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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 Auktoriserad installatör

Installation, montering och demontering, drift-
sättning, underhåll, reparation och urdrifttag-
ning av Vaillants produkter och tillbehör får
endast utföras av auktoriserad installatör.

Anmärkning
Alla installatörer är specialutbildade
för specifika uppgifter. Endast instal-
latörer med rätt kvalifikationer får ut-
föra arbeten på apparaterna.

Installatörerna måste följa alla gällande rikt-
linjer, normer, lagar och andra föreskrifter vid
arbetet.

1.3 Livsfarlig spänning i anslutningarna

Livsfara pga. elektrisk stöt vid arbeten på vär-
megeneratorns kopplingsbox. Vid nätplin-
tarna finns det kontinuerlig spänning även när
huvudbrytaren är avstängd.

▶ Stäng av huvudbrytaren innan arbeten
utförs i värmegeneratorns kopplingsbox.

▶ Koppla bort strömmen från värmegenera-
torn genom att dra ut strömkontakten eller
via ett frånskiljningsdon med minst 3 mm

kontaktavstånd (t.ex. säkringar eller effekt-
brytare).

▶ Kontrollera att värmegeneratorn är spän-
ningslös.

▶ Se till att strömmen inte kan kopplas in
igen.

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

1.4 Avsedd användning

1.4.1 Teknisk nivå

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.

1.4.2 Avsedd användning

Beredarladdningssatsen används för upp-
värmningssidig anslutning av indirekt upp-
värmd varmvattenberedare till en Vaillant-
värmepanna. Följande kombinationer är möj-
liga:

– atmoVIT

– Alla värmepanne-beredarkombinationer
med beredaren till höger bredvid värme-
pannan.

– Alla värmepanne-beredarkombinationer
upp till och med 32 kW och 150 l med
beredaren till vänster bredvid värme-
pannan.

– För kombination med större värmepan-
nor och/eller större beredare krävs där-
utöver tillbehöret 305 954 (förlängning
för beredarladdningssatsen).

– Alla möjliga värmepanne-beredarkombi-
nationer med värmepanna på liggande
beredare.

– ecoVIT

– ecoVIT med VIH-K 150 till höger eller
vänster om värmepannan.

– iroVIT

– Alla värmepanne-beredarkombinationer
med beredaren till höger eller vänster
bredvid värmepannan.

– Alla möjliga värmepanne-beredarkombi-
nationer med värmepanna på liggande
beredare.
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2 Hänvisningar till dokumentation

2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation

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

2.2 Spara dokument

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

3 Leveransomfattning

3.1 Leveransomfattning
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1 Vinkel för beredarfram-
ledning, G 1 1/4 x Rp 1,
1 Antal

2 Vinkel för beredarretur-
ledning med öppningsbar
backventil, G 1 1/4 x Rp 1,
1 Antal

3 Tätning, 1", 2 Antaler

4 Tätning, 1 1/4", 4 Antaler

5 Halvskivor för korrugerade
rör, 4 Antaler

6 Konmutter för korrugerade
rör, 1 1/4", 2 Antaler

7 Korrugerat i rostfritt stål,
1,5 m (kapningsbart),
2 Antaler

8 Laddpump med förmon-
terade kulventiler, EEI <
0,23, 1 Antal

9 Pumpbåge med förläng-
ning, förmonterad och
ihopskruvad med hand-
kraft, 1 Antal

10 Mässing-anslutningsstycke
förmonterat med 1" dub-
belnippel och ihopskruvad
med handkraft, 2 Antaler

11 Monteringsanvisning,
1 Antal

4 Kapa de korrugerade rören (tillval)

4.1 Kapa ett korrugerat rör

Se upp!
Risk för personskador på grund av skägg
och vassa kanter.

Tätningar kan skadas av skägg och vassa
kanter.

▶ Kontrollera att tätningsytan är ren och fri
från skägg.

Anmärkning

Det korrugerade röret kan bara kapas i den ände,
som anslutits beredarsidigt.

Konmuttern är inte monterad på detta ställe.
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4 Tätning

5 Halvskivor

6 Konmutter

7 Korrugerat rör

1. Kapa det korrugerade röret till rätt längd med ett lämp-
ligt verktyg (t.ex. en kopparrörsskärare) i en vågdal.

2. Skjut konmuttern (6) över det korrugerade röret (7).

3. Tryck in halvskivorna (5) i den första vågdalen.

4. Dra konmuttrarna (6) över halvskivorna (5) och pressa i
respektive anslutning utan tätning.

5. Lossa konmuttern (6).

6. Lägg in tätningen (4).

7. Skruva ihop det korrugerade röret (7) och anslutningen
med konmuttern (6).
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5 Montering

5.1 Montage på atmoVIT exclusiv

Anmärkning

Vid en befintlig pannanslutningsrördragning mon-
teras de korrugerade rören på de befintliga anslut-
ningsstyckenas fria gängstutsar.

De anslutningsstycken (10), som medföljer bere-
darladdningssatsen behövs inte i detta fall.

Anmärkning

Mässingvinkeln (1) med backventil får bara mon-
teras i returen!
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1. Skruva ut dubbelnippeln ur anslutningsstyckena (10).

2. Täta dubbelnipplarna med hampa i pannans anslut-
ningsstuts för framledning värme resp. beredarframled-
ning och returledning.

3. Montera anslutningsstyckena med konmuttern och tät-
ningsring ilagd på fabriken på dubbelnipplarna.

4. Montera de korrugerade rostfria stålrören (7) med den
fastkragade konmuttern och bifogad tätningsring (3) i
vardera en av värmepannans anslutningar.

5. Täta mässingvinkeln (1) i tilloppet och mässingvinkeln
(2) på beredarens retur.

6. Montera beredarladdningspumpen med avstängnings-
kranar monterade på fabriken (8) med hjälp av stål-
rörsvinkeln (9) på respektive beredares framledning
eller retur. Beakta pumpens flödesriktning.

7. Positionera beredaren på det önskade stället.

8. Anslut de (kortade) korrugerade rören (7) med konmutt-
rarna 1 1/4" (6) och halvskivorna (5).

5.2 Montage på atmoVIT VKS
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▶ I beredarframledningen monteras bara dubbelnippeln ur
anslutningsstyckena (10).

5.3 Montage på icoVIT
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▶ Montera beredarladdningssatsen på iroVIT enligt bilden.
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5.4 Montage på ecoVIT

10

3

10

7

7

▶ Montera beredarladdningssatsen på ecoVIT enligt bilden.

5.5 Montage på beredaren

Se upp!
Risk för personskador på grund av över-
hettning.

Laddpumpen kan överhettas vid stängda
kulventiler.

▶ Kör endast laddpumpen när kulventilerna
är öppna.

Anmärkning

Vid beredarna VIH H 120 - 200 och VIH 300 - 500
behövs inte pumpbågens (9) förlängningsdel för
anslutning av pumpen.

Anmärkning

Laddpumpen kan både användas i beredarfram-
ledningen och i beredarreturledningen.

Beakta flödesriktningen!

Anmärkning

Vid kombinationen med stora värmepannor och
beredare kan de korrugerade rören i rostfritt stål i
beredarladdningssatsen förlängas med tillbehöret
beredarladdningssats-förlängning, artikelnr. 305
954.

▶ Öppna backventilen i anslutningsvinkeln för returen (2)
med en skruvmejsel för att förenkla avluftningen a bere-
darladdningskretsen.

5.5.1 Montage på uniSTOR VIH R
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▶ Montera beredarladdningssatsen enligt bilden på
uniSTOR VIH R 120 - 200

5.5.2 Montage på uniSTOR VIH H
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▶ Montera pumpbågen (9) utan förlängning.
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5.5.3 Montage på VIH
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▶ Montera pumpbågen (9) utan förlängning.

5.6 Elektrisk anslutning

▶ Anslut beredarladdningssatsens pump till pannstyrning-
ens Pro E-kopplingslist.

– För detta används Pro E-kontakten till den andra
pumpen.

Anmärkning

Beakta anvisningarna i respektive installa-
tionsanvisning vid andra pannstyrningar.
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6 Anläggningsscheman

1

2

1 Beredarladdningssats, art.nr. 0020152965 2 Beredarladdningssats-förlängning, art.nr. 305 954

5

4

1

3

2

1 Beredarladdningssats, art.nr. 0020152965

2 Värmepanna säkerhetsgrupp Rp 1/2, art.nr. 307 591

3 Pannanslutningsrördragning stel, till- och returflöde R 1,
art.nr. 305 950

4 Fördelarbalk för 2 rörgrupper, art.nr. 307 556

5 Rörgrupp med högeffektiv pump och 3-vägsblandare,
art.nr. 0020175095, 0020175096 eller 0020175097

Rörgrupp med högeffektiv pump utan blandare, art.nr.
0020175094
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