonen (2) enligt
bilden.

4. För in vattenlåset i anslutningen för avloppsvatten ge-
nom ett lutande rör med minst 40 mm diameter.

5.3.10 Hydraulisk sammankoppling i systemet

5.3.10.1 Varmvattenladdning

Varmvattenberedningen sköts uteslutande av gasvärmeag-
gregatet.
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5.3.10.2 Alternativ värmedrift

För hydraulisk ihopkoppling av värmepump och gasvärme-
aggregat för värmedrift kan två ihopkopplingar väljas.

Antingen värmepumpen eller gasvärmeaggregatet arbetar i
värmedrift. Parallelldrift av apparaterna är utesluten.

5.3.10.3 Parallell värmedrift

M

M

Via en 2-zonssats och motsvarande specifikationer i system-
reglaget VRC 470 kan också den parallella värmedriften
klara samtidig användning av olika temperaturnivåer i vär-
mesystemet med de olika värmekällorna.

Anslutningen till värmeaggregatet måste ske direkt. Hydrau-
lisk buffert kan ej användas.

5.3.11 Installera värmekrets med direktanslutning

1. Installera de hydrauliska komponenterna enligt de
lokala föreskrifterna på samma sätt som i exemplet
med systemdiagrammen, se bilagan Systemdiagram
(→ Sida 53).

2. Anslut golvvärmekretsen direkt till värmepumpen.

3. Anslut två maxtermostater för att säkerställa värme-
pumpens och gasvärmeaggregatets golvskyddsfunk-
tion. Se bilaga Kopplingsschema (→ Sida 59).

4. Se till en minsta cirkulationsvattenvolym garanteras.

– Minsta cirkulationsvattenvolym: 40 % av nominellt
flöde

5. Installera en av de medföljande backventilerna i fram-
ledningen från värmepumpen och gasvärmeaggregatet.

– Flödesriktningen går från apparaten mot värmesy-
stemet, återströmningen till apparaten blockeras.

6. Montera systemets komponenter enligt systemdiagram-
met, se bilagan Systemdiagram (→ Sida 53).

5.3.12 Installera värmekrets med alternativ
värmedrift

1. Installera hydrauliska komponenter enligt systemdia-
gramexemplet. Se bilaga Systemdiagram (→ Sida 53).

Anmärkning

Värmekretsen kan frånskiljas från gasvärme-
aggregatet och värmepumpen via ett sam-
lingskärl eller en mellanvärmeväxlare.

2. Se till en minsta cirkulationsvattenvolym garanteras.

– Minsta cirkulationsvattenvolym: 40 % av nominellt
flöde

3. Installera en av de medföljande backventilerna i fram-
ledningen från värmepumpen och gasvärmeaggregatet.

Anmärkning

Om du har installerat ett samlingskärl mel-
lan värmepumpen och värmesystemet ska
systemgivaren VF2 placeras i blandningskär-
lets utlopp.

4. Montera systemets komponenter enligt systemdiagram-
met, se bilagan Systemdiagram (→ Sida 53).

5.3.13 Installera värmekretsar med parallell
värmedrift

1. Installera de hydrauliska komponenterna enligt de
lokala föreskrifterna på samma sätt som i exemplet
med systemdiagrammen, se bilagan Systemdiagram
(→ Sida 53).

Anmärkning

För parallell värmedrift krävs att en 2-zons-
station (Vaillant-tillbehör) installeras. Värme-
pumpen, gasvärmeaggregatet och önskad
värmekrets ansluts till 2-zonsstationen.
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Anmärkning

Vid användning av en 2-zonsstation (Vaillant-
tillbehör) behövs inte de två backventilerna.

2. Anslut två maxtermostater för att säkerställa värme-
pumpens och gasvärmeaggregatets golvskyddsfunk-
tion.

3. Se till en minsta cirkulationsvattenvolym garanteras.

– Minsta cirkulationsvattenvolym: 40 % av nominellt
flöde

4. Montera systemets komponenter enligt systemdiagram-
met, se bilagan Systemdiagram (→ Sida 53).

5.4 Fylla på och avlufta anläggningen

5.4.1 Påfyllning och avluftning av värmekretsen

5.4.1.1 Behandla värmevatten

Anrikning av värmevattnet med tillsatsämnen kan orsaka
materialskador. Vaillant ansvarar inte för att dessa tillsatsme-
del är kompatibla med och effektiva i resten av värmesyste-
metVaillant.

Vid avsedd användning har man inte funnit några tecken
på att nedanstående produkter skulle vara oförenliga med
Vaillant-apparaterna.

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.

▶ Observera gällande föreskrifter och tekniska regler vid
behandling av vatten för fyllning och påfyllning.

Om de gällande föreskrifterna och tekniska reglerna inte
ställer några högre krav, gäller följande:

Värmevattnet måste behandlas,
– om den sammanlagda fyllnings- och påfyllningsvolymen

under systemets livslängd överskrider tre gånger värme-
systemets nominella volym, eller

– om nämnda riktvärden inte finns i följande tabeller.

Total värme-
effekt

Total hårdhet vid minsta uppvärmningsyta i
pannan

2)

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

> 50 l/kW

kW mol/m
3

mol/m
3

mol/m
3

< 50

Ingen begä-
ran eller

2 0,02

< 3
1)

> 50 till ≤ 200 2 1,5 0,02

> 200 till ≤
600

1,5 0,02 0,02

> 600 0,02 0,02 0,02

1) För anläggningar med vattenvärmare för centralvärme och för
system med elektriska värmeelement

2) För särskilda systemvolymer (liter nominell volym/värmeeffekt;
i anläggningar med flera pannor ska den lägsta effekten för varje
enhet användas).

De här uppgifterna gäller bara när påfyllnings- och spädvattnet
är tre gånger anläggningens volym. Om tre gånger anläggning-
ens volym överskrids måste vattnet, precis som när nämnda
gränsvärden överskrids, behandlas enligt kraven i VDI 2035/1
(avhärdning, avsaltning, hårdhetsstabilisering eller avslamning).

Värmevattnets
egenskaper

Enhet Låg salthalt Hög salthalt

Elektrisk ledningsför-
måga vid 25 °C

μS/cm < 100 100 - 1500

Utseende
Fritt från sedimenterande
material

pH-värde vid 25 °C 8,2 - 10,0
1)

8,2 - 10,0
1)

Syre mg/l < 0,1 < 0,02

1) För aluminium och aluminiumlegeringar inskränks det tillåtna
pH-intervallet till mellan 6,5 och 8,5.

Specifikationerna gäller enligt VDI 2035/2.

Se upp!
Skaderisk på grund av olämpligt frost-
skyddsmedel

Olämpligt frostskyddsmedel och andra till-
satser kan orsaka skador på tätningar och
membran samt buller vid värmedrift.

▶ Använd endast lämpliga frostskyddsme-
del i värmevattnet.

Se upp!
Skaderisk pga. avlagring av magnetit.

I värmeaggregat med stålrör, radiatorer utan
termostat och/eller ackumulatortankenhe-
ter kan det bildas magnetit om stora vatten-
mängder förekommer. Här rekommenderar vi
att du använder ett magnetfilter för att skydda
pumpen inuti enheten.

▶ Placera alltid filtret direkt i området där
retur till värmepumpen sker.
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5.4.1.2 Fyll /fyll på värmesystemet

1. Öppna alla termostatventiler i värmeanläggningen och i
förekommande fall alla ytterligare avstängningsventiler.

2. Kontrollera tätheten hos alla anslutningar och i hela
värmesystemet.

3. För att avlägsna luftkuddar ur värmesystemet bör du
spola igenom värmeanläggningen med en fyllnings-
pump. Fyll värmepumpen via returledningen och låt
vattnet rinna ut genom framledningen.

5.4.2 Påfyllning och avluftning av brinekretsen

5.4.2.1 Blanda brinevätska

Brinevätskan består av vatten blandat med ett frostskydds-
medelskoncentrat. Vilka brinevätskor som får användas skil-
jer sig starkt mellan olika regioner. Du kan få denna informa-
tion från ansvariga myndigheter.

Varning!
Skaderisk genom frätskador!

Brinevätskorna är hälsovådliga.

▶ Undvik att de kommer i kontakt med hud
och ögon.

▶ Undvik inandning och förtäring.
▶ Bär skyddshandskar och skyddsglasögon.
▶ Följ anvisningarna i det säkerhetsdatablad

som följer med brinevätskan.

▶ Blanda försiktigt etylenglykol med vatten.

– Brinevätska: förhållande etylenglykol/vatten: 3/7

◁ Du får en vattenliknande lösning med 30 % vol. ety-
lenglykol.

◁ Brinevätskan är skyddad mot frost.

– Brinevätskans frostskydd: −16 … −14 ℃

▶ Kontrollera brinevätskans blandningsförhållande.

– Arbetsmaterial: Refraktometer

5.4.2.2 Beräkna vilken mängd brinevätska som
behövs

▶ Beräkna vilken mängd brinevätska som behövs med
hjälp av uppgifterna i följande tabeller.

▶ Lägg till ett påslag på 10 l till den beräknade mängden för
att underlätta spolning.

▶ Efter driftsättning bör du överlämna eventuell överflödig
brinevätska till användaren så att vätskan kan användas
för eventuell framtida påfyllning.

Brinevätskevolym i apparat i liter ( ± 1 liter) Totalt

VWL 35/4 S 230 V + VWL 3/4 SI 3,5 + 5,5 9

Rörtyp Brinevätskevolym per flödesmeter i
liter

DN 20 0,3

VWL 35/4 S 230 V med VWL 3/4 SI och 20 m DN 20 kop-
parrör ger följande totalvolym i liter:

9 + 20 x 0,3 + 10 (reserv) = 25 l.

5.4.2.3 Ställa in grundtryck för luft/brine-enhetens
expansionskärl

Om luft/brine-enheten och värmepumpen installeras på
olika våningar i huset ska expansionskärlets grundtryck i
luft/brine-enheten anpassas.

– Grundtryck expansionskärl (fabriksinställning): 0,09 MPa
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x Höjd (luft/brine-enhet) −
höjd (värmepump)

y Grundtryck för expan-
sionskärl i luft/brine-enhet

▶ Sänk grundtrycket om luft/brine-enheten sitter högre än
värmepumpen.

– Arbetsmaterial: Manometer

– Arbetsmaterial: Kväveslinga

▶ Höj grundtrycket om luft/brine-enheten sitter lägre än
värmepumpen.

Anmärkning

Se till att brinekretsen är trycklös när du ställer
in grundtrycket i expansionskärlet, t.ex. genom
att öppna brinekretsen en kort stund med hjälp
av en avtappningsventil.
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5.4.2.4 Fylla på brinekrets

69

66

48 62

42a

6361

33

67

65

A B

69

29
B A 37

29 Brinepump

33 Smutsfilter

37 Automatisk luftavskiljare

42a Säkerhetsventil

48 Manometer (som tillval)

61 Avstängningsventil

62 Avstängningsventil

63 Avstängningsventil

65 Uppsamlingskärl för brine

66 Brinebehållare

67 Fyllningspump

69 Avluftningsskruvar

A Från värmekällan till värmepumpen (varm brine)

B Från värmepumpen till värmekällan (kall brine)

1. Montera ett smutsfilter (33) i tryckledningen.

2. Anslut fyllningspumpens tryckledning till avstängningsventilen (61).

3. Stäng avstängningsventilen (63).

4. Öppna avstängningsventilen (61).

5. Anslut en slang ansluten till brinevätska till avstängningsventilen (62).

6. Öppna avstängningsventilen (62).

7. Fyll på brinevätska i brinekretsen med hjälp av fyllningspumpen (67) från brinebehållaren (66).

– Brinevätska: förhållande etylenglykol/vatten: 3/7
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5.4.2.5 Fylla och avlufta brinekrets

1. Starta fyllningspumpen (67) för att fylla på brinekretsen
och spola den.

2. Kör fyllningspumpen (67) i minst 10 minuter för att få
tillräcklig påfyllning och spolning.

3. Stäng därefter avstängningsventilerna (61) och (62) och
koppla från fyllningspumpen (67).

4. Öppna och stäng luft/brine-enhetens och värmepum-
pens avluftningsventil (69) och kontrollera och luft fort-
farande kommer ut.

5. Avlufta luft/brine-enheten och värmepumpen helt.

6. Sätt en silikonslang (⌀ 5 mm) på avluftningsventilen och
samla upp brinevätskan i en hink.

7. Upprepa spolningen vid behov.

8. Öppna avstängningsventilen (63).

5.4.2.6 Bygga upp trycket i brinekretsen

1. Trycksätt brinekretsen med hjälp av fyllningspumpen
(67).

Anmärkning

För att brinekretsen ska fungera utan pro-
blem krävs ett tryck på 0,15 MPa (1,5 bar).
Säkerhetsventilen öppnas vid 0,3 MPa
(3 bar).

2. Läs av trycket på manometern.

– Drifttryck brinekrets: 0,15 MPa

3. Bygg upp trycket i brinekretsen genom att öppna av-
stängningsventilen (61) och fylla på brinevätska med
fyllningspumpen.

4. Minska vid behov trycket i brinekretsen genom att
öppna avstängningsventilen (62) och tappa av
brinevätska.

5. Kontrollera brinekretsens tryck i värmepumpens DIA-
system.

6. Upprepa åtgärden vid behov.

7. Avlägsna de båda slangarna på ventilerna (61) och
(62).

8. Utför ytterligare en avluftning efter att värmepumpen
har tagits i drift.

9. Lämna över behållaren med kvarvarande brinevätska
till korrekt förvaring.

5.4.3 Utföra den elektriska installationen

Fara!
Risk för elektriska stötar!

Allvarliga personskador kan bli följden om du
rör vid spänningsförande anslutningar.

▶ Innan elinstallationsåtgärder utförs ska
apparatens nätkontakt dras ut ur eluttaget.

▶ Se till att strömmen inte kan kopplas in
igen.

Fara!
Livsfara på grund av elektriska stötar vid
felaktig elanslutning!

En felaktigt utförd elektrisk anslutning kan
äventyra apparatens driftsäkerhet och leda till
personskador och materiella skador.

▶ Den elektriska installationen måste utfö-
ras av en utbildad elektriker som ansvarar
för att gällande normer och direktiv följs.

Se upp!
Materiella skador på grund av kortslut-
ning!

Ledningar som för nätspänning (230 V) får
endast skalas max. 10 mm för anslutning till
230 V-anslutning. Längre avisolering medför
risk för kortslutning på kretskortet om kabeln
inte fästs ordentligt i 230-V-anslutningen.

▶ Avisolera ledarna högst 10 mm.
▶ Var noga med att dra ledningarna korrekt.

1. Vid den elektriska anslutningen av värmepumpen
måste de tekniska anslutningsvillkoren för anslutning till
elleverantörens lågspänningsnät följas.

2. Lägg lågspänningsledningar som t.ex. givarkablar på
plats i huset på tillräckligt avstånd från 230 V-ledningar.
Minimiavstånd lågspännings- och nätspänningsledning
vid ledningslängd > 10 m: 25 cm.

3. Sätt i värmepumpens och luft/brine-enhetens respektive
nätkontakter i varsitt lämpligt jordat uttag för strömför-
sörjning. Beakta anvisningarna i kap. 5.5.4.

– Se till att de jordade uttagen för värmepump och
luft/brine-enhet är säkrade var för sig. Det jordade
uttaget ska alltid vara tillgängligt efter installation av
apparaten.

Anmärkning

Om en av apparatens nätanslutningskablar
är skadad ska den ersättas med en särskild
anslutningskabel som du kan beställa från
tillverkaren eller från kundtjänst.

4. Var uppmärksam på matningsledningarnas maximala
ledningslängd.

– Längd sensorledning max.: 50 m

5.4.4 Dragning av eBUS-ledningar

▶ Dra eBUS-ledningarna stjärnformigt från en fördelardosa
till de enskilda apparaterna. Se bilagan eBUS-kablage
(→ Sida 58).
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5.4.5 Öppna elskåp

2.

1.

1

2

3

1. Fäll elskåpet (1) framåt.

2. Lossa de fyra klämmorna på elskåpets bakre lucka (2)
från sina fästen (3) på elskåpet bak och på sidorna.

3. Fäll upp luckan.

4. Observera de komponenter och tillbehör som ska an-
slutas i kopplingsboxen (Kapitel: Installera tillbehör som
följer med i leveransen (→ Sida 31)).
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5.4.6 Kopplingsscheman
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X19 Flödesvakt (på installationsplatsen)
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Huvudkretskort

F1 Säkring F2 T 4A/250 V

S20 Anliggningstermostatanslutning (24V=)

S21 —

X1 Nätanslutning 230 V~ (huvudkretskort)

X11 Anslutning fyrvägsventil (enbart för VWL)

X12 Kantkontakt strömförsörjning tillsatsmodul 2 till 7

X13 Omgivningskrets pump

X14 —

X15 —

X16 Anläggningskrets pump

X20 -
X25

Interna elektriska anslutningar

X30 Diagnosgränssnitt

X40 Styranslutning tillsatsmodul 2 till 7

X41 Kantkontakt DCF/AF (utetemperaturgivare + DCF-signal)

X51 Kantkontakt AI display

X100 eBUS (t.ex. regleringen VRC 470)

X700 Säkerhetsrelä kompressor
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5.4.6.1 Kopplingsschema luft/brine-enhet
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5.4.7 Skapa eBUS-anslutning mellan värmepump
och luft/brine-enhet

▶ För eBUS-ledningen genom genomföringarna i värme-
pumpens botten.

▶ Anslut eBUS-ledningen till eBUS-anslutningen på värme-
pumpens huvudkretskort.

347 6 591011

1
12

13

28

1 Säkring F1 T2 230 V för
fläkt och överhettnings-
skydd

2 Anslutning avisningsenhet

3 Anslutning överhettnings-
skydd

4 Spänningsförsörjning fläkt

5 Anslutning spänningsför-
sörjning 230 V / 50 Hz

6 ej använd

7 ej använd

8 Anslutning givare T9

9 Anslutning givare T10

10 Anslutning styrsignal fläkt

11 Anslutning eBUS

12 eBUS-adressbrytare (fa-
briksinställning 1)

13 Drift-LED

▶ Anslut eBUS-ledningen till eBUS-anslutningen (11) i
luft/brine-enhetens elkopplingslåda.

5.4.8 Montera regleringen VRC 470

▶ Montera regleringen enligt drift- och installationsanvis-
ningen.

5.4.9 Ansluta reglering och tillbehör till
elektroniken

Se upp!
Skaderisk pga. ej sakkunnig installation!

Nätspänning till fel insticksklämma i ProE-
systemet kan förstöra elektroniken.

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

1. Öppna kopplingsboxen. (→ Sida 27)

2. För in anslutningskablarna till de komponenter som ska
anslutas (t.ex. extern reglering, utetemperaturgivare)
genom kabelgenomföringen på apparatens undersida.

3. Använd dragavlastningarna.

4. Korta av anslutningskablarna till lämplig längd.

5. Skala av högst 3 cm av den yttre manteln på flexibla
ledningar.

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

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

8. Förse de avisolerade ledarändarna med ledarhylsor för
att garantera en säker förbindelse utan lösa kardeler
som kan orsaka kortslutning.

9. Anslut ProE-kontakten till regleringens anslutningskab-
lar med hjälp av en skruvmejsel.

Anmärkning

Se till att ledarna sitter ordentlig fast i ProE-
kontaktens insticksterminaler.

10. Anslut ProE-kontakten till dess kortplats på värmepum-
pens huvudkretskort (→ Sida 31).

11. Installera standardgivaren VR 10. (→ Sida 32)

12. Installera VRC DCF-mottagare (→ Sida 32).

13. Dra eBUS-ledningarna korrekt.

14. Säkra kabeln med dragavlastning i kopplingsboxen.

15. Stäng kopplingsboxen. (→ Sida 32)

5.4.10 Installera tillbehör som följer med i
leveransen

1. Anslut tillbehöret som det visas i exemplet med
systemdiagram HC1 (→ Sida 54).

– Arbetsmaterial: VRC DCF-mottagare MIT utetempe-
raturgivare

– Arbetsmaterial: VR32

– Arbetsmaterial: VRC 470 reglering

2. Anslut tillbehöret som det visas i exemplet med
systemdiagram HC7 (→ Sida 55).

– Arbetsmaterial: VRC DCF-mottagare MIT utetempe-
raturgivare

– Arbetsmaterial: Framledningstemperaturgivare VF2

– Arbetsmaterial: VR32

– Arbetsmaterial: Fjärrkontroll VR 81/2

– Arbetsmaterial: Shuntmodul VR 61/2

– Arbetsmaterial: VRC 470 reglering

3. Anslut tillbehöret som det visas i exemplet med
systemdiagram HC10 (→ Sida 56).

– Arbetsmaterial: VRC DCF-mottagare MIT utetempe-
raturgivare

– Arbetsmaterial: Framledningstemperaturgivare VF2

– Arbetsmaterial: VR32

– Arbetsmaterial: VRC 470 reglering

– Arbetsmaterial: VWZ ZK 2-zonssats
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5.4.11 Installera VR 10

▶ Anslut standardgivaren VR 10 till värmepumpens eller
gasvärmeaggregatets huvudkretskort via en ProE-kon-
takt.

– som dykgivare, t.ex. som tankens temperaturgivare
i ett dykrör, som temperaturgivare framledning i ett
samlingskärl, som ytmonterad givare i utlopps- eller
returrör.

5.4.12 Installera VRC DCF

Se upp!
Risk för felfunktion!

Om den medföljande VRC DCF-mottagaren
med utetemperaturgivare inte installeras, vi-
sas en temperatur på -60 °C på manöverpa-
nelens display. En korrekt reglering av fram-
ledningstemperaturen är inte möjlig. Inget
varningsmeddelande sparas i felminnet.

▶ Installera den medföljande VRC DCF-
mottagaren med utetemperaturgivare.

▶ Anslut VRC DCF-mottagaren till antingen gasvärmeag-
gregatet eller värmepumpen.

▶ Montera VRC DCF-mottagaren enligt dess bifogade
monteringsanvisning.

▶ Dra kabel till VRC DCF-mottagaren som i bildens vänstra
del om du använder en VRC DCF-mottagare med inte-
grerad utetemperaturgivare.

▶ Dra kabel till VRC DCF-mottagaren som på bildens högra
del om du använder en speciallösning med extern ute-
temperaturgivare (som tillvalstillbehör).

5.4.13 Installera tillvalstillbehör

Du kan ansluta följande tillbehör:

– VR 40

– VR 61/2

– VR 81/2

Fara!
Livsfarlig spänning i anslutningar!

Vid arbete på värmekällans kopplingsbox
föreligger livsfara vid elstöt.

▶ Innan du utför åtgärder i värmekällans
kopplingsbox bör du dra ut nätkontakten
ur eluttaget.

▶ Se till att strömmen inte kan kopplas in
igen.

▶ Kopplingsboxen får endast öppnas när
värmekällan är helt utan spänning.

▶ För ledningarna genom genomföringarna i värmepum-
pens botten.

▶ Öppna kopplingsboxen.

▶ Anslut anslutningskabeln till motsvarande ProE-kontakt
eller kortplats på huvudkretskortet.

▶ Säkra ledningarna med dragavlastningarna i apparaten.

▶ Stäng kopplingsboxen.

5.4.14 Stäng elskåpet

1

2

3

1. Stäng bakväggen (2) genom att trycka nedåt på el-
skåpet (1).

2. Se till att alla fyra klämmor(3) hörbart snäpper fast i sina
hållarflikar.

3. Fäll elskåpet uppåt.

4. Montera höljet. (→ Sida 36)

5. Montera skyddskåpan. (→ Sida 36)

5.4.15 Kontrollera elektrisk installation

▶ Efter avslutad installation bör du utföra en kontroll av
elinstallationen där du kontrollerar att alla delar sitter fast
och har tillräcklig isolering.



Montering 5

0020167334_02 geoTHERM Anvisningar för installation och underhåll 33

5.4.16 Välja luftkanalsystem

1. Använd vid monteringen endast vanliga isolerade luft-
kanaler utrustade med lämplig värmeisolering. På så vis
förebygger du kondensvattenbildning på luftkanalerna.

– Luftkanaler inre diameter: 200 mm

Total längd luftkanaler

För insugs- och ut-
blåsningsledning var-
dera max. 2 m plus 2
böjar

Gäller vid: utan böjar För insugs- och ut-
blåsningsledning var-
dera max. 4 m

2. Vid placering av luftkanalerna bör du räkna med den
statiska uppfordringshöjd som anges i tekniska data.

3. Montera insugsledningens ände högre upp än utblås-
ningsledningens ände. På så vis förebygger du felaktig
luftinsugning genom återcirkulation.

– Höjdskillnad: ≥ 0,5 m

4. Använd böjar med liten tryckförlust, t.ex. halvskalsböjar
eller 4-segmentsböjar.

5. Om du använder 45°-böjar kan du installera två 45°-
böjar i stället för en 90°-böj.

5.4.17 Välja takgenomföring

 

Se upp!
Skaderisk på grund av fukt!

Vid vägg- och takgenomföringar kan det upp-
stå köldbryggor på luftröret. Detta kan leda till
att fukt kommer in.

▶ Använd lämplig värmeisolering vid vägge-
nomföringar.

▶ Täta väggenomföringar noggrant mot
fuktintrång.

▶ Använd lämpliga takavsatser vid takinstal-
lation.

▶ Täta takgenomföringar noggrant mot fukt-
intrång.

▶ Installera lämplig värmeisolering för att
förhindra köldbryggor.

1. Bestäm luft/brine-enhetens installationsplats.

2. Se till att det fria utrymme som krävs för installation och
underhåll finns tillgängligt samt att tillufts-/frånluftssyste-
met kan monteras enligt anvisningarna.

3. Bestäm takgenomföringens monteringsplats. Räkna
i samband med detta med den nödvändiga taköpp-
ningen.
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5.4.18 Använda taköppningar

▶ Montera en lämplig avsats vid luftkanalens ände för att
förebygga återsugning av luft (luftkortslutning mellan
insugs- och utblåssidan) samt för att hålla slagregn och
vind ute.

– Arbetsmaterial: Täckkåpa med skild luftledning för
insugs- och utblåssidan

5.4.19 Montera luft/brine-enhetens luftkanaler

Se upp!
Skaderisk på grund av fukt!

Vid vägg- och takgenomföringar kan det upp-
stå köldbryggor på luftröret. Detta kan leda till
att fukt kommer in.

▶ Använd lämplig värmeisolering vid vägge-
nomföringar.

▶ Täta väggenomföringar noggrant mot
fuktintrång.

▶ Använd lämpliga takavsatser vid takinstal-
lation.

▶ Täta takgenomföringar noggrant mot fukt-
intrång.

▶ Installera lämplig värmeisolering för att
förhindra köldbryggor.

1. Montera luftkanalerna.

– Luftkanaler inre diameter: 200 mm

– Installera luftkanalerna så att det blir lufttätt.

2. Montera skyddsgaller på intags- och utblåsöppningarna
så att smådjur inte kan ta sig in.

3. Om du använder isolerade luftkanaler av metall bör
du isolera luftkanalerna utvändigt vid övergången till
luft/brine-enheten med en ångtät värmeisolering för att
förhindra eventuell kondensvattenbildning.

– Värmeisoleringens längd: 40 cm
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5.4.20 Anslutningsvarianter för insugs- och utblåsningsröret vid luft-/brinevärmeväxlare

VWZ LE F VWZ LE F

}*

*) 80 cm avstånd om möjligt

A B

C D

Anmärkning

Om du använder luftkonditionering för bostadsutrymmen ska en pratljudsdämpare och en filterbox installeras i
luftledningen på luft/brine-enheten.

Se upp!
Skaderisk genom förorening!

Luft/brine-enheten får bara drivas med det inbyggda filtret i filterboxen. I annat fall förorenas värmeväx-
laren. Detta kan leda till en defekt på luft/brine-enheten.

▶ Driv luft/brine-enheten enbart med det inbyggda filtret.
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5.5 Avsluta installationen

5.5.1 Kontrollera systemtryck och systemets
täthet

1. Utför en systemkontroll efter avslutad installation.

2. Ta värmepumpen i drift med hjälp av tillhörande bruks-
anvisning.

Kontrollera vattentryck och vattentäthet
3. Kontrollera värmesystemets täthet och tryck.

5.5.2 Montera värmepumpens hölje

1. Häng höljet på värmepumpens övre hake.

2. Fäst höljet på värmepumpens framsida med hjälp av
två skruvar.

5.5.3 Montera värmepumpens skyddskåpa

1. Sätt frontkåpan mot de övre hållarna.

2. Tryck på skyddskåpan på värmepumpen så att fäst-
klamrarna fäster i skyddskåpan. Du kan också hjälpa
till ytterligare genom att samtidigt trycka fästklamrarna
uppåt.

3. Fäst skyddskåpan genom att skruva i skruven på vär-
mepumpens undersida.

5.5.4 Ansluta apparaterna till strömförsörjningen

Fara!
Livsfara vid elektriska stötar!

Produkten är från fabriken utrustad med en
nätkontakt av typen CEE 7/7. Ansluts nät-
kontakten inte till ett passande jordat eluttag
finns det risk för livsfarliga elstötar.

▶ Om det på grund av den nationella stan-
darden inte finns något passande jordat
eluttag ska en jordad adapterkontakt an-
vändas.

Fara!
Brandrisk om det jordade eluttaget inte
passar!

Produkten är från fabriken utrustad med en
nätkontakt av typen CEE 7/7. Ansluts nät-
kontakten inte till ett passande jordat eluttag
finns det risk för brand.

▶ Om det på grund av den nationella stan-
darden inte finns något passande jordat
eluttag ska en jordad adapterkontakt an-
vändas.

Ansluta värmepump till strömförsörjning
1. Sätt i nätkontakten i ett lämpligt, jordat uttag efter att

alla andra installationssteg har utförts.

Ansluta luft/brine-enhet till strömförsörjning
2. Sätt i nätkontakten för luft/brine-enhetens strömförsörj-

ning i lämpligt, jordat uttag efter att alla installationssteg
har utförts.

6 Driftsättning

6.1 Värmepumpens manövreringssätt

Värmepumpens manövreringssätt och användning beskrivs i
värmepumpens bruksanvisning.

6.1.1 Gå till installatörsnivå

Se upp!
Skaderisk pga. ej sakkunnig användning.

Felaktiga inställningar kan leda till skador på
värmesystemet.

▶ Gör endast inställningar på installatörs-
nivå om du är behörig att göra det.

Meny → Installatörsnivå

– Du kan hämta installatörsnivå med koden 17.

6.1.2 Översikt över menystrukturen,
installatörsnivå

Översikt över installatörsnivån (→ Sida 62)

6.2 Ta värmepumpen i drift

▶ Anslut nätkontakten till ett jordat eluttag.

◁ Displayen visar huvudbilden.

6.3 Arbeta igenom installationsassistenten

Installationsassistenten startas när värmepumpen slås på
första gången.

Installationsassistentens start måste bekräftas. Efter denna
bekräftelse blockeras värmepumpens alla värmebegäran-
den. Detta tillstånd råder fram tills installationsassistenten
avslutats eller avbrutits.

6.3.1 Inställning av språk

▶ Ställ in önskat språk.

6.3.2 Ställa in omgivningskretstyp

▶ Ställ in omgivningskretstyp.

– luft/brine

6.3.3 Ställa in frysskydd

Gäller för: Omgivningskretstyp luft/brine

▶ Korrigera temperaturen vid behov. Fabriksinställningen är
-12 °C.

– Frostskydd: −13 … 4 ℃

6.3.4 Avlufta anläggningskretsen

▶ Starta testprogram P.03 för att avlufta (→ Sida 47) inhom-
huskretsen.
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6.3.5 Avlufta omgivningskretsen

▶ Starta testprogram P.04, för att avlufta (→ Sida 47) utom-
huskretsen.

6.3.6 Telefonnummer till installatör

Du kan lägga in ditt telefonnummer i apparatens meny.

Användaren kan sedan se detta i informationsmenyn. Tele-
fonnumret kan vara upp till 16 siffror långt och får inte inne-
hålla några mellanslag. Om telefonnumret är kortare kan du
avsluta inmatningen efter sista siffran genom att trycka på
höger funktionsknapp .

Alla siffror till höger raderas.

6.4 Aktivera övervakning (kontrollera
statuskoder)

Meny → Live monitor

– Med denna funktion kan du hämta värmepumpens sta-
tuskoder. De kan användas för att ge dig information om
värmepumpens aktuella drifttillstånd (Statusindikering
(→ Sida 41)).

6.5 Framledningstemperatursreglering
värmedrift

För att en värmepump ska fungera med god ekonomi och
störningsfritt är det viktigt att reglera kompressorns start.
Kompressorns start är det ögonblick då störst belastning
läggs på systemet. Med hjälp av energibalansreglering är det
möjligt att minimera antalet starter för värmepumpen utan
att ge avkall på ett komfortabelt inomhusklimat. Precis som
med andra utetemperaturstyrda regleringar styr regleringen
framledningstemperaturen i förhållande till utetemperaturen
enligt en värmekurva. Energibalansberäkningen sker med
utgångspunkt från detta börvärde och den verkliga framled-
ningstemperaturen – skillnaden mellan de två mäts och regi-
streras varje minut:

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

Vid ett visst bestämt värmeunderskott (under menyalterna-
tivet Konfiguration→ Kompressorstart vid ) startar vär-
mepumpen och stängs först av igen när den tillförda värme-
mängden är lika med värmeunderskottet. Ju större det in-
ställda negativa värdet är, desto längre blir intervallet i vilket
kompressorn är i eller ur drift.

Ytterligare en omständighet är att kompressorn kopplas till
eller från direkt vid en avvikelse på mer än 7 K av den verk-
liga utloppstemperaturen från börutloppstemperaturen. Kom-
pressorn startar alltid omedelbart när en värmebegäran kom-
mer direkt från regleringen (t.ex. vid ett tidsfönster eller vid
byte från gasaggregatsdrift till värmepumpsdrift).

Tidsvillkor för kompressordrift

För drift av kompressorn gäller alltid följande:

– Minsta drifttid: 2 min

– Minsta vilotid: 5 min

– Minimitid mellan starter: 20 min

6.6 Hämta statistik

Meny → Installatörsnivå → Testmeny → Statistik

– Med denna funktion kan du hämta statistik för värme-
pumpen.

6.7 Ta apparaten i drift

6.7.1 Kontrollera apparatens funktion

1. Utför en kontroll av värmepumpens funktioner.

2. Ta värmepumpen i drift med hjälp av tillhörande bruks-
anvisning.

3. Kontrollera värmedriften.

4. Kontrollera kyldriften.

7 Anpassning till värmesystemet

7.1 Anpassning till värmesystemet

Installationsassistenten startas när värmepumpen slås på
första gången.

Om du redan har fyllt värmesystemet och avslutat installa-
tionsassistenten men vill ställa in de viktigaste systempara-
metrarna en gång till kan du använda menyalternativet Kon-
figuration.

Meny → Installatörsnivå → Konfiguration

7.2 Inställningsparametrar för värmepump

För den individuella inställningen av värmepumpen kan du
anpassa särskilda parametrar i menyn Konfiguration.

Meny → Installatörsnivå → Konfiguration

Parametrar Förklaring

Språk Välj önskat språk här.

Kontaktdata Här kan du ange ditt telefonnummer om du är
installatör. Slutkunden kan se detta nummer i
Meny → Information.

Kompres-
sorstart vid

Värmeunderskott vid vilket kompressorn startas
i värmedrift. Se kapitlet ”Framledningstempera-
tursreglering värmedrift”.

max resthöjd
värme

Begränsning av apparatens statiska uppford-
ringshöjd i anläggningskretsen. Om värdet mins-
kar begränsas pumpvarvtalet därefter så att den
inställda statiska uppfordringshöjden inte över-
skrids.

Konfig. anl.
pump

Omkoppling mellan automatik (flödesreglering
med driftberoende börvärden) och drift med fasta
värden (1 - 100 %). Fastvärdesdrift bör endast
väljas om installationen inte tillåter automatik.

Till-
skottsvärme
börv.

Flödesbörvärde för reglering av intern byggnads-
kretspump för den händelse gasvärmeaggrega-
tet styr shuntkretsen och pumpen i värmepum-
pen följer med. Endast tillsammans med tillbehör
VWZ ZK.

Konfiguration
fläkt

Omkoppling mellan automatik (varvtalsreglering
med driftberoende börvärden) och drift med fasta
värden (1 - 100 %). Fastvärdesdrift bör endast
väljas om installationen inte tillåter automatik.
Vid fastvärdesdrift bör en luftström på 500 m³/h
inte underskridas.
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Parametrar Förklaring

Tryckförl.
luftkanal

Tryckförlust i luftkanalerna (utan fläktenhet) vid
ett nominellt flöde på 500 m³/h. Om tryckförlus-
ten i luftkanalerna underskrider 70 Pa vid nomi-
nellt flöde, ska inställningsvärdet reduceras till
den faktiska tryckförlusten. Beroende på det in-
ställda värdet anpassas sedan fläktens varvtal
så, att fläkten vid likadan luftström drivs med ett
lägre varvtal.

Ljuddämp-
ning fläkt

Om ett fönster för bullerreduktion visas i system-
reglaget, bestämmer denna inställning till vilket
maximalt procentvärde fläktvarvtalet begränsas.
(I förhållande till det maximala fläktvarvtalet på
2280 varv i minuten.)

Omgivnings-
krets typ

Värmepumpens grundläggande konfiguration.
För denna typ av värmepump måste den här
inställningen stå på "Luft/brine".

Frysskydds Minimal utloppstemperatur från värmepumpen till
omgivningskretsen vid vilken driften stoppas för
att hindra att brine fryser.

Utlösning
nöddrift

Om du väljer ”Till” här och ingen reglering är
ansluten (t.ex. på grund av fel) kan du i grund-
menyn ställa in ett utloppsbörvärde samt en drift-
typsinställning för att kunna köra värmepumpen i
nöddrift.

Programver-
sion

Här visas omväxlande versionnumret för huvud-
kretskortet (HMU xxxx) och displayen (AI xxxx).

Ytterligare inställningsuppgifter finns listade i bilagan.

7.3 Inställning av högeffektiv pump

7.3.1 Inställning av anläggningskretspump

Automatik
Fabriksinstallerad flödesreglering ser till att nominellt flöde
nås automatiskt. Denna reglering möjliggör effektiv drift av
uppvärmningspumpen eftersom pumpvarvtalet anpassas till
det hydrauliska motståndet. Vaillant rekommenderar att du
inte ändrar denna inställning.

Manuell drift

0
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700
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 [ mbar ]

 5K / 480 l/h

Meny → Installatörsnivå → Konfiguration → Konf. byggna-
dens kretspump

Om automatisk drift av pumpen inte önskas, kan manuell
drift ställas in i menyn Konfiguration. I diagrammet visas
effekten av inställning av pumpstyrning på statisk uppford-
ringshöjd vid nominellt flöde för en temperaturskillnad på 5 K
på värmesidan.

Inställning av maximalt differenstryck i anlägg-
ningskrets
Om differenstrycket i inomhuskretsen inte får överskrida
ett visst maxvärde kan begränsningen ställas in i området
0,02–0,07 MPa i menyn Konfiguration.

Meny → Installatörsnivå → Konfiguration → Max. statisk
uppfordringshöjd

7.3.2 Inställning av omgivningskretspump

Omgivningspumpen är optimalt förinställd från fabrik och kan
inte ställas in manuellt.

7.3.3 Inställning av fläkt

Om tryckfallet i luftkanalerna vid nominellt flöde (500 m³/h)
underskrider ett värde på 70 Pa (fabriksinställning) kan du
ställa in motsvarande värde på 25–70 Pa i menyn Konfigu-
ration. Med denna inställning kan fläkten drivas effektivt.

Meny → Installatörsnivå → Konfiguration → Tryckförl.
luftkanal

7.4 Ställa in framledningstemperatur i
värmedrift (utan ansluten reglering)

1. Frikoppla manuell drift.

– Meny → Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Fri-
givning nöddrift

2. Tryck på den högra funktionsknappen

(” ”).

◁ På displayen visas framledningstemperaturen i vär-
medriften.

3. Ändra framledningstemperaturen vid värmedrift med
hjälp av minusknappen eller plusknappen

.

– Framledningstemperatur värmedrift max.: 55 ℃
4. Bekräfta ändringen med höger funktionsknapp

(”OK”).

Anmärkning

Om det går att ställa in högre (eller lägre)
värden på din värmepump har din behöriga
installatör gjort en motsvarande justering för
att anpassa maxtemperaturen i ditt värmesy-
stem.

7.5 Ställa in framledningstemperatur i kyldrift
(utan ansluten reglering)

1. Frikoppla manuell drift.

– Meny → Installatörsnivå → Apparatkonfig. → Fri-
givning nöddrift

2. Tryck två gånger på den högra funktionsknappen

(” ”).

◁ På displayen visas värdet för framledningstempera-
tur i kyldrift.

3. Ändra framledningstemperaturen vid kyldrift med hjälp
av minusknappen eller plusknappen

.

4. Bekräfta ändringen med höger funktionsknapp
(”OK”).
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Anmärkning

Fabriksinställningen för börvärde framled-
ningstemperatur i kyldrift kan vara mellan
20 °C och 16 °C.

8 Besiktning och underhåll

8.1 Checklista för besiktning och underhåll

I tabellen nedan står de inspektions- och underhållsarbeten
som måste genomföras med regelbundna intervall.

Nr Arbeten Besikt-
ning (en
gång
om året,
senast
inom 24
månader)

Under-
håll
(vartan-
nat år)

1 Kontrollera värmepumpens och
luft/brine-enhetens allmänna till-
stånd och täthet.

X X

2 Kontrollera trycket i värmekretsen
och fyll vid behov på värmevatten.

X X

3 Kontrollera hur mycket brinevätska
det finns och dess koncentration
samt trycket i brinekretsen.

X X

4 Kontrollera om värmeväxlaren i
luft/brine-enheten är smutsig och
rengör den vid behov.

X X

5 Kontrollera att värmepumpens och
luft/brine-enhetens kondensatut-
lopp fungerar bra och avlägsna vid
behov smuts och blockeringar.

X X

6 Kontrollera att expansionskärlet
i värmekretsen fungerar som det
ska.

X X

7 Kontrollera att det inte finns några
läckor i värmepumpens och
luft/brin-enhetens brine- och
värmekrets. Åtgärda vid behov.

X X

8.2 Översikt underhållsmeddelanden

Värmepumpens display kan visa följande underhållsmedde-
landen.

Kod M.33

Betydelse – Fläktenhet behöver rengöras

Orsak – Luft/brinevärmeväxlarens luftinlopp eller
luftutlopp är smutsigt

– Fläktenheten avfrostas vid behov

Åtgärd Avlägsna smuts från luft/brinevärmeväxlarens
fläktenhet och rengör den

Anmärkning

Underhållsmeddelande M.33 kan också visas när
en frånluftkanal är monterad direkt på fläktenhe-
ten.

8.3 Beakta besiktnings- och underhållsintervall

Fara!
Olycks- och skaderisker pga. att besikt-
ning och underhåll inte utförts eller utförts
på ett ej sakkunnigt sätt!

Besiktning och underhåll får endast utföras
av auktoriserad installatör.

▶ Genomför regelbundet de beskrivna be-
siktnings- och underhållsarbetena på ett
sakkunnigt sätt.

Fara!
Risk för elektriska stötar!

Allvarliga personskador kan bli följden om du
rör vid spänningsförande anslutningar.

▶ Koppla alltid från all strömtillförsel till vär-
mepumpen och dess komponenter innan
du utför elektriska installations- och under-
hållsåtgärder.

▶ Kontrollera att det inte finns någon spän-
ning kvar.

▶ Se till att strömmen inte kan kopplas in
igen.

Fara!
Risk för elektriska stötar!

Luft/brine-enheten har egen separat ström-
försörjning och är inte automatiskt spännings-
fri när värmepumpen görs spänningsfri.

▶ Innan du utför elinstallation och under-
hållsarbete ska du alltid koppla från all
strömtillförsel till luft/brine-enheten.

▶ Kontrollera att det inte finns någon spän-
ning kvar.

▶ Se till att strömmen inte kan kopplas in
igen.

Vi rekommenderar dig att teckna ett besiktnings- eller under-
hållsavtal.

8.4 Förbereda inspektion och underhåll

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

8.4.2 Allmän besiktnings- och
underhållsinformation

Besiktning
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Syftet med besiktningen är att fastställa apparatens faktiska
tillstånd och jämföra det med börtillståndet. Detta gör du
genom mätning, kontroller, observation.

Underhåll

Underhåll behövs för att åtgärda eventuella avvikelser från
börtillståndet hos det faktiska tillståndet. Vanligtvis sker detta
genom rengöring, justering och vid behov byte av olika kom-
ponenter som utsätts för slitage.

8.5 Rengöring av apparaten

8.5.1 Underhåll av produkten

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

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

▶ Rengör höljet och manöverdelarna med en fuktig duk och
lite lösningsmedelsfri tvål.

8.5.2 Rengöra luft/brine-enhet

Se upp!
Skaderisk pga. ej sakkunnig rengöring!

Värmeväxlarens lameller kan lätt böjas till
och skadas från utsidan.

▶ Rengör värmeväxlaren med enbart en
mjuk vattenstråle.

1

2

3

1. Ta bort fästskruven (2).

2. Luft bort skyddskåpan (1) på luft/brine-enheten.

3. Öppna utrymmet som leder till värmeväxlaren på höger
sida.

4. Spola av värmeväxlarens lameller med en mjuk vatten-
stråle.

5. Stäng utrymmet som leder till värmeväxlaren igen..

6. Montera den främre skyddskåpan.

7. Säkra den främre skyddskåpan med fästskruven.

8.5.3 Rengör filterelementet i returledning värme

2 1

1. Stäng alla avstängningsventiler.

2. Lossa överfallsmuttrarna (1) på filterelementet.

3. Ta bort filterelementet (2).

4. Spola igenom filterelementet under en vattenstråle, mot
flödesriktningen.

5. Montera tillbaka filterelementet.

6. Fyll på värmesystemet igen vid behov.

8.6 Kontrollera och korrigera trycket i
värmeanläggningen

Om trycket underskrider angivet minimitryck visas ett felmed-
delande på displayen.

– Minimitryck för värmevatten: ≥ 0,05 MPa

▶ Fyll på vatten för att åter kunna ta värmepumpen i drift.
(Se kapitlet: Fylla på anläggningen (→ Sida 24)).

▶ Märker du att trycket ofta faller så undersök varför och
åtgärda orsaken.

8.7 Kontrollera och korrigera trycket i
brinekretsen

Om trycket underskrider angivet minimitryck kopplas vär-
mepumpen automatiskt från och ett felmeddelande visas på
displayen.

– Minimitryck för brinevätska: ≥ 0,05 MPa

▶ Fyll på brinevätska för att åter kunna ta värmepumpen i
drift. (Se kapitel: Fylla på brinekrets (→ Sida 25)).

– Drifttryck brinevätska: 0,1 … 0,2 MPa

▶ Märker du att trycket ofta faller så undersök varför och
åtgärda orsaken.

8.8 Kontrollera och förbättra värmevattnets
kvalitet

▶ Kontrollera att värmevattnet har tillräckligt korrosions-
och frostskydd (se gasvärmeaggregatets installations-
anvisning).
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8.9 Utför nytt idrifttagande och provkörning

Varning!
Skaderisk vid heta och kalla komponen-
ter!

Värmepumpen får endast tas i drift när alla
skyddskåpor har monterats.

▶ Montera värmepumpens och luft/brine-
enhetens samtliga skyddskåpor innan
driftsättning.

1. Ta värmepumpsystemet i drift.

2. Kontrollera att värmepumpsystemet fungerar felfritt.

9 Felsökning

9.1 Felsökning

9.1.1 Kontroll av statuskoder

9.1.1.1 Hämta övervakning

Meny → Live monitor

– I värmepumpens display kan du hämta statuskoder. De
kan användas för att ge dig information om värmepum-
pens aktuella drifttillstånd.

9.1.1.2 Statuskodernas betydelse

Via statuskoderna får du information om din apparats aktu-
ella drifttillstånd.

Om det förekommer flera drifttillstånd samtidigt visas status-
koderna växelvis efter varandra.

9.1.2 Kontrollera felkoder

Displayen visar en felkod F.xxx. Ett meddelande i klartext
förklarar den visade felkoden ytterligare.

Fel på värmepumpen

– Om det blir fel på värmepumpen.

Felkoder prioriteras framför all annan typ av information.

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

▶ Åtgärda felet.

▶ Tryck på återställningsknappen (→ Bruksanvisning) för att
åter ta värmepumpen i drift.

9.1.3 Granska felminnet

Meny → Installatörsnivå → Fellista

Värmepumpen är utrustad med ett felminne. Där kan du
granska de 10 senaste felen i kronologisk ordning.

Om en DCF-givare har anslutits, visas också det datum när
felet uppkom.

Fellistor kan bara visas om det har funnits fel.

Displayindikationer
– hur många fel som inträffat

– det aktuella felet med felnummer F.xx

En översikt över givarnas typvärden finns i bilagan.

Givarkänslighet extern temperatursensor VR 10 (→ Sida 51)

Givarkänslighet interna temperatursensorer (→ Sida 52)

Givarkänslighet utetemperaturgivare VRC DCF (→ Sida 52)
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9.1.4 Översikt felkoder

I bilagan finns en översikt över den ytmonterade givarens motstånd.

Kod Betydelse Orsak Åtgärd

F.514 Tempgivarefel kompr. Inlopp

– Givaren ej ansluten eller kortslutning
i givaringången

– Kontrollera givare (se givarkäns-
lighet i bilaga) och byt ut vid be-
hov

– Utbyte av kabelstam

F.517 Tempgivarefel kompr. utlopp

F.585 Givarfel: temp. EEV byggnad

F.700 Tempgivarefel, EEV omgivn.

F.701 Tempgivarefel, in omgivningskr

F.702 Tempgivarefel, ut omgivningskr

F.520 Tempgivarefel anlägg.framledn.

F.519 Tempgivarefel retur anläggningskrets

F.703 Givarfel: Lågt tryck

F.546 Givarfel Högt tryck

F.704 Givarfel anläggn. tryck

F.705 Givarfel Omgivningskr, tryck

F.706 Givarfel anläggn, flöde

F.042 Givarfel Kodv avbrott 1

F.042 Givarfel Kodv avbrott 2

F.042 Givarfel Kodv avbrott 3

F.707 Anslutningsfel Display ej identifierad – Kabeln lös eller felaktigt ansluten – Kontrollera anslutningskabeln
mellan huvudkretskortet och
displayen

F.685 Anslutningsfel Reglering ej identifierad – Regleringen VRC 470 har redan
identifierats, men anslutningen är
bruten

– Kontrollera eBUS-anslutningen
till regleringen VRC 470

F.708 Anslutningsfel Fläktenheten ej identifierad – Ingen eBUS-anslutning till fläktenhe-
ten

– Kontrollera eBUS-anslutningen
till fläktenheten. Värmepumpen
får inte anslutas till eBUS med
en busskopplare VR32.

F.710 Omgivningskrets Utgångstemperatur för låg – Omgivningskretspumpen trasig

– Trasig temperaturgivare vid omgiv-
ningskretsens utlopp

– För lågt volymflöde i omgivningskret-
sen

– Luft i omgivningskretsen

– Kontrollera flödet i omgivnings-
kretsen

– Kontrollera kontakten på
kretskortet och på kabelstammen

– Kontrollera att givaren fungerar
(mät motståndet med hjälp av
bilagans märkvärden för givare)

– Byt givaren

– Kontrollera volymflödet i omgiv-
ningskretspumpen (optimal skill-
nad 3 K)

– Avlufta omgivningskretsen

F.714 Omgivningskrets För lågt tryck – Tryckfall i omgivningskretsen pga.
läckage eller luft.

– Omgivningskretsens tryckgivare tra-
sig

– Kontrollera om det finns läckage
i omgivningskretsen

– Fyll på medium (brine/vatten),
avlufta

– Kontrollera kontakten på
kretskortet och på kabelstammen

– Kontrollera att tryckgivaren fun-
gerar

– Byt ut tryckgivaren
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Kod Betydelse Orsak Åtgärd

F.715 Omgivningskrets: felkontakt pump på – Högeffektspumpens elektronik har
upptäckt ett fel (t.ex. torrkörning,
blockering, överspänning, under-
spänning) och har utlöst en låsande
frånkoppling.

– Koppla bort strömmen från vär-
mepumpen i minst 30 sekunder

– Kontrollera stickkontakten på
kretskortet

– Kontrollera pumpfunktionen

– Avlufta omgivningskretsen

F.718 Omgivningskrets fläkt blockerad – Bekräftelsesignal att fläkten snurrar
saknas.

– Kontrollera luftens väg, avlägsna
vid behov blockering

– Kontrollera säkring F1 på
kretskortet i fläktenheten (OMU)
och byt vid behov ut det

F.719 Fläktenhet: överhettningsskydd öppnat – Avisningsenhetens överhettnings-
skydd är öppnat p.g.a för lågt vo-
lymflöde

– Vid drift av avisningsenheten utanför
det tillåtna användningsområdet

– Drift av avisningsenheten vid ej
fylld brinekrets

– Drift av avisningsenheten vid bri-
netemperaturer över 55 °C ut-
löser smältsäkringen hos över-
hettningsskyddet och kräver ett
utbyte

– Kontrollera omgivningspumpens
rotation

– Öppna vid behov avstängnings-
kranarna

Återställning av överhettningsskyddet
sker automatiskt så snart som tem-
peraturen vid säkringen åter ligger
under 35 °C.

Om överhettningsskyddet fortfarande
är öppet vid en temperatur under
55 °C (resp. 35 °C) i avisningsenhe-
ten, har temperaturer över 104 °C
uppnåtts och smältsäkringen har
lösts ut.

– Kontrollera säkring F1 hos utom-
husenheten och ersätt den vid
behov

– Byt ut överhettningsskyddet

F.720 Fläktenhet, avfrostningstid för lång – Uppmätt värde för avloppstemperatur
brine felaktigt

– Brineledning har förväxlats

– Luftkortslutning (vid avisning med
fläkt)

– Kontrollera om det dras energi
från luft/brinevärmeväxlaren pga.
luftdrag vid aktiverad avisnings-
enhet

– Kontrollera om brineledningarna
har förväxlats

– Undvik cirkulation mellan luftin-
tag och luftutsläpp

F.724 Givarfel: temp. luftinlopp fläktenhet – Givaren ej ansluten eller kortslutning
i givaringången

– Kontrollera givare (se givarkäns-
lighet i bilaga) och byt ut vid be-
hov

– Byt ut kabelstammen i fläktenhe-
ten

F.725 Givarfel: temp. brineförsörjning fläktenhet

F.583 Anläggningskrets för låg temp – Fyrvägsventilen är mekaniskt blocke-
rad

– Temperaturgivaren i framledningen
är trasig

– Luft i anläggningskretsen

– Kontrollera flödet i omgivnings-
kretsen

– Kontrollera kontakten på
kretskortet och på kabelstammen

– Kontrollera att givaren fungerar
(mät motståndet med hjälp av
märkvärdena för givare, se bi-
laga)

– Byt givaren

– Kontrollera volymflödet i omgiv-
ningskretspumpen (optimal skill-
nad 3 K)

– Avlufta omgivningskretsen
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Kod Betydelse Orsak Åtgärd

F.723 Anläggningskrets för lågt tryck – Tryckfall i anläggningskretsen pga.
läckage eller luft

– Anläggningskretsens tryckgivare
trasig

– Kontrollera om det finns läckage
i anläggningskretsen

– Fyll på vatten, avlufta

– Kontrollera kontakten på
kretskortet och på kabelstammen

– Kontrollera att tryckgivaren fun-
gerar

– Byt ut tryckgivaren

F.532 Anläggningskrets för lågt flöde – Avstängningskranen öppnades inte

– Anläggningskretsens pump trasig

– Alla förbrukare i värmesystemet är
avstängda

– Flödet för lågt för att registreras av
flödesgivaren (< 120 l/h)

– Kontrollera avstängningskranar
och termostatventiler

– Se till att flödet blir minst 150 l/h

– Kontrollera att anläggningskret-
sens pump fungerar

F.086 Anläggningskrets S20 öppen – Kontakt S20 på värmepumpens hu-
vudkretskort (HMU) frånslagen

– Fel inställning på maxtermostaten

– Framledningens temperaturgivare
(värmepump, gasvärmeaggregat,
systemgivare) uppmäter för låga
värden

– Anpassa den maximala fram-
ledningstemperaturen för krets
HK2 med regleringen VRC 470
(ta hänsyn till värmeaggregatets
övre frånslagsgräns)

– Anpassa maxtermostatens in-
ställda värde

– Kontrollera givarvärdena

F.726 Kompressor skyddskrets öppen – Kompressor överhettad, t.ex. genom
att den används utanför sitt avsedda
användningsområde

– Värmepumpens maximala omgiv-
ningstemperatur på 40 °C har över-
skridits

– Kompressorn blockerad av meka-
niskt fel

– Kompressor blockerad pga. alltför
hög tryckskillnad vid tillkoppling (> 3
bar)

– Sänk omgivningstemperatur till
under 40 °C

– Kontrollera tryckskillnaden vid
startförsök

F.730 Lågtrycksvakt öppen – Lågtrycksvaktens ingång ej över-
byglad (X22-8 till X22-11)

– Utbyte av kabelstam

F.731 Högtrycksvakt öppen – Köldmediets tryck för högt. Den in-
tegrerade högtryckspressostaten har
utlöst vid 41,5 bar (g)

– För lågt energiutbyte i den aktuella
kondensorn

– Avlufta anläggningskretsen

– För lågt volymflöde på grund av
att enskilda rumsregleringar för
golvvärmen stängts

– Kontrollera att smutssilarna inte
är igensatta

– För låg genomströmning av köld-
medium (t.ex. trasig elektro-
nisk expansionsventil, mekanisk
blockering av fyrvägsventilen,
igensatt filter)

– VWL (kyldrift): Kontrollera att
fläktenheten och luftkanalerna
inte är smutsiga

F.732 Kompressor utlopp för varmt Kompressorns utloppstemperatur ligger
över 115 °C:

– Driftgräns överskriden

– EEV fungerar inte eller öppnar inte
korrekt

– För lite köldmedium

– Kontrollera lågtrycksgivaren och
kompressorns in- och utloppsgi-
vare

– Kontrollera EEV:n (når EEV:n
ändläget? Använd in-/utgångs-
test)

– Kontrollera mängden köldme-
dium (750 g)

– Gör en täthetskontroll
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Kod Betydelse Orsak Åtgärd

F.733 Förångare för låg temp – Inget flöde i omgivningskretsen (vär-
medrift)

– Alltför liten energitillförsel i omgiv-
ningskrets (värmedrift) eller anlägg-
ningskrets (kyldrift)

– Kontrollera flöde i omgivnings-
krets

– Kontrollera omgivningskretsens
dimensionering (värmedrift) för
VWS/VWW

– Om det finns termostatventiler i
anläggningskretsen ska dessa
kontrolleras för att se om de är
lämpliga för kyldrift (kyldrift)

– VWL (värmedrift)

– Kontrollera att fläktenhet och
luftkanaler inte är smutsiga

– Kontrollera EEV:n (når
EEV:n ändläget? Använd in-
/utgångstest)

– Kontrollera lågtrycksgivare och
kompressorinloppsgivare

F.734 Kondensor för låg temp – Temperatur i anläggningskrets (vär-
medrift) eller omgivningskrets (kyl-
drift) alltför låg för kompressordrift

– Köldmediets mängd alltför låg

– Kontrollera EEV:n (når EEV:n
ändläget? Använd in-/utgångs-
test)

– Kontrollera kompressorinloppsgi-
vare, hög- och lågtrycksgivare

– Kontrollera mängden köldme-
dium (750 g)

– Täthetskontroll

F.735 Förångare för hög temp – Temperatur i anläggningskrets (vär-
medrift) eller omgivningskrets (kyl-
drift) alltför hög för kompressordrift

– Inmatning av extern värme i omgiv-
ningskretsen

– Minska eller stoppa intag av yttre
värme

– Kontrollera avisningsenhet
(värmer upp trots ”Från” i
in/utgångstest?)

– Kontrollera EEV:n (når EEV:n
ändläget? Använd in-/utgångs-
test)

– Kontrollera kompressorinloppsgi-
vare och lågtrycksgivare

F.736 Kondensor och förångare för hög temp – se F.735 och F.737 – se F.735 och F.737

F.737 Kondensor för hög temp – Temperatur i anläggningskrets (vär-
medrift) eller omgivningskrets (kyl-
drift) alltför hög för kompressordrift

– För mycket köldmedium

– Kontrollera EEV:n (når EEV:n
ändläget? Använd in-/utgångs-
test)

– Kontrollera kompressorinloppsgi-
vare, hög- och lågtrycksgivare

– Kontrollera mängden köldme-
dium (750 g)

F.738 Kondensor för hög temp, förångare för kall – se F.737 och F.739 – se F.737 och F.739

F.740 Omgivningskrets Inlopp för kall – Inloppstemperatur i omgivningskrets
för låg för kompressorstart

Värme:

– VWL luftintagstemperatur < 0 °C

– VWS intagstemperatur omgivnings-
krets < -10 °C

Kyla:

– VWL luftintagstemperatur < 15 °C

– Kontrollera dimensionering av
omgivningskrets för VWS

– Kontrollera givare
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Kod Betydelse Orsak Åtgärd

F.741 Anläggningskrets returtemp för låg – Returtemperatur i anläggningskrets
för låg för kompressorstart

Värme:

– Returtemperatur < 5 °C

Kyla:

– Returtemperatur < 7 °C

– Värme: kontrollera fyrvägsventi-
lens funktion

F.742 Omgivningskrets inlopp för varm – Ingångstemperatur i omgivningskrets
för hög för kompressorstart

Värme:

– Luftingångstemp. > 25 °C

Kyla:

– Luftingångstemp. > 37 °C

– Värme: kontrollera fyrvägsventi-
lens funktion

– Kontrollera omgivningskrets

– Kontrollera givare

F.743 Anläggningskrets returtemp för hög – Returtemperatur i anläggningskrets
för hög för kompressorstart

Värme:

– Returtemperatur > 55 °C

Kyla:

– Returtemperatur > 35 °C

– Kyla: kontrollera fyrvägsventilens
funktion

– Kontrollera backventiler (om så-
dana finns)

– Kontrollera 2-zonsstation (om
sådan finns)

– Kontrollera givare
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9.1.5 Betydelse hos signaler från luft/brine-
enhetens indikatorlampa

Visning Betydelse

Stadigt ljus OK

1 blinkning F.718 Omgivningskrets Fläkt blockerad

2 blink-
ningar

F 724 Givarfel: temp. luftinlopp fläktenhet

3 blink-
ningar

F. 725 Givarfel: temp. brineförsörjning fläktenhet

4 blink-
ningar

F.719 fläktenhet: överhettningsskydd öppnat

5 blink-
ningar

F.708 Anslutningsfel Fläktenhet ej identifierad

9.1.6 Återställa felminnet

1. Tryck på den högra funktionsknappen (Ra-
dera).

2. Bekräfta raderingen av felminnet genom att trycka en
gång till på den högra funktionsknappen
(Ok).

9.1.7 Starta om installationsassistenten

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

Meny → Installatörsnivå → Start inst.assistent

9.1.8 Använda testprogram

Meny → Installatörsnivå → Testmeny → Testprogram

Med den här funktionen kan du starta testprogram.

Anmärkning

När värmepumpen befinner sig i feltillstånd går
det inte att starta testprogrammen.

Du kan alltid trycka på vänster funktionsknapp (Avbryt) för
att avsluta testprogrammen.

9.1.9 Genomföra kontroll av ställdon

Meny → Installatörsnivå → Testmeny → Gi-
vare/ställdonstest

Med hjälp av in-/utgångstestet kan du testa funktionen hos
värmeanläggningens komponenter.

10 Utbyte av delar

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

10.1.1 Förbereda byte av delar

Fara!
Livsfara vid elektriska stötar!

På nätanslutningsplintarna L och N ligger
kontinuerlig spänning även vid frånkopplad
värmepump!

▶ Frånskilj värmepumpen från elnätet ge-
nom att dra ur nätkontakten.

1. Ta värmepumpen ur drift.

Anmärkning

Beakta för din egen säkerhets skull och för
att undvika materiella skador alltid följande
anvisningar vid reparationer på värmepum-
pen.

2. Koppla bort värmepumpen från elnätet.

3. Ta bort höljet. (→ Sida 18)

4. Ta bort den främre skyddskåpan. (→ Sida 18)

5. Stäng avstängningsventilerna på värmeframledningen
och värmereturledningen.

6. Töm värmepumpen, om du ska byta vattenförande de-
lar på den.

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

8. Använd enbart nya tätningar och O-ringar.

10.1.2 Avsluta bytesarbete

1. Montera höljet. (→ Sida 36)

2. Montera skyddskåpan. (→ Sida 36)

10.1.3 Byta kretskort och/eller display

Fara!
Livsfara vid elektriska stötar!

På nätanslutningsplintarna L och N ligger
kontinuerlig spänning även vid frånkopplad
värmepump!

▶ Frånskilj värmepumpen från elnätet ge-
nom att dra ur nätkontakten.
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Se upp!
Skaderisk pga. ej sakkunnig reparation!

Att använda en felaktig reservdelsdisplay kan
leda till skador på elektroniken.

▶ Kontrollera att du har rätt reservdelsdis-
play innan du byter den gamla.

▶ Byt aldrig till någon annan typ av reserv-
delsdisplay.

▶ Följ de monterings- och installationsanvisningar som
levereras med reservdelarna.

10.1.3.1 Byta kretskort eller display

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

◁ Om du endast vill byta ut en av de båda komponen-
terna (kretskort eller display) fungerar parameterju-
steringen automatiskt. Den nya komponenten tar vid
tillkoppling av värmepumpen automatiskt över de ti-
digare inställda parametrarna från den icke utbytta
komponenten.

2. Sätt i stickkontakten i den nya kretskortet.

– Vid byte av kretskort

Anmärkning

I stickkontakterna finns det inbyggda kod-
ningsmotstånd som gör att apparattypen kan
identifieras.

10.1.3.2 Byta ut kretskort och display samtidigt

Språk
15 Svenska

Avbryt Ok

1. Välj önskat språk med hjälp av minusknappen
och plusknappen och bekräfta

med den högra funktionsknappen ”Ok”.

◁ Därefter kommer du automatiskt till installationsassi-
stenten.

2. Ställ in de värden som krävs för förstagångsinstallation.

10.1.4 Byta ut extrakretskort

1. Lossa fästskruven på extrakretskortets låda.

2. Fäll ner extrakretskortets låda.

3. Lossa anslutningskabeln.

4. Lossa extrakretskortet från klämmorna.

5. Sätt i det nya extrakretskortet och fäst det vid kläm-
morna.

6. Anslut åter anslutningskabeln till extrakretskortet.

10.1.5 Byta ut pumpar

1

1. Ta bort rörledningarnas isoleringsmaterial i området för
pumpen.

2. Lossa överfångsmuttrarna (1) på pumpanslutningarna.

3. Montera den nya pumpen med nya tätningar.

4. Montera ett nytt ångtätt isoleringsmaterial runt rörled-
ningarna.

11 Avställning

11.1 Tillfälligt urdrifttagande

11.1.1 Skydda värmepumpen från frost

▶ Följ de krav på installationsplatsen som gäller för värme-
pumpen (→ Sida 15).

11.2 Skrotning

11.2.1 Återvinning och avfallshantering

Se upp!
Miljöfara vid felaktig sophantering!

Felaktig sophantering av kylmedlet kan or-
saka skador på miljön.

▶ Se till att kylmedlet och brinevätskan av-
fallshanteras av kvalificerad yrkesperso-
nal.

Apparat
Vaillant-värmepumpsystemet och dess tillbehör hör inte
hemma i hushållssoporna.

▶ Se till att en kasserad apparat och eventuella tillbehör
avfallshanteras på ett korrekt sätt.

Avfallshantering av värmepumpsystem

Om värmepumpsystemet har denna symbol ska den inte
slängas i hushållssoporna.
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▶ Lämna in apparaten på ett insamlingsställe för återvin-
ning av elektriska och elektroniska apparater.

Ytterligare information om var du kan återvinna förbrukade
elektriska apparater får du från din kommun.

11.2.2 Avfallshantering av brinevätska

Fara!
Skaderisk genom frätskador!

Brinevätskan etylenglykol är hälsovådlig.

▶ Undvik att de kommer i kontakt med hud
och ögon.

▶ Undvik inandning och förtäring.
▶ Bär skyddshandskar och skyddsglasögon.
▶ Följ anvisningarna i det säkerhetsdatablad

som följer med brinevätskan.

Fara!
Risk för explosion och brännskador!

Brinevätskan etanol är lättantändlig både
som vätska och gas. Det finns risk för att en
explosionsfarlig blandning av ångor och luft
bildas.

▶ Se till att hetta, radiosändare, öppen eld
eller heta ytor inte kommer i närheten.

▶ Vid eventuella oavsiktliga utsläpp bör du
ventilera rummet ordentligt.

▶ Se till att ång- och luftblandning inte upp-
står. Håll alla behållare med brinevätska
stängda.

▶ Följ anvisningarna i det säkerhetsdatablad
som följer med brinevätskan.

▶ Se till att brinevätskan förs till lämplig avfallsförvaring el-
ler särskild förbränningsanläggning i enlighet med lokala
föreskrifter.

▶ Om det gäller mindre mängder bör du kontakta ditt lokala
avfallshanteringsställe.

11.2.3 Avfallshantering av kylmedel

Värmepumpen är fylld med kylmedlet R 410 A.

▶ Låt endast kvalificerad installatör avfallshantera kylmed-
let.

12 Kundtjänst

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

Telefon: 040 803 30

13 Tekniska data

13.1 Tekniska data värmepump

Tekniska data – allmänt

VWL 35/4 S

Värmeanslutningar för till-/returledning på
apparatsidan

3/4"

Värmekälleanslutningar matning/retur på
apparatsidan

3/4"

Apparatens mått, bredd 440 mm

Apparatens mått, höjd 720 mm

Apparatens mått, djup 430 mm

Vikt 55 kg

Elektrisk anslutning 230 V / 50 Hz

Säkringstyp B, trög 16 A

Elektrisk effektförbrukning, max. 1,10 kW

Elektrisk strömförbrukning max. kontinu-
erlig drift

4,7 A

Skyddsklass IP 20

Startström ≈ 23 A

Bullernivå inre (LWi) enligt EN 12102 vär-
medrift vid A7/W35

41,9 dB(A)

Bullernivå inre (LWi) enligt EN 12102 vär-
medrift vid A7/W45

42,9 dB(A)

Bullernivå inre (LWi) enligt EN 12102 vär-
medrift vid A7/W55

43,3 dB(A)

Bullernivå inre (LWi) enligt EN 12102 kyl-
drift vid A35/W18

41 dB(A)

Tillåten omgivningstemperatur 7 … 40 ℃

Driftbegränsningar: Vid lika volymflöden
och vid kontroll av märkeffekten under
normala, nominella förhållanden vid no-
minella flöden. Om värmepumpen an-
vänds utanför gränserna stängs den av
av de interna regler- och säkerhetsanord-
ningarna.

– A0/W20
värmedrift

– A0/W55
värmedrift

– A25/W20
värmedrift

– A25/W55
värmedrift

– A15/W16
kyldrift

– A15/W20
kyldrift

– A37/W20
kyldrift

– A37/W16
kyldrift

Tekniska data – brinekrets

VWL 35/4 S

Min. drifttryck 0,05 MPa

Max. drifttryck 0,3 MPa

Brinevätska: förhållande
etylenglykol/vatten

3/7

Minimal källinloppstemperatur (brine
varm) i värmedrift

−7 ℃

Maximal källinloppstemperatur (brine
varm) i värmedrift

20 ℃

Minimal källutloppstemperatur (brine
varm) i kyldrift

20 ℃



13 Tekniska data

50 Anvisningar för installation och underhåll geoTHERM 0020167334_02

VWL 35/4 S

Maximal källutloppstemperatur (brine
varm) i kyldrift

55 ℃

Brinekretsens brineinnehåll i värmepum-
pen

3,5 l

Nominellt flöde vid A7/W35 570 l/h

Elektrisk energiförbrukning
brinekretspump hos A7/W35 vid 2 x 5 m
brineledning

22 W

Typ av pump – Högeffektiv
pump

Energimärkt pump enligt Europumps
klassificeringsschema

– A

Energieffektivitetsindex (EEI) < 0,23

Material – Cu

– CuZn-
legering

– Rostfritt stål

– EPDM

Tekniska data – värmekrets

VWL 35/4 S

Min. drifttryck 0,05 MPa

Max. drifttryck 0,3 MPa

Framledningstemperatur värmedrift min. 20 ℃

Framledningstemperatur värmedrift max. 55 ℃

Framledningstemperatur kyldrift min. 16 ℃

Värmekretsens vatteninnehåll i värme-
pumpen

3,5 l

Nominellt flöde vid ΔT 5 K 480 l/h

Nominellt flöde vid ΔT 8 K och
värmekretstemperaturen 55 °C

265 l/h

Max. statisk uppfordringshöjd vid ΔT 5 K 600 mbar

Max. statisk uppfordringshöjd vid ΔT 8 K
och värmekretstemperaturen 55 °C

670 mbar

Elektrisk energiförbrukning värmepump
hos A7/W35

4 … 63 W

Elektrisk energiförbrukning värmepump
hos A7/W35 ΔT 5 K vid 250 mbar extern
tryckförlust i värmekretsen

21 W

Typ av pump – Högeffektiv
pump

Energimärkt pump enligt Europumps
klassificeringsschema

– A

Energieffektivitetsindex (EEI) < 0,23

Material – Cu

– CuZn-
legering

– Rostfritt stål

– EPDM

Tekniska data – kylkrets

VWL 35/4 S

Köldmedietyp – R 410 A

Köldmedieinnehåll i kylkretsen i värme-
pumpen

0,75 kg

Tillåtet driftövertryck 4,15 MPa

VWL 35/4 S

Kompressortyp – Rullkolv

Oljetyp – PVE-olja
FV50S

Påfyllningsmängd, olja 0,3 l

Tekniska data – effektdata för värmepumpsystem

VWL 35/4 S

Effektdata värmeväxlare Följande
effektdata gäller
för nya apparater

med rena
värmeväxlare.

Värmeeffekt A2/W35 2,50 kW

Effektförbrukning A2/W35 0,70 kW

Värmefaktor A2/W35 /Coefficient of Per-
formance EN 14511

3,50

Värmeeffekt A7/W35 2,80 kW

Effektförbrukning A7/W35 0,70 kW

Värmefaktor A7/W35 /Coefficient of Per-
formance EN 14511

4,00

Värmeeffekt A7/W45 2,60 kW

Effektförbrukning A7/W45 0,80 kW

Värmefaktor A7/W45 /Coefficient of Per-
formance EN 14511

3,20

Värmeeffekt A7/W55 2,50 kW

Effektförbrukning A7/W55 0,90 kW

Värmefaktor A7/W55 /Coefficient of Per-
formance EN 14511

2,70

Värmeeffekt A20/W35 3,00 kW

Effektförbrukning A20/W35 0,70 kW

Värmefaktor A20/W35 /Coefficient of Per-
formance EN 14511

4,40

Värmeeffekt A20/W45 2,90 kW

Effektförbrukning A20/W45 0,90 kW

Värmefaktor A20/W45 /Coefficient of Per-
formance EN 14511

3,50

Värmeeffekt A20/W55 2,80 kW

Effektförbrukning A20/W55 1,00 kW

Värmefaktor A20/W55 /Coefficient of Per-
formance EN 14511

2,90

Kylningseffekt A35/W18 2,70 kW

Effektförbrukning A35/W18 1,10 kW

Värmefaktor A35/W18 /Energy Efficiency
Ratio EN 14511

2,30
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13.2 Tekniska data luft/brine-enhet

Tekniska data – allmänt luft/brine-enhet

VWL 3/4 SI

Anslutning värmekällor fram-/returledning 3/4"

Kondensatavrinning ⌀ 40 mm

Apparatens mått, bredd 670 mm

Apparatens mått, höjd 720 mm

Apparatens mått, djup 690 mm

Vikt 35 kg

Elektrisk anslutning 230 V / 50 Hz

Säkringstyp B, trög 10 A

Elektrisk energiförbrukning, totalt ≤ 2,10 kW

Elektrisk energiförbrukning, avisningsen-
het

≤ 2,00 kW

Elektrisk energiförbrukning, styrning/fläkt ≤ 0,10 kW

Skyddsklass IP 20

Bullernivå inre (LWi) enligt EN 12102 vär-
medrift vid A7/W35, A7/W45, A7/W55

≤ 49 dB(A)

Ljudnivå inre (Lp)* enligt EN 12102 vär-
medrift vid A7/W35, A7/W45, A7/W55

≤ 43 dB(A)

Bullernivå inre (LWi) enligt EN 12102 vär-
medrift vid A20/W35, A20/W45, A20/W55

≤ 40 dB(A)

Ljudnivå inre (Lp)* enligt EN 12102 vär-
medrift vid A20/W35, A20/W45, A20/W55

≤ 34 dB(A)

Tillåten omgivningstemperatur 7 … 40 ℃

Material – Cu

– CuZn-
legering

– Rostfritt stål

– EPDM

– ABS

– AL

– EPP

Tekniska data – brinekrets luft/brine-enhet

VWL 3/4 SI

Brinevätska: förhållande
etylenglykol/vatten

3/7

Min. drifttryck 0,05 MPa

Max. drifttryck 0,3 MPa

Luftintagstemperatur värmedrift 0 … 25 ℃

Luftintagstemperatur kyldrift 15 … 37 ℃

Brinekretsens brineinnehåll i luft/brine-
enhet

5,5 l

Total längd anslutningsledning, brine kall
och brine varm

2 x 10 m

Anslutningsledningar ⌀ yttre 22 mm

Anslutningsledningar ⌀ inre 19 mm

Anslutningsledningarnas höjdskillnad
max.

6 m

Tekniska data – luftanslutning luft/brine-enhet

VWL 3/4 SI

Anslutning luftkanaler ⌀ inre 200 mm

Fläktens varvtal max. 2 280 Varv/min

VWL 3/4 SI

Nominellt flöde luft 500 m³/h

Statisk uppfordringshöjd (inställbar) max. 70 Pa

Provningsvillkoren (→ Sida 52) för tekniska data anges i bila-
gan.

14 Bilaga

14.1 Givarkänslighet extern temperatursensor
VR 10

Temperatur (°C) Motstånd (ohm)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56
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Temperatur (°C) Motstånd (ohm)

150 50

155 44

14.2 Givarkänslighet interna temperatursensorer

Temperatur (°C) Motstånd (ohm)

-40 332094

-35 239900

-30 175200

-25 129287

-20 96358

-15 72500

-10 55046

-5 42157

0 32554

5 25339

10 19872

15 15698

20 12488

25 10000

30 8059,1

35 6534,7

40 5329,9

45 4371,7

50 3605,3

55 2988,7

60 2489,9

65 2084,4

70 1753,0

75 1480,9

80 1256,4

85 1070,3

90 915,5

95 786,4

100 678,1

105 586,8

110 509,5

115 443,9

120 388,1

125 340,3

130 299,3

135 264,0

140 233,6

145 207,2

150 184,3

14.3 Givarkänslighet utetemperaturgivare VRC
DCF

Temperatur (°C) Motstånd (ohm)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

14.4 Provningsvillkor för att fastställa effektdata
enligt EN 14511

14.4.1 Omgivningskrets (värmekällans sida vid
värmedrift)

Installation: 4 m rörlängd per inlopps-/utloppskanal, föru-
tom antalet 90°-böjar. (Rörlängd = 4 m – antal 90°-böjar, 1x
90°-böj = 1 m). På kanaländen en gemensam täckkåpa med
skild luftledning för insugs- och utblåssidan. Anslutningsled-
ningar mellan VWL 35/4 S 230 V och VWL 3/4 SI 230 V = 2
x 5 m (innerdiameter rör = 20 mm)

Inställning fläkt: värmedrift: ställ på installatörsnivå i menyn
Konfiguration in värdet för "Konfiguration fläkt" från "Auto"
till 89 %. Kyldrift: fabriksinställning (Auto)

Inställning omgivningskretspump: fabriksinställning

14.4.2 Anläggningskrets (brukarsidan vid
värmedrift)

Inställning byggnadskretspump: ställ på installatörsnivå i
menyn Konfiguration in värdet för "Konfiguration fläkt" från
"Auto" till 76 %.

14.5 Mätförutsättningar för registrering av
ljudtrycksnivån enligt EN 12102

Mätförutsättningar för registrering av ljudtrycksnivån
(→ Sida 51):

– Avstånd till produkt: 1 m

– Rumsyta i meter: 5,5 × 4 × 2,5

– Ljudabsorptionsgrad: 0,20
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14.6 Systemscheman

Följande tabell gäller för alla systemdiagram.

Tecken Betydelse

1 Värmegenerator

2 Värmegeneratorpump

3 Värmepump

10 Termostatventil

13a Fjärrkontroll

13b Shuntmodul

13e Reglering

13h Busskopplare

16 Utetemperaturgivare/DCF-mottagare

19 Maxtermostat

28 Zonventil

30 Backventil

31 Strypventil

32 Avstängningsventil

37 Automatisk luftavskiljare

38 3-vägs varmvatten-/värmeventil (i apparaten)

42a Säkerhetsventil

42b Membranexpansionskärl

43 Säkerhetsgrupp dricksvattenanslutning

45 Samlingskärl

49 Flödesreglering (Taco-Setter)

50 Överströmningsventil

52 Ventil enkelrumsreglering

58 Påfyllnings- och avtappningsventil

70 Luft/brine-enhet

VR10 Systemgivare

HK Värmekretsblandventil

HK1-P Uppvärmningspump 1

HK2-P Uppvärmningspump 2

HK2 Värmekretsblandventil 2

RF Bottengivare

KW Kallvatten

VOL Flödesvakt

VF2 Framledningstemperaturgivare 2



14 Bilaga

54 Anvisningar för installation och underhåll geoTHERM 0020167334_02

14.6.1 Direkt värmedrift golvvärme (HC1)
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14.6.2 Indirekt värmedrift golvvärme (HC7)
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14.6.3 Parallell värmedrift (HC10)
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14.7 Värmepumpsschema

T T

T

T T

T
TT

PP

P SW

Mesh filter Mesh filter

P

P

Sensors & Switches:

- 8 x T

- 4 x P sensor

- 1 x P switch

- 1 x V flow rate sensor

A12 (230 V)
& A13 (PWM)

S8
S2

S13
S16 A7

S14

S11
S10

S18

S4

S3

S17

A9

S15

A10 (230 V)
& A11 (PWM)

A1
S1

S22

A1 Kompressor

A7 Elektronisk expansionsventil

A9 Fyrvägsventil

A10/
A11

Uppvärmningspump (relä och pulsbreddsmodulering)

A12/
A13

Källpump (relä och pulsbreddsmodulering)

S1 Temperaturgivare kompressoringång

S2 Temperaturgivare kompressorutgång

S3 Högtrycksgivare

S4 Högtryckspressostat

S8 Temperaturgivare källingång

S10 Temperaturgivare källutgång

S11 Temperaturgivare elektronisk expansionsventil värmekälla
HEX

S13 Temperaturgivare returledning värme

S14 Temperaturgivare framledning värme

S15 Flödessensor värmekrets

S16 Temperaturgivare elektronisk expansionsventil uppvärm-
ning HEX

S17 Tryckgivare värmekrets

S18 Tryckgivare värmekälla

S22 Lågtrycksgivare
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14.8 Elektrisk anslutning

M

M

M

42b

70

13e

3

22

1

eBUS

2

3
8

2

4

2

38

28

VF2

13b

49

13a

V
R
3
2

1 Gasvärmeaggregat

2 Värmegeneratorpump

3 Värmepump

13a Fjärrkontroll (VR 81/2)

13b Shuntmodul (VR 61/2)

13e Reglering (VRC 470)

28 Zonventil

38 Shuntventil

42b Membranexpansionskärl

49 Flödesreglering (Taco-Setter)

70 Luft/brine-enhet
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14.9 Kopplingsscheman

14.9.1 Kopplingsschema luft (HC1)
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14.9.2 Kopplingsschema luft (HC7)
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14.9.3 Kopplingsschema luft (HC10)
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14.10 Översikt över installatörsnivån

Inställningsnivå Värden Enhet Steg, urval Fabriksinställ-
ning

Inställning

min. max.

Installatörsnivå →

Skriv in lösen 00 99 1 (FHW-kod 17) 00

Installatörsnivå → Larmlista →

F.514 – F.743
2) Radera

Installatörsnivå → Testmeny → Statistik →

Driftstid kompressor aktuellt värde h

Kompressor starter aktuellt värde

Anl.pump driftstid aktuellt värde h

Anl.pump startar aktuellt värde

Omg,.pump driftstid aktuellt värde h

Omg.pump starter aktuellt värde

4-vägsvent. tid aktuellt värde h

4-vägsvent. inkoppl. aktuellt värde

Driftstid fläkt aktuellt värde h

Fläkt starter aktuellt värde

Driftstid avfrostning aktuellt värde h

Avfrostning inkoppl. aktuellt värde

EEV steg aktuellt värde

Installatörsnivå → Testmeny → Testprogram →

P.01 värmedrift Val

P.02 kyldrift Val

P.03 avluftning anläggningskrets Val

P.04 avluftning omgivningskrets Val

P.05 avluftning omgivnings- och
anläggningskrets

Val

P.06 avisning Val

Installatörsnivå → Testmeny → In-/utgångstest →

T.01 effekt anläggnings-
kretspump

0 100 % 5, från från

T.02 effekt omgivnings-
kretspump

0 100 % 5, från från

T.05 effekt fläkt 0 100 % 5 0

T.06 avisningsenhet Till, från

T.07 4-vägsventil Till, från

T.08 läge, elektronisk expansion-
sventil

0 100 % 5 0

T.10 systempump Till, från

T.11 kylning aktiv relä Till, från

T.12 felutgång Till, från

T.13 framledningstemperatur −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.14 returtemperatur −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.15 tryck i anläggningskretsen 0 10 bar 0,1

1)
Fungerar enbart tillsammans med tillbehöret VWZ ZK.

2)
Fellistor (kap. 9.1) är endast tillgängliga och kan raderas då fel har uppstått.
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Inställningsnivå Värden Enhet Steg, urval Fabriksinställ-
ning

Inställning

min. max.

T.16 flöde i anläggningskretsen −32768 32768 l/h 1

T.17 spärrkontakt S20 från, till från

T.18 inloppstemp. omgivnings-
krets

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.19 utloppstemp. omgivnings-
krets

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.20 tryck omgivningskrets 0 10 bar 0,1

T.21 felkontakt omgivnings-
kretspump

från, till till

T.23 luftintagstemperatur fläkten-
het

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.24 brineutgångstemperatur
fläktenhet

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.25 fläktenhet överhettnings-
skydd

från, till till

T.26 temp. kompressorutlopp −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.27 temp. kompressorinlopp −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.28 elektronisk expansionsven-
til – temp. omgivningskrets

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.29 elektronisk expansionsven-
til – temp. anläggningskrets

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.30 högtryck 0 51,1 bar 0,1

T.31 kondenseringstemperatur −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.32 lågtryck 0 51,1 bar 0,1

T.33 förångningstemperatur −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.34 angivet värde överhettning −204,7 204,7 K 0,1

T.35 faktiskt värde överhettning −204,7 204,7 K 0,1

T.36 faktiskt värde underkylning −204,7 204,7 K 0,1

T.37 utetemperatur −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.38 DCF-status Ingen DCF-signal

DCF-signal som ska
kontrolleras

Giltig DCF-signal

T.39 systemtemperatur −204,7 204,7 ℃ 0,1

Installatörsnivå → Konfiguration →

Språk aktuellt språk 01 Deutsch

02 English

03 Français

04 Italiano

05 Dansk

06 Nederlands

15 Svenska

22 Slovenščina

02 English

Kontaktdata Telefonnummer 0 - 9

Kompressorstart vid −000 −999 °min 1 −100

max resthöjd värme 200 700 mbar 10 700

Konfig. anl. pump 1 100 % 1, Auto Auto

Värmeaggregat und. börv.
1) 300 1300 l/h 20 1000

Konfiguration fläkt 1 100 % 1, Auto Auto

1)
Fungerar enbart tillsammans med tillbehöret VWZ ZK.

2)
Fellistor (kap. 9.1) är endast tillgängliga och kan raderas då fel har uppstått.
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Inställningsnivå Värden Enhet Steg, urval Fabriksinställ-
ning

Inställning

min. max.

Tryckförl. luftkanal 25 70 Pa 1 70

Ljuddämpning fläkt 70 100 % 1 100

Frysskydds −13 4 ℃ 1 −12

Omgivningskrets typ luft/brine ogiltig

Utlösning nöddrift Till, från från

Programversion Aktuellt värde för hu-
vudkretskortet (HMU
xxxx) och displayen
(AI xxxx)

Installatörsnivå → Reset →

Återställ spärrtid Ja/Nej Nej

Återställ statistik Ja/Nej Nej

Fabriksinställningar Ja/Nej Nej

Installatörsnivå → Starta inst.assistent →

Språk 01 Deutsch

02 English

03 Français

04 Italiano

05 Dansk

06 Nederlands

15 Svenska

22 Slovenščina

02 English

Omgivningskrets typ luft/brine; mark/brine;
brunnar

ogiltig

Frysskydds −13 4 ℃ 1 −12

Testprogram P.03 avluftning omgiv-
nings- och anläggnings-
krets

P.04 avluftning anlägg-
ningskrets

P.05 avluftning omgiv-
ningskrets

Kontaktdata Telefonnummer 0 - 9

Avsluta Installationsassistenten? Ja, gå tillbaka

1)
Fungerar enbart tillsammans med tillbehöret VWZ ZK.

2)
Fellistor (kap. 9.1) är endast tillgängliga och kan raderas då fel har uppstått.
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