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1 Säkerhet

1.1 Åtgärdsrelaterade
varningsanmärkningar

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

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

Fara!
Livsfara på grund av elektrisk stöt

Varning!
Fara för lättare personskador

Se upp!
Risk för skador på föremål eller miljö

1.2 Avsedd användning

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

Produkten är avsedd som värmegenerator för
slutna värmeanläggningar.

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

Undantag: Vid installationstyperna C6 och
B23P följer du anvisningarna i den förelig-
gande anvisningen.

Avsedd användning innefattar:

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

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

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

Ändamålsenlig användning omfattar dess-
utom installation enligt IP-klass.

All användning utom sådan som beskrivs i
dessa anvisningar eller som utgår från sådan
gäller som ej avsedd användning. All direkt
kommersiell och industriell användning gäller
också som ej avsedd användning.

Obs!

Missbruk är ej tillåtet.

1.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

1.3.1 Kvalifikationskrav för personal

Felaktigt utförda arbeten på produkten kan
orsaka materiella skador på hela systemet
och som följd även leda till personskador.

▶ Utför inga arbeten på produkten om du inte
är auktoriserad installatör.

1.3.2 Fara pga. felaktig hantering

Vid felaktig hantering kan oförutsedda risksi-
tuationer uppstå.

▶ Läs dessa anvisningar noggrant.
▶ Följ allmänna säkerhetsanvisningar och

varningar vid alla aktiviteter där du hante-
rar produkten.

▶ Följ alla gällande föreskrifter när du hante-
rar produkten.

1.3.3 Livsfara pga. läckande gas

Vid gaslukt i byggnader:

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

dentligt och försök skapa ordentlig genom-
strömning av luft.

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

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

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

▶ Stäng ventilen på gasmätaren eller huvud-
gasventilen.

▶ Stäng om möjligt gasavstängningsventilen
på produkten.

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

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

▶ Larma polis och brandförsvar så fort du
har lämnat byggnaden.
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▶ Underrätta gasleverantörens beredskaps-
tjänst via en telefon utanför byggnaden.

1.3.4 Livsfara vid igensatta eller otäta
avgasledningar

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

Vid avgaslukt i byggnader:

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

▶ Koppla från produkten.
▶ Kontrollera avgasvägarna i produkten och

frånledningarna för avgas.

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

▶ Ta endast produkten i drift med fullständigt
monterad avgasterminal.

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

1.3.6 Livsfara på grund av höljen i
skåputförande

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

▶ Se till att produkten är tillräcklig försörjd
med förbränningsluft.

1.3.7 Livsfara pga. explosiva och
lättantändliga material

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

1.3.8 Förgiftningsfara på grund av
otillräcklig förbränningslufttillförsel

Gäller vid: Rumsluftberoende drift

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

1.3.9 Livsfara på grund av saknade
säkerhetsanordningar

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

▶ Installera de nödvändiga säkerhetsanord-
ningarna i systemet.

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

1.3.10 Livsfara pga. elektrisk stöt

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

Innan du utför arbeten på produkten:

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

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

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

ning kvar.

1.3.11 Risk för brännskador eller skållning
på grund av heta komponenter

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

1.3.12 Livsfara på grund av utläckande
avgaser

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

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

1.3.13 Risk för skållning vid hett
dricksvatten

På tappställena för varmvatten föreligger
skållningsrisk vid varmvattentemperaturer
på över 60 °C. Små barn och äldre personer
kan skadas redan vid lägre temperaturer.

▶ Välj en lämplig börtemperatur.

1.3.14 Risk för skador vid transport på
grund av hög produktvikt

▶ Minst två personer ska utföra transporten.
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1.3.15 Risk för materiella skador på grund
av olämpligt verktyg

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

1.3.16 Risk för materialskador på grund av
frost

▶ Produkten får endast installeras i utrym-
men utan frostrisk.

1.3.17 Risk för korrosionsskador på grund
av olämplig förbrännings- och
rumsluft

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

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

▶ Se till att inga kemiska ämnen förvaras på
installationsplatsen.

▶ Se till att tillförseln av förbränningsluft inte
sker via någon gammal rökgång till olje-
pannan.

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

1.3.18 Risk för egendomsskada genom
läckagedetekteringssprayer och
vätskor

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

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

1.3.19 Risk för materiell skada på det
korrugerade gasledningsröret

Ett korrugerat gasledningsrör kan skadas om
det belastas med vikt.

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

1.4 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)

Genom att anlita en auktoriserad installatör
blir man försäkrad om att alla, vid installa-
tionstillfället gällande föreskrifter, regler och
direktiv efterföljs.

Bland föerskrifter, regler och direktiv vill vi,
bland annat, hänvisa till:

– EGN
– Boverkets regler
– Gasdistributörens direktiv
– Eldistributörens direktiv
– Räddningsverket
– Arbetsmiljöverket
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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.

2.3 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller endast för:

Produkt - artikelnummer

VC DK 656/4-7 0010004132

3 Produktbeskrivning

3.1 Funktionselement

1

2

3

4

5

6

7

10

9

814

15

11

12

13

16

18

17

1 Anslutning för luft-avgas-
styrning

2 Integrerad kondensations-
värmeväxlare

3 Luftintagsrör

4 Termokompaktmodul

5 Tändelektrod

6 Vattentrycksgivare

7 Pump

8 Påfyllnningsanslutning
(Påfyllnads- och tömnings-
ventil för panna)

9 Anslutning för expansions-
kärl

10 Elektronikbox

11 Vattenlås

12 Tömningskran framledning

13 Anslutning för säkerhets-
ventil

14 Gasarmatur

15 Luftavskiljare

16 Volymflödesgivare

17 Snabbavluftare

18 Genomströmningsbrytare
med styrledningar

3.2 Uppgifter på typskylten

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

Uppgift på typskyl-
ten

Betydelse

Serienummer för identifiering; siffrorna 7 till 16 = pro-
duktens artikelnummer

VC… Vaillant Väggmonterad gaspanna för
uppvärmning

ecoTEC exclusiv Produktbeteckning

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

Fabriksinställning av gasgrupp och ga-
sanslutningstryck

Kat. Tillåten gaskategori

Typ Tillåtna avgasanslutningar

PMS Tillåtet totaltryck värmedrift

PMW Tillåtet totaltryck varmvattenberedning

Tmax. Max. framledningstemperatur

ED 92/42 Det aktuella verkningsgradsdirektivet
uppfylls med 4*

230 V 50 Hz Elektrisk anslutning

W Max. elektrisk effektförbrukning

IP Skyddsklass

Värmedrift

P Nominellt värmeeffektintervall

Q Värmebelastningsområde

CE-märkning → Kap. "CE-märkning"

→ Kap. ”Återvinning och avfallshantering”

Anmärkning

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

3.3 Serienummer

Serienumret hittar du på typskylten.

3.4 CE-märkning

 

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

Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren.
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4 Montering

4.1 Packa upp produkten

1. Ta ut produkten från kartongen.

2. Ta bort skyddsfilmer från alla produktens delar.

4.2 Kontrollera leveransomfattningen

▶ Kontrollera att alla delar finns med och är oskadda.

4.2.1 Leveransomfattning

Mängd Beteckning

1 Apparatfäste

1 Värmegenerator

1 Avledningsslang för kondensat

1 Säkerhetsventil

1 Klämförskruvning gas G 1

1 Tätning

1 Montagesats låspatron

1 Förteckning över medföljande delar

1 Påse med smådetaljer

4.3 Produkt- och anslutningsdimensioner

A

Ø 80/125

R 1172 172

3
2

224 224

121

14
0

75

211

8
0

0
6

1

9
4

11
9

Ø 25, R1 

G 1 1/2
Rp 1 Rp 1

G 1 1/2
R 3/4

480

472

6

7 5
4

3

9

11

10

8

1 

2
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1 Avgasanslutning Ø 80/125
mm

2 Apparatfäste

3 Gasrör Ø 25 mm, gasan-
slutning R1“

4 Anslutning expansionskärl

5 Värmereturanslutning

6 Värmetilloppsanslutning

7 Anslutning säkerhetsventil

8 Anslutning kondensatut-
lopp

9 Tömningsöppning tillopp

10 Anslutning påfyllning (På-
fyllnads- och tömningsven-
til för panna)

11 Låspatron

Måttet A hittar du på den bifogade monteringsmallen.

4.4 Minimiavstånd och friytor för montering

A
B

A 500 mm B 400 mm

▶ Vid användning av tillbehör, beakta minimiavstånd/minsta
friytor för montering.

4.5 Avstånd till antändliga komponenter

Något särskilt avstånd från produkten till komponenter av an-
tändligt material krävs inte, då produkten vid nominell värme-
effekt inte uppnår någon högre temperatur än den maximalt
tillåtna temperaturen på 85 °C.

4.6 Använda monteringsmall

1. Rikta in monteringsmallen lodrätt på monteringsplatsen.

2. Fäst mallen mot väggen.

3. Markera ut alla de platser som krävs för installationen
på väggen.

4. Ta bort monteringsmallen från väggen.

5. Borra alla de hål som behövs.

6. Ta upp alla de öppningar som krävs.

4.7 Hänga upp produkten

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

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

Gäller vid: Väggens bärighet räcker, infästningsmaterialet är godkänt för

väggen

▶ Häng upp produkten på det beskrivna sättet..

Gäller vid: Väggen bärighet är inte tillräcklig

▶ Se till att det kundsidigt finns är upphängningsanordning
med tillräcklig bärighet. Använd t.ex. fristående hållare
eller en förmurning.

▶ Om det inte går att upprätta en upphängningsanordning
med tillräcklig bärighet får produkten inte hängas upp.

Gäller vid: Infästningsmaterialet är otillåtet för väggen

▶ Häng upp produkten med godkända infästningsmaterial,
som ställs till förfogande av kunden, på det beskrivna
sättet.
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4.8 Demontera/montera frontinklädnaden

4.8.1 Demontera främre skyddskåpan

1

2

1. Lossa skruven (1).

2. Tryck in de båda fjädrande klämmorna (2) så att front-
kåpan lossnar.

3. Dra frontkåpans nederkant framåt.

4. Lyft ut frontkåpan uppåt ur hållaren.

4.8.2 Montera främre skyddskåpa

1. Sätt frontkåpan mot de övre hållarna.

2. Tryck frontkåpan in mot produkten så att de båda fjäd-
rande klämmorna (2) snäpper fast i kåpan.

3. Lås den främre skyddskåpan med skruven (1).

5 Installation

Fara!
Explosions- och skållningsrisk vid felaktig
installation!

Spänningar i anslutningsledningen kan leda
till läckage.

▶ Se till att anslutningsledningarna monte-
ras spänningsfritt.

Se upp!
Skaderisk på grund av förorenade led-
ningar!

Främmande partiklar som svetsrester, tät-
ningsrester eller smuts i vattenledningarna
kan leda till att produkten skadas.

▶ Spola av värmeanläggningen innan instal-
lation.

Tätningar av gummiliknande material kan deformeras och
leda till tryckförluster. Vi rekommenderar användning av tät-
ningar av pappliknande fibermaterial.

Produkten får bara tas i drift om det finns en tillräckligt di-
mensionerad hydraulisk bypass mellan värmegeneratorkrets
och värmekrets.

5.1 Välja hydraulisk bypass

Den hydrauliska bypass kopplar bort värmegeneratorn från
uppvärmningssystemet. Därmed är beroendet av värmege-
neratorns tillgängliga tryckfall upphävt. Via den hydrauliska
bypass i kombination med cirkulationspumpen är en tillräck-
ligt hög minimicirkulationsmängd med vatten via värmegene-
ratorn given.

Uppvärmningssystemets
effekt

Spretning av uppvärmningssy-
stemet

10 K 15 K 20 K

Enskild enhet WH 160 WH 95 WH 95

Dubbelkaskad WH 280 WH 160 WH 95

Trippelkaskad WH 280 WH 280 WH 160

Framför allt vid äldre anläggningar rekommenderar via att
montera ett värmesmutsfilter i returen till den hydrauliska by-
passen (ingår inte i produkten). Denna skyddar produkten
mot smuts från anläggningen. Kontrollera att dimensione-
ringen är tillräcklig för att förhindra en snabb igensättning
och en ytterligare, hög tryckförlust.

För att använda en bypass behövs inget elektriskt tillbehör.
Enkla anläggningar kan anslutas direkt i kopplingsboxen, se
anslutningsschema (→ Sida 32).

5.1.1 Värmekretsanslutning med hydraulisk
bypass

1 

2 

3

4

1 Produkt med intern pump

2 Samlingskärl

3 Extern cirkulationspump

4 Förbrukare (t.ex. vär-
mekrets)

Produkten kan direkt betjäna en värmekrets via den hydrau-
liska bypass.

▶ Välj en cirkulationspump efter den hydrauliska bypass,
som passar till anläggningen.

▶ Vid flekretsanläggningar skall därutöver det reglertek-
niska tillbehöret beaktas.

Den interna pumpen har ställts in på fabriken.
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▶ Anslut den externa laddpumpen till den grå ProE-kontak-
ten X13.

▶ Ställ in diagnospunkten d.26 på 2.

5.1.2 Ackumulator-prioritetskoppling via
hydraulisk bypass

1 

2 

3

4

1 Produkt med intern pump

2 Samlingskärl

3 extern laddpump

4 Förbrukare (beredarladd-
ningskrets)

Produkten elektronik är konstruerad på ett sådant sätt att
du kan ansluta en ackumulatorladdningskrets och en vär-
mekrets utan tillbehör. Anslutningen av ackumulatorladd-
ningskretsen efter den hydrauliska bypassen gör det möjligt
att välja en individuell ackumulatorstorlek och en laddpump.

▶ Observera att det i förekommande fall krävs backventiler
eller shuntkretsar för att hindra tvärströmningar till andra
kretsar eller högtemperaturpåverkningar från ackumula-
torns laddningskrets.

▶ Anslut laddpumpen till ProE-kontakt X6.

För idrifttagning av laddpumpen krävs ingen inställning av en
diagnospunkt. Insticksplatsen på kretskortet är reserverad
för laddpumpen.

5.1.3 Ackumulator-prioritetskoppling och
värmekrets via hydraulisk bypass

1 

2

3

4

5

6

1 Produkt med intern pump

2 Samlingskärl

3 Extern cirkulationspump

4 Förbrukare (t.ex. vär-
mekrets)

5 extern laddpump

6 Varmvattenberedare

Produktens elektronik är konstruerad på ett sådant sätt att
du kan ansluta ett standardsystem (1 värmekrets och 1 bere-
darladdningskrets) utan tillbehör. Om det krävs flera kretsar
krävs specialtillbehör resp. regulatorer. Produktens tillgäng-
liga tryckfall till bypassen är tillräcklig. Anslutningen av bere-
darladdningskretsen bakom den hydrauliska bypassen kan
du utforma individuellt (beredarstorlek, beredarladdnings-
pumpens storlek etc).

▶ Observera att det i förekommande fall krävs backventiler
eller shuntkretsar för att hindra tvärströmningar till andra
kretsar eller högtemperaturpåverkningar från ackumula-
torns laddningskrets.

För idrifttagning av laddpumpen krävs ingen inställning av en
diagnospunkt. Insticksplatsen på kretskortet är reserverad
för laddpumpen.

Den interna pumpen har ställts in på fabriken.

▶ Anslut laddpumpen till ProE-kontakt X6.

▶ Anslut den externa laddpumpen till den grå ProE-kontak-
ten X13.

▶ Ställ in diagnospunkten d.26 på 2.

5.2 Gasinstallation

5.2.1 Utföra gasinstallation

Se upp!
Risk för sakskador genom täthetskontroll!

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

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

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

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

Anmärkning

Minska inte gasledningsdimensionen efter gas-
mätaren. Bibehåll dimensionen fram till produkten.
Välj korrekt gasavstängningskran. Vid användning
av en strömningssäkring väljer du närmast större
rörtvärsnitt.
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1

▶ Montera gasledningen spänningsfritt enligt erkända tek-
niska regler.

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

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

▶ Skruva ihop gasröret (1) gastätt med den (förinstallerade)
gasavstängningskranen. Använd den bifogade klämför-
skruvningen G 1.

▶ Avlufta gasledningen före driftsättningen.

▶ Kontrollera gasanslutningens täthet.

5.3 Hydraulisk installation

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

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

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

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

Genom värmeöverföring vid lödning kan ser-
viceventilernas tätningar skadas.

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

▶ När plaströr används i värmesystemet måste du kundsi-
digt installera en lämplig maximitermostat på värme-
framledningen. Maximitermostaten är nödvändig för att
skydda värmesystemet för temperaturrelaterade skador.

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

5.3.1 Ansluta framledning och returledning för
värme

21

1. Montera fackmannamässigt korrekt serviceventiler på
tilloppsanslutningen (1) och på returflödesanslutningen
(2).

2. Värmeanslutningarna ska utformas enligt gällande stan-
dard.

5.3.2 Montera säkerhetsventil

1

1. Montera den bifogade säkerhetsventilen.

2. Dra avloppsledningen för säkerhetsventilen så kort som
möjligt och med fall.

3. Låt avloppsledningen mynna ut så att utströmmande
vatten eller ånga inte kan skada personer eller elekt-
riska byggnadsdelar.

4. Se till att ledningens mynning syns.

5.3.3 Ansluta kondensvattenavledning

Fara!
Livsfara vid utläckande avgaser!

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

▶ Anslut inte kondensvattenavledningen
helt tätt mot avloppsledningen.
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1

2

Vid förbränningen bildas det kondensvatten i produkten.
Kondensvattenavledningen (1) leder bort kondensvattnet till
avloppsanslutningen via en avloppstratt (2).

▶ Montera den bifogade kondensatavloppsledningen
(slang) (1).

Anmärkning

Om längden på den bifogade slangen inte räc-
ker till får endast rör i syratåliga material (t.ex.
plast) användas för kondensatavloppsled-
ningen och även för avloppsvattenledningen.

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

5.4 Montera avgasterminalen och anslut

1. De användbara avgasterminalerna framgår av den bifo-
gade montageanvisningen för luft/avgassystem.

Se upp!
Förgiftningsrisk genom läckande avgaser!

Mineralbaserade fetter kan skada tätning-
arna.

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

2. Montera avgasterminalen med hjälp av monteringsan-
visningen.

5.5 Elinstallation

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

En felaktigt utförd elektrisk anslutning kan
äventyra driftsäkerheten och leda till per-
sonskador och materiella skador.

▶ Utför aldrig elinstallationer om du inte är
utbildad installatör med behörighet för
sådana arbeten.

▶ Följ alla gällande lagar, normer och direk-
tiv.

▶ Jorda produkten.

Fara!
Livsfara vid elektriska stötar!

Allvarliga personskador kan bli följden om
du rör vid spänningsförande anslutningar.
Eftersom det ligger på kontinuerligt spänning
på nätanslutningsklämmorna L och N även
vid frånslagen huvudströmbrytare:

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

igen.

5.5.1 Öppna resp. stänga elektronikboxen

5.5.1.1 Öppna elektronikboxen

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

2

1

3

2. Fäll elektronikboxen (3) framåt.

3. Lossa clipsen (1) på höger och vänster sida ur fästena.

4. Fäll upp locket (2).

5.5.1.2 Stänga elektronikboxen

1. Stäng locket (2) genom att trycka det nedåt mot elektro-
nikboxen (3).

2. Se till att samtliga klämmor (1) hörbart snäpper fast i
sina hållarflikar.

3. Fäll elektronikboxen uppåt.

5.5.2 Ansluta strömförsörjningen

1. Beakta alla relevanta föreskrifter och anslutningssche-
mat i bilagan.

2. Anslut produkten via en fast anslutning och en skar-
vanordning med minst 3 mm kontaktavstånd (t.ex.
säkringar eller effektbrytare), se Anslutningsschema
(→ Sida 32).

3. Använd en flexibel nätanslutningskabel som dras ge-
nom produktens kabelgenomföring.

4. Drag ledningarna. (→ Sida 13)
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5. Skruva fast den medföljande ProE-kontakten i en lämp-
lig standardnätkabel med tre ledare.

6. Stäng elektronikboxen. (→ Sida 12)

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

5.5.3 Utföra ledningsdragning

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

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

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

▶ Nätanslutningskabeln får endast anslutas
till de markerade anslutningsklämmorna!

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

2. Använd dragavlastningarna.

3. Korta av anslutningskablarna till lämplig längd.

4. Skala högst av 30 mm av den yttre manteln från de
flexibla ledningarna. På så vis undviker du kortslutning
genom att någon av ledarnas trådar oavsiktlig lossnar.

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

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

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

8. Skruva fast den aktuella ProE-kontakten på anslut-
ningskabeln.

9. Kontrollera att alla ledare sitter stadigt fast i ProE-kon-
taktens insticksklämmor. Justera vid behov.

10. Anslut ProE-kontakten till dess kortplats på kretskortet.

5.5.4 Montera regulator

▶ Montera vid behov regulatorn.

5.5.5 Ansluta regulatorn till elektroniken

1. Drag ledningarna. (→ Sida 13)

2. Om du inte ansluter någon rums-/klocktermostat över-
bryggar du klämmorna 3 och 4 om det inte finns någon
bygel.

3. Om du ansluter en rums-/klocktermostat till klämmorna
3 och 4 tar du bort bryggan.

4. Om du ansluter en utegivarstyrd reglering eller rumster-
mostat (kontinuerlig reglering-anslutningsklämmor 7, 8,
9) lämnar du bygeln mellan klämma 3 och 4 isatt.

5. Använder du en maxtermostat (anliggningstermostat)
för golvvärmesystem, ta bort bryggan till ProE-kon-
takten i stället för byglingen (brännare från) och anslut
maxtermostaten här.

6. Stäng elektronikboxen. (→ Sida 12)

7. För att nå pumpdriftssätt 1 (fortsatt pumpdrift) för fler-
kretsreglering sätter du d.18 Pumpdriftssätt (→ Sida 19)
från 3 (intermittent pump) på 1.

5.5.6 Anslut förgreningsgivaren

1. Anslut förgreningsgivaren till randkontakten X41 på
klämma RF eller till regulatorn. Beakta anvisningarna
till regulatorn.

2. Sätt i kantkontakten på kortplats X41 på kretskortet.

3. Aktivera förgreningsfunktionen på regulatorn.

5.5.7 Anslut beredarladdpump

▶ Anslut en extern, kundsidig laddpump till rosa ProE-kon-
takt X6.

5.5.8 Ansluta extra komponenter

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

Du kan välja mellan följande komponenter:

1. Cirkulationspump

2. Extern pump

3. Laddpump

4. Utsugningskåpa

5. Extern magnetventil

6. Externt felmeddelande

7. inte aktiv

8. Fjärrkontroll eBUS (inte aktiv)

9. Legionellaskyddspump (inte aktiv)

10. inte aktiv.

5.5.8.1 Använda extra reläer

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

2. Drag ledningarna. (→ Sida 13)

3. För att ta den anslutna komponenten i drift, välj kompo-
nenterna via d.26, se Öppna diagnoskoder (→ Sida 19).

5.5.8.2 Använda VR 40 (flerfunktionsmodul 2 av 7)

1. Montera komponenterna enligt den aktuella anvis-
ningen.

2. Välj d.27 (→ Sida 19) för att styra relä 1 på multifunk-
tionsmodulen.

3. Välj d.28 (→ Sida 19) för att styra relä 2 på multifunk-
tionsmodulen.

5.5.9 Behovsstyrd aktivering av
cirkulationspumpen

Anmärkning

Produktens elektronik erbjuder möjligheten att
vid behov aktivera WC-pumpen hos en varmvat-
tenberedare (ungefär som en trapphusautomat).
Aktiveringen sker via en kundsidig, extern tryck-
knapp, som kan installeras på ett godtyckligt ställe
i bostaden (t.ex. badrum eller kök). Efter att tryck-
knappen tryckts tas cirkulationspumpen i drift. Ef-
ter 5 minuter stängs pumpen av igen. Flera knap-
par kan kopplas parallellt. Oberoende av den ex-
terna aktiveringen av WC-pumpen är funktionen
"Aktivering genom programmeringsbara tidsföns-
ter" med en regulator möjlig även fortsättningsvis.
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Gäller vid: Ansluten varmvattenberedare

▶ Drag ledningarna. (→ Sida 13)

▶ Anslut den externa tryckknappens anslutningsledning
till klämmorna 1 (0) och 6 (FB) på kantkontakten X41
som medföljer regulatorn.

▶ Sätt i kantkontakten på kortplats X41 på kretskortet.

6 Driftsättning

6.1 Funktionsmeny

▶ Använd funktionsmenyn för att ta produkten i drift.

Om du aktiverar huvudströmbrytaren eller trycker på åter-
ställningsknappen visas frågan på displayen om funktions-
menyn skall startas.

Om du startar funktionsmenyn kan du testa produktens ut-
gångar.

Självtest i funk-
tionsmenyn

Betydelse

Kontrollera den in-
terna pumpen

Den interna pumpen kan sättas på och
stängas av.

Kontrollera intern
prioriteringsventil

Den interna prioriteringsventilen kan kö-
ras i värme- eller varmvattenposition.

Testa fläkten Fläkten kan startas och stängas av. Det
maximala fläktvarvtalet körs.

Kontrollera laddpum-
pen

Laddpumpen kan sättas på och stängas
av.

Testa cirkulations-
pumpen

VVC-pumpen kan sättas på och stängas
av.

Testa den externa
pumpen

Den externa pumpen kan sättas på och
stängas av.

Avlufta hydrauliken Antingen kan värme- eller varmvatten-
kretsen avluftas. Under 15 minuter körs
samma cykler igenom som vid kontroll-
programmet P.0.

Testa brännare Produkten startar, genomför det nöd-
vändiga egentestet och övergår sedan
till minimibelastning. På displayen visas
omväxlande status och temperatur (al-
ternativt tryck). Om ett fel inträffar visas
detta på displayen.

Stänga funktionsme-
nyn

Funktionsmenyn lämnas.

Det aktuella läget visas på klartextdisplayen. Om ingen knapp
tryckts under 15 minuter lämnas testläget automatiskt.

6.1.1 Genomför självtester i funktionsmenyn

Funktionsmeny aktiv
(-) Nej Ja (+)

Kontrollera intern pump
i = starta

▶ Starta funktionsmenyn.

▶ Välj ett självtest.

Kontrollera intern pump
i = starta

Intern pump av
(-) Av På (+)

▶ Starta det valda självtestet.

Wasserpumpe ein
(-) Aus Ein (+)

Interne Pumpe på
(-) Av På (+)

Kontrollera intern pump
i = starta

▶ Ändra i förek. fall status.

◁ På klartextdisplayen visas alltid aktuell status.
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Avsluta funktionsmeny
i = avsluta

▶ Starta nästa självtest eller bläddra till punkten "Avsluta
funktionsmenyn" och avsluta funktionsmenyn.

6.2 Använda testprogram

Genom att aktivera olika testprogram kan du utlösa special-
funktioner hos produkten.

Visning Betydelse

P.0 Testprogram för avluftning:

Den interna pumpen är taktstyrd.

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

1 x : Start avluftning värmekrets (displayvisning::
HP)

2 x : Start avluftning beredarladdningskrets (dis-
playvisning: SP)

3 x : Avsluta avluftningsprogram

Anmärkning

Avluftningsprogrammet körs 6,5 min per krets och
avslutas sedan.

P.1 Testprogram för högsta belastning:

Efter att tändningen lyckats körs produkten med
maximal värmelast.

P.2 Testprogram för lägsta belastning:

Efter att tändningen lyckats körs produkten med
minimal värmelast.

P.5 Kontrollprogram STB (säkerhetstemperaturbegrän-
sare):

Brännaren startas med maximal effekt och tempe-
raturregleringen stängs av, så att produkten värms
upp tills den når max.temperaturbegränsarens från-
kopplingstemperatur på 97 °C, samtidigt som en
reglerfrånkoppling kringgås.

P.6 Kontrollprogram VUV (prioriteringsventil)-mittposition:
(ej aktiv)

Starta kontrollprogrammen P.0 till P.6, genom att antingen:

– aktivera huvudströmbrytaren och samtidigt hålla den
intryckt i 5 sekunder eller

– Tryck och samtidigt. Släpp därefter och håll
intryckt i 5 sekunder

På displayen visas P. 0.

▶ Tryck , för att räkna upp provningsprogrammnumret.

▶ Tryck på , för att starta kontrollprogrammet.

▶ Tryck samtidigt på och , för att avsluta kontrollpro-
grammen. Kontrollprogrammen avslutas också om ingen
knapp trycks under 15 minuter.

6.3 Kontrollera
och bered värmevatten/påfyllnings- och
kompletteringsvatten

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

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

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

Kontrollera värmevattnets kvalitet
▶ Tappa ur litet vatten ur värmekretsen.

▶ Kontrollera värmevattnets utseende.

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

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

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

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

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

▶ Kontrollera att det inte kan tränga in något syre i värme-
vattnet. (→ Sida 18)

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

innan du fyller på anläggningen.

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

behandling av vatten för fyllning och påfyllning.

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

Värmevattnet måste behandlas,

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

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

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

Total vär-
meeffekt

Vattenhårdhet vid specifika
anläggningsvolymer

1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

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

> 50 till
≤ 200

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

> 200 till
≤ 600

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

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

1) liter nettoinnehåll/värmeeffekt, vid anläggningar med flera
pannor skall den minsta enskilda värmeeffekten användas.
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Se upp!
Risk för materiella skador orsakade av
anrikning av olämpliga frost- och korro-
sionsskyddsmedel i värmevattnet!

Olämpligt frost- och korrosionsskyddsmedel
kan leda till skador på packningarna, miss-
ljud vid värmedrift och dessutom eventuella
följdskador.

▶ Använd aldrig ej avsedda frost- och korro-
sionsskyddsmedel.

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

▶ Följ alltid tillverkarens anvisningar vid användning av
tillsatser.

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

Tillsatser för rengöring (urspolning efteråt krävs)
– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

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

▶ Om du har använt ovan nämnda tillsatser skall den drift-
ansvarige informeras om de nödvändiga åtgärderna.

▶ Informera användaren om vilka frostskyddsåtgärder som
krävs.

6.4 Avläs trycket

1 
2 

Produkten förfogar över en analog manometer (1) och en
digital tryckvisning.

▶ Tryck på (2)för att visa tryckvärdet digitalt.

När värmeanläggningen är fylld skall manometerns visare
vid kall värmeanläggning ligga i den övre delen av det grå
området. Detta motsvarar ett tryck i området 0,1–0,2 MPa
(1,0–2,0 bar).

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

6.5 Undvika för lågt vattentryck

Produkten är försedd med en vattentrycksgivare för att und-
vika skador på värmesystemet på grund av för lågt tryck.
Sjunker trycket under 0,06 MPa (0,6 bar), varnar produkten
för undertrycket genom att tryckvärdet blinkar på displayen.
Faller trycket till under 0,03 MPa (0,3 bar), stänger produkten
av sig. Displayen visar F.22.

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

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

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

6.6 Fylla på och avlufta värmesystem

1

1. Spola igenom värmesystemet noga innan du fyller på
det.

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

3. Beakta förklaringarna om beredning (→ Sida 15) av
värmevatten.

4. Anslut värmeanläggningens ventil för påfyllning och
tömning med en varmvattenförsörjning enligt normen.

5. Öppna värmevattenförsörjningen.

6. Öppna alla radiatorventiler.

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

8. Öppna långsamt påfyllnings- och tömningsventilen så
att värmeanläggningen fylls med vatten.

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

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

11. Stäng alla avluftningsventiler.

12. Observera det stigande trycket i värmesystemet.

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

14. Stäng ventilen för påfyllning och tömning och värmevat-
tenförsörjningen.
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15. Kontrollera tätheten hos alla anslutningar och i hela
systemet.

16. Välj testprogrammet P.0 för att avlufta värmeanlägg-
ningen.

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

17. Ska avluftningsproceduren kunna genomföras på nor-
malt sätt, får trycket i värmesystemet inte sjunka under
det erforderliga minimitrycket.

– Erforderligt minimitryck i värmesystemet: 0,08 MPa
(0,80 bar)

Anmärkning

Kontrollprogrammet P.0 körs i 6,5 minuter
per krets.

När påfyllningsproceduren är klar ska tryc-
ket i värmesystemet ligga minst 0,02 MPa
(0,2 bar) över expansionskärlets mottryck
(Psystem ≥ PEXP + 0,02 MPa (0,2 bar)).

18. Finns det fortfarande för mycket luft kvar i värmean-
läggningen när kontrollprogram P.0 har avslutats, star-
tar du om kontrollprogrammet.

19. Kontrollera att alla anslutningar är täta.

6.7 Fylla på kondenslås

Fara!
Förgiftningsrisk genom läckande avgaser!

Ett tomt eller otillräckligt fyllt vattenlås kan
leda till att avgaser läcker ut i rummet.

▶ Fyll kondenslåset med vatten innan pro-
dukten tas i drift.

1

1. Montera låspatronen (1) i enlighet med den bifogade
monteringsanvisningen.

2. Fyll kondenslåset enligt den bifogade beskrivningen.

6.8 Gasinställning

6.8.1 Kontrollera fabriksinställningen

Se upp!
Funktionsstörningar eller minskad livs-
längd hos produkten vid felaktigt inställd
gasgrupp!

Om produktens utförande inte stämmer med
den befintliga gasgruppen på platsen, kom-
mer det att leda till tekniska fel eller till att pro-
duktens delar måste bytas i förtid.

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

Förbränningen i produkten har kontrollerats på fabriken och
förinställts för den gastyp som anges på typskylten. I vissa
försörjningsområden kan en lokal anpassning krävas.

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

sen

▶ Ta inte produkten i drift.

Gäller vid: Produktens utförande stämmer med gasgruppen på platsen

▶ Gör så här.

6.8.2 Kontrollera gastryck utan belastning

1. Stäng gasventilen.

1

2

2. Lossa den med i markerade gasnippelskruven (1) på
gasarmaturen.

3. Anslut en digital manometer eller U-rör-manometer (2).

4. Öppna gasventilen.

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

6. Mät gastrycket utan belastning mot atmosfärtrycket.

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

7. Ta produkten ur drift.

8. Stäng gasventilen.

9. Ta bort manometern.

10. Dra åt mätnippelns skruv (1).

11. Öppna gasventilen.

12. Kontrollera att mätnippeln är gastät.
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Gäller vid: Gastrycket utan belastning ligger inte i det föreskrivna området

Se upp!
Risk för materialskador och driftstör-
ningar vid felaktigt gastryck utan belast-
ning!
Ligger gastrycket utan belastning utanför det
tillåtna intervallet kan det leda till fel i driften
och skador på produkten.
▶ Gör inga egna inställningar på produkten.
▶ Ta inte produkten i drift.

▶ Kontakta gasleverantören om du inte kan åtgärda felet.

▶ Stäng gasventilen.

6.8.3 Kontrollera och eventuellt justera CO₂-
innehållet (inställning av luftfaktor)

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

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

1

2

3

4

3. Mät CO₂-innehållet vid avgasmätstudsen (1).

4. Jämför mätvärdet med motsvarande värde i tabellen.

Inställningsvärden Enhet Naturgas G20

CO₂ efter 5 min drift med full
effekt med stängd skyddskåpa

Vo-
lym–%

9,2 ± 1,0

CO₂ efter 5 min drift med full ef-
fekt med borttagen skyddskåpa

Vo-
lym–%

9,0 ± 1,0

Inställd för Wobbeindex W₀ kWh/m³ 14,1

O₂ efter 5 min drift med full
effekt med stängd skyddskåpa

Vo-
lym–%

4,53 ± 1,8

Gäller vid: Justering av CO₂-innehållet krävs

▶ Skruva ut skruven (2) och fäll luftinsugningsröret (3) 90°
framåt. Ta inte av luftinsugningsröret!

▶ Ställ in CO₂-värdet (värde med borttagen frontinklädnad)
genom att vrida på skruven (4).

Anmärkning

Vridning moturs: högre CO₂-innehåll

Vridning medurs: lägre CO₂-innehåll

▶ Vrid inte skruven mer än 1/8 varv i taget och vänta i ca.
1 minut efter varje ny inställning för att låta värdet stabili-
sera sig.

▶ Fäll upp luftinsugningsröret efter inställningen.

▶ Kontrollera återigen CO₂-innehållet.

▶ Upprepa inställningen vid behov.

▶ Tryck på knappen . Totalbelastningsdriften lämnas
också om ingen knapp tryckts under 15 minuter.

▶ Fäst luftinsugningsröret igen med skruven (2).

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

▶ Kontakta i så fall kundservice.

▶ Montera den främre skyddskåpan. (→ Sida 9)

6.9 Kontrollera funktion och täthet

Innan du överlämnar produkten till den driftansvarige:

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

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

▶ Kontrollera att frontinklädnaden är korrekt monterad.

6.9.1 Kontrollera värmedriften

1. Se till att det finns en värmebegäran.

2. Tryck på , för att aktivera statusvisningen.

◁ När produkten arbetar som den ska, visas S.4 på
displayen.

6.9.2 Kontrollera varmvattenberedningen

Gäller vid: Aggregat anslutet

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

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

▶ Se till att varmvattenberedarens termostat begär upp-
värmning.

1. Tryck på , för att aktivera statusvisningen.

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

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

Gäller vid: Vattenhårdhet: > 3,57 mol/m³, Värmeaggregat med ac-

kumulator

– Vattentemperatur: ≤ 50 ℃
3. Ställ in den temperatur som önskas i den anslutna

varmvattenberedaren med termostaten.

◁ Temperaturen som ställts in på termostaten överförs
till värmeaggregatet (automatisk balansering med
nya termostater).
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7 Anpassning till värmesystemet

7.1 Hämta diagnoskoder

Med hjälp av de parametrar som markerats som inställbara i
översikten över diagnoskoder kan du anpassa produkten till
värmesystemet och till kundens behov.

Diagnoskoder – översikt (→ Sida 26)

+

▶ Tryck samtidigt på och under displayen.

◁ På displayen visas d.0 (Dellast värme).

▶ Bläddra med eller till det önskade diagnosnumret.

▶ Tryck på .

◁ På displayen visas den tillhörande diagnosinformatio-
nen.

▶ Om så krävs ändrar du värdet med eller
(visningen blinkar).

▶ Spara det nyinställda värdet genom att hålla intryckt i
ca. 5 sekunder tills visningen inte längre blinkar.

+

▶ Avsluta diagnosläget genom att samtidigt trycka på
och eller inte trycka på någon knapp i 4 minuter.

◁ Displayen visar den aktuella framledningstemperatu-
ren.

Anmärkning

Om du aktiverar installatörsnivån (andra dia-
gnosnivån) så är alla diagnospunkter synliga
och åtkomliga.

7.2 Aktivera installatörsnivån (andra
diagnosnivån)

▶ Bläddra i den första diagnosnivån till d.97.

▶ Ändra det visade värdet till 17 (lösenord).

▶ Spara inställningen.

7.3 Ställa in värmedellast

Produktens värmedellast har fabriksinställningen 46 kW.
Under diagnospunkten d. 0 kan du ställa in ytterligare ett
värde, som motsvarar produkteffekten i kW.

7.4 Ställa in pumpens eftergångstid och
driftsätt

Vid d.1 kan du ställa in pumpens eftergångstid (fabriksinställ-
ning 5 min).

Under d.18 kan du ställa in ett annat eftergångsbeteende
hos pumpen.

Eftergång: Efter avslutad värmebegäran eftergår pumpen
under den under d. 1 inställda tiden.

Vidaregång: Pumpen startas när vridknappen för inställning
av framledningstemperaturen inte står i vänster anslag och
värmebegäran frikopplats via en extern regulator.

Intermitterande: innebär att restvärmen efter varmvattenbe-
redningen leds bort och utnyttjas i de fall, när värmebehovet
är mycket lågt och skillnaderna stora mellan börtemperatu-
rerna för varmvattenberedningen och för värmedriften. På så
sätt undviks en underförsörjning av bostadsrummen. Vid det
aktuella värmebehovet arbetar pumpen i 5 minuter var 25:e
minut, räknat från när eftergångstiden löper ut
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7.5 Ställa in maximal framledningstemperatur

Med d.71 kan du ställa in den maximala framledningstempe-
raturen vid värmedrift (fabriksinställning 75 °C).

7.6 Ställa in brännarspärrtid

Varje gång brännaren slår från aktiveras en elektronisk spärr
mot återinkoppling under en viss, bestämd tid. Detta för att
förhindra energiförluster genom alltför frekvent till- och från-
koppling. Du kan anpassa brännarspärrtiden till värmesyste-
mets betingelser. Brännarspärrtiden är endast aktiverad vid
värmedrift. Varmvattendrift under pågående brännarspärrtid
påverkar inte timern. Vid d.2 kan du ställa in den maximala
brännarspärrtiden (fabriksinställning 20 min). Den effektiva
brännarspärrtiden vid olika inställningar för framledningstem-
peraturen och maximalt inställd brännarspärrtid framgår av
vidstående tabell:

Tfram

(bör-
värde)
[°C]

Inställd längsta brännarspärrtid [min]

1 5 10 15 20 25 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tfram

(bör-
värde)
[°C]

Inställd längsta brännarspärrtid [min]

35 40 45 50 55 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anmärkning

Återstående brännarspärrtid efter en regleringsav-
stängning vid värmedrift kan du ta fram med d.67.

7.7 Ställa in underhållsintervall

När du ställer in underhållsintervallet visas underhållsmedde-
landet SEr på displayen efter ett inställningsbart antal brän-
nardriftstimmar. Displayen på eBUS-regulatorn visar infor-
mationen Underhåll.

▶ Ställ in antalet drifttimmar till nästa underhåll med d.84.
Riktvärdena finns i nedanstående tabell.

Värmebe-
hov

Antal per-
soner

Antal brännardrifttimmar till nästa
besiktning/underhåll (beroende på
anläggningstyp)

5,0 kW
1–2 1 050 h

2–3 1 150 h

10,0 kW
1–2 1 500 h

2–3 1 600 h

15,0 kW
2–3 1 800 h

3–4 1 900 h

20,0 kW
3–4 2 600 h

4–5 2 700 h

25,0 kW
3–4 2 800 h

4–6 2 900 h

> 27,0 kW
3–4 3 000 h

4–6 3 000 h

De angivna värdena motsvarar den genomsnittliga driftstiden
under ett år.

Ställer du i stället för ett siffervärde in symbolen ”–”, så avak-
tiveras funktionen Visa underhåll.

Anmärkning

När det inställa antalet drifttimmar löpt ut måste
du ställa in underhållsintervallet på nytt.

7.8 Anpassa produkten till stora
avgasrörlängder

Vid avgasrörlängder på mer än 10 m (System 80/125) kan
du öka produktens fläktvarvtal.

▶ Öka värdet under d.51 med 20.

◁ Fläktens maximala varvtal ökas med 200 varv/min.

7.9 Överlämna produkten till användaren

1. Avsluta installationen med att klistra fast dekal 835593
(medföljer) med text på användarens språk på produk-
tens framsida.

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

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

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

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

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

▶ Utför alla besiktnings- och underhållsarbeten i den ord-
ningsföljd som framgår av tabellen Översikt över besikt-
nings- och underhållsarbeten.

Besiktnings- och underhållsarbeten – översikt (→ Sida 28)

Funktionsmeny
Om du startar produkten eller trycker på återställningsknap-
pen visas frågan på displayen om funktionsmenyn skall star-
tas. Om du startar funktionsmenyn kan du testa produktens
aktorer.

8.1 Beakta inspektions- och underhållsintervall

Korrekt utförda, regelbundna besiktningar och underhållsåt-
gärder (1 x årligen), samt att uteslutande använda original-
reservdelar är avgörande för störningsfri drift och en lång
livslängd hos produkten.

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

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

Underhåll
Underhåll behövs för att åtgärda eventuella avvikelser från
börtillståndet hos det faktiska tillståndet (ärtillståndet). Det
sker vanligen genom att rengöra, ställa in och i förek. fall
byta ut enskilda underliggande komponenter, som är före-
mål för slitage (t.ex. brännarflänstätningen (art.nr. 180904),
brännarisoleringen på brännarflänsen (art.nr. 180913) och
brännarisoleringen på baksidan av värmeväxlaren (art.nr.
0020093190)).

8.2 Skaffa reservdelar

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

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

8.3 Demontering av termokompaktmodul

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

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

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

▶ Byt ut de självlåsande muttrarna på brän-
narflänsen varje gång som brännarflänsen
har öppnats.

▶ Om brännarisoleringen på värmeväxla-
rens brännarfläns visar tecken på skador
skall brännarisoleringen bytas ut.

▶ Byt ut brännarisoleringen på den bakre
väggen efter varje gång brännarflänsen
öppnats.

Anmärkning

Termokompaktmodulen består av fyra huvudkom-
ponenter:

– fläkt med varvtalsstyrning,

– Gas-luft-kvotarmatur,

– Gastillförsel (blandningsrör) till premixbränna-
ren,

– förblandningsbrännare.

1. Stäng av produkten med huvudströmbrytaren.

2. Stäng gasventilen.

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

4. Fäll elektronikboxen framåt.

1

2

3

4

5

6

7

8910

5. Skruva bort hållarskruven (3).

6. Fäll luftinsugningsröret (2) framåt.

7. Ta bort luftinsugningsröret från sugstutsen.

8. Dra loss tändledningens stickkontakt och jordledningen
från tändelektroden(5).

9. Kapa gasledningen (9) på undersidan av gasarmaturen.

10. Dra av kabeln (7) från kopplingsstickkontakten i tilled-
ningen till fläktmotorn, pulsviddmoduleringens signal-
kabel på undersidan av fläkten (8) och kabeln till gasar-
maturen (10).

11. Skruva bort de sex muttrarna (4).

12. Lyft av hela termokompaktmodulen (6) från värmeväx-
laren (1).
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13. Kontrollera att brännaren och värmeväxlaren inte är
skadade eller smutsiga.

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

15. Byt ut brännarisoleringen på bakväggen till värmeväxla-
ren.

16. Kontrollera brännarisoleringen på brännarens fläns.
Byt ut brännarisoleringen om den uppvisar tecken på
skador.

8.4 Rengöra värmeväxlaren

1. Skydda den nedfällda elektronikboxen mot vattenstänk.

1

2

2. Rengör värmespiralen (2) till värmeväxlaren (1) med
ättika (max. 5% syre).

3. Spola bort löst sittande smuts med en hård vattenstråle
eller använd en plastborste efter en inverkanstid på 20
minuter. Rikta inte vattenstrålen direkt mot brännariso-
leringen på baksidan av värmeväxlaren.

◁ Vattnet rinner ut från värmeväxlaren genom kon-
denslåset.

8.5 Avkalka värmeväxlaren

1. Töm produkten. (→ Sida 23)

2. Ta bort snabbavluftaren från avluftaren.

3. Fyll på kalklösare (ET 990098) i produkten via den
öppna anslutningen på snabbavluftaren.

4. Fyll produkten med rent vatten upp till nominellt tryck.

5. Ställ in pumpen på "fortsatt gång".

6. Värm upp produkten med sotarknappen.

7. Låt avkalkaren verka i ca. 30 min i sotardrift.

8. Spola sedan ur produkten noga med klart vatten.

9. Sätt tillbaka pumpen igen till utgångsläget.

10. Öppna serviceventilerna och fyll i förekommande fall
också på värmeanläggningen.

8.6 Kontrollera brännaren

1

2

3

1 2

1. Kontrollera att det inte finns skador på brännarens ytor.
Byt brännaren om den är skadad.

2. Byt ut silikontätningen (1) och silikatsnöret (2).

3. Kontrollera brännarisoleringen (3) på brännarflänsen
och byt i förek. fall ut brännarisoleringen.

8.7 Rengör kondensväg

2

1

1. Beakta låspatronens montageanvisning.

2. Demontera låspatronen under produkten.

3. Dra ut klammern under värmeväxlaren.

4. Dra av anslutningsvinkeln.

5. Demontera kondenslåset (2) och wellröret (1). Kontrol-
lera spärrarnas position.

6. Rengör kondenslåset, wellröret och låspatronen.

7. Fyll låspatronen med vatten.

8. Montera komponenterna med nya tätningar och sex nya
självsäkrande muttrar.
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– Åtdragningsmoment: 6 Nm

8.8 Rengör avluftningssystemet

8.8.1 Rengör eller byt filter i avluftaren

1

2

3

1. Skruva av mässinglocket (1) till stålkapslingen (3).

2. Dra ut filtret (2) uppåt.

3. Rengör filtret med hett vatten eller byt ut filtret.

4. Sätt in filtret i avluftaren.

5. Skruva fast mässinglocket.

8.8.2 Rengöra avluftaren

1

4

2

3

1. Skruva loss muttern (4).

2. Skruva loss konmuttern (1).

3. Demontera kabelstammen.

4. Skjut kapslingen (3) framåt och dra ut den kompletta
avluftaren framåt.

5. Demontera i förek. fall röret (2).

6. Demontera filtret.

7. Rengör luftavskiljaren och filtret med hett vatten.

8. Byt ut samtliga O-ringar.

9. Montera in luftavskiljaren igen.

8.9 Montera termokompaktmodul

1

2

3

4

5

6

7

8910

1. Sätt fast termokompaktmodulen (6) på värmeväxlaren
(1).

2. Dra åt de sex muttrarna (4) inklusive hållaren för
luftinsugningsröret korsvis tills brännarflänsen ligger an
jämnt mot anslagsytorna.

3. Kontrollera att den blå tätningsringen i luftinsugningsrö-
ret ligger rätt i tätningssätet.

4. Sätt på luftinsugningsröret (2) på sugstutsen och dra åt
skruven (3).

5. Sätt på tändledningen och jordledningen på tändelek-
troden (5).

6. Anslut kabeln (7) från kopplingsstickkontakten i tilled-
ningen till fläktmotorn, pulsviddmoduleringens signal-
kabel på undersidan av fläkten (8) och kabeln till gasar-
maturen (10).

7. Anslut gasledningen(9) med en ny packning. Håll emot
gasröret så att det inte vrids snett.

8. Öppna gasventilen.

9. Kontrollera att det inte finns några läckor.

10. Kontrollera gastrycket utan belastning. (→ Sida 17)

8.10 Tömma produkten

1. Stäng produktens avstängningsventiler.

2. Öppna tömningsventilerna på underhållskranarna.

3. Kontrollera att hatten till snabbavluftaren på avluftaren
är öppen, så att produkten kan tömmas helt.
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8.11 Kontrollera det externa expansionskärlets
grundtryck

1. Gör värmeanläggningen trycklös.

2. Mät expansionskärlets grundtryck vid ventilen på kärlet.

3. Fyll på expansionskärlet med luft om förtrycket är
mindre än 0,075 (0,75 bar), motsvarande värmesyste-
mets statiska höjd.

4. Rinner det ut vatten ut expansionskärlets ventil måste
du byta expansionskärlet.

8.12 Avsluta besiktnings- och underhållsarbeten

▶ Kontrollera gastrycket utan belastning. (→ Sida 17)

▶ Kontrollera CO₂-innehållet och justera den vid behov
(lufttalsinställning). (→ Sida 18)

▶ Ställ ev. in Underhållsintervallet (→ Sida 20) på nytt.

▶ Kontrollera produktfunktionen och tätheten, se "Kontrol-
lera funktion och täthet“ (→ Sida 18).

9 Felsökning

En översikt över felkoderna finns i bilagan.

Felkoder – översikt (→ Sida 30)

9.1 Kontakta din servicepartner

När du kontaktar din Vaillant-servicepartner underlättar det
om du kan beskriva

– vilken felkod som visas (F.xx),

– den visade statusen för produkten (S.xx).

9.2 Aktivera statuskoder

En översikt över statuskoderna finns i bilagan.

Statuskoder – översikt (→ Sida 29)

▶ För att aktivera visningen av statuskoderna trycker du på
.

◁ På displayen visas statuskoden, t.ex. S. 4 för "Brän-
nardrift värme".

▶ För att avsluta visningen av statuskod trycker du på
eller tryck inte på någon knapp under fyra minuter.

◁ På displayen visas den aktuella framledningstem-
peraturen eller värmeanläggningens aktuella vatten-
tryck, beroende på gjord inställning.

9.3 Avläsa felkoder

När ett fel uppstår i produkten, visar displayen en felkod
F.xx.

Felkoder prioriteras framför all annan typ av information.

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

▶ Åtgärda felet.

▶ För att ta produkten i drift igen trycker du på
(→ Driftsanvisning).

▶ Vänd dig till Vaillant kundservice om du inte kunnat åt-
gärda felet och det fortfarande dyker upp efter flera åter-
ställningsförsök.

9.4 Granska felminnet

Produkten har ett felminne. Där kan du granska de 10 se-
naste felen i kronologisk ordning.

▶ För att visa de 10 senaste felen trycker du samtidigt på
och .

Felkoder – översikt (→ Sida 30)

▶ Bläddra tillbaka i felminnet med .

▶ För att avsluta visningen av felminnet trycker du på
eller tryck inte på någon knapp under fyra minuter.

◁ På displayen visas den aktuella framledningstem-
peraturen eller värmeanläggningens aktuella vatten-
tryck, beroende på gjord inställning.

9.5 Ställa diagnos

▶ Med hjälp av diagnoskoden (→ Sida 19) kan du ändra
enskilda parametrar vid feldiagnosen eller visa ytterligare
informationer.

9.6 Använda testprogram

▶ Du kan även använda testprogrammen (→ Sida 15) för
åtgärder vid störning.

9.7 Återställa parametrar till
fabriksinställningen

▶ Ställ D.96 på 1 för att återställa alla parametrar till fa-
briksinställningen samtidigt.

9.8 Förbereda reparation

1. Ta produkten ur drift.

2. Bryt elströmmen till produkten.

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

4. Stäng gasventilen.

5. Stäng avstängningsventilerna på värmeframledningen
och värmereturledningen.

6. Stäng avstängningsventilen på kallvattenledningen.

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

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

9. Använd endast nya tätningar.

9.9 Byta defekta komponenter

9.9.1 Byta brännare

1. Demontera termokompaktmodulen. (→ Sida 21)

1

2. Demontera de fyra skruvarna (1) på brännaren.
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3. Lyft av brännaren.

4. Montera den nya brännaren med en ny tätning.

5. Se till att uttagen i packningen och brännaren hamnar
över synglaset i brännarflänsen.

6. Montera termokompaktmodulen. (→ Sida 23)

9.9.2 Byta kretskort och/eller display

Anmärkning

Byter du endast ut en av komponenterna överförs
de inställda parametrarna automatiskt till denna.
Vid nästa tillkoppling överförs de tidigare inställda
parametrarna från den av komponenterna som
inte byttes ut.

1. Bryt elströmmen till produkten och säkra den så att den
inte kan slås på igen av misstag.

Gäller vid: Byte av display eller kretskort

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

Gäller vid: Samtidigt byte av kretskort och display

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

◁ Om du byter ut båda komponenter samtidigt kopplar
produkten om till störning efter start och visar ett
felmeddelande F.70.

▶ Mata i den andra diagnosnivån under diagnospunkten
d.93 in numret på produkttypen.

▶ Bekräfta inställningen.

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

▶ Gör de inställningar som är specifika för anläggningen.

9.10 Avsluta reparation

▶ Kontrollera produktfunktionen och tätheten, se "Kontrol-
lera funktion och täthet“ (→ Sida 18).

10 Ta produkten ur drift

▶ Koppla från produkten.

▶ Bryt elströmmen till produkten.

▶ Stäng gasventilen.

▶ Töm produkten. (→ Sida 23)

11 Återvinning och avfallshantering

Avfallshantering av förpackningen
▶ Avfallshantera emballaget enligt gällande föreskrifter.

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

porna.

▶ Avfallshantera produkten och alla tillbehör enligt gällande
föreskrifter.

▶ Följ alla relevanta bestämmelser.

12 Kundservice

12.1 Kundtjänst

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

Telefon: 040 803 30
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Bilaga

A Diagnoskoder – översikt

Kod Parametrar Värden eller förklaringar
Fabriksin-
ställning

Egen in-
ställning

d. 0 Dellast värme, inställbart värde i kW Inställningsbar dellast värme ca. 70% av
den max.
effekten

d. 1 Eftergångstid intern cirkulationspump 2 … 60 min 5 min

d. 2 Max. brännarspärrtid för uppvärm-
ning vid 20 °C framledningstempera-
tur

2 … 60 min 20 min

d. 4 Mätvärde beredarens temperatur i °C När en varmvattenberedare är förbunden med sensorn Ej inställbar

d. 5 Börvärde framledningstemperatur
(eller börvärde retur) i °C

aktuellt börvärde, max. det i d.71 inställda värdet, be-
gränsat av en eBUS-regulator, om den är ansluten

Ej inställbar

d. 7 Beredarens börtemperatur (15 °C = frostskydd, 40 °C upp till d.20 (max. 70 °C)) Ej inställbar

d. 8 Rumstermostat vid klämmorna 3-4 0 = rumstermostat öppnad (ingen begäran om värme)

1 = rumstermostat stängd (värmebegäran)

Ej inställbar

d. 9 Bör-framledningstemperatur i °C
från extern kontinuerlig regulator till
klämma 7-8-9/Bus

Minimum av externt Bus börvärde och börvärde kl.7 Ej inställbar

d.10 Status intern cirkulationspump 0 = från

1 = till

Ej inställbar

d.11 Status extra extern cirkulationspump 0 = från

1–100 = till

Ej inställbar

d.12 Status beredarladdpump 0 = från

1–100 = till

Ej inställbar

d.13 Cirkulationspumpens status 0 = från

1–100 = till

Ej inställbar

d.14 Inställning för varvtalsreglerad intern
cirkulationspump

0 = Auto

1 = 53

2 = 60

3 = 70

4 = 85

5 = 100

i %

0

d.15 Aktuellt varvtal på den interna cirku-
lationspumpen i %

Ej inställbar

d.17 Reglersätt 0 = Tilloppsreglering

1 = Reglering av returtemperatur

0

d.18 Pumpdrift (eftergång) 0 = eftergång

1 = fortsatt gång

2 = Vinter

3 = intermitterande

3

d.20 Max. börvärde för beredaren Inställningsområde: 40-70 °C 65 ℃

d.22 extern beredarladdning, klämma C1-
C2

1 = till, 0 = från

d.23 Sommar-/vinterdrift (värme från/till) 0 = värme från (sommardrift)

1 = värme till

Ej inställbar

d.24 gäller ej gäller ej

d.25 Varmvattenberedning aktiverad via
eBUS-regulator

1 = ja, 0 = nej

1. Vid diagnoskoderna 80 till 83 sparas 5-siffriga siffervärden. Vid val av t.ex. d.80 visas bara de första båda siffrorna av siffervärdet
(t.ex. 10). Genom att trycka på kopplar visningen om på de tre sista siffrorna (t.ex. 947). Uppvärmningens driftstimmetal uppgår i
detta exempel till 10947 h. Genom fortsätta att trycka på kopplar visningen tillbaka vid den aktiverade tidpunkten.
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Kod Parametrar Värden eller förklaringar
Fabriksin-
ställning

Egen in-
ställning

d.26 internt tillbehörsrelä till X6 (rosa kon-
takt)

1 = cirkulationspump

2 = andra externa pumpen

3 = laddpump

4 = avgasspjäll/imkanalshuv

5 = extern gasventil

6 = externt felmeddelande

2

d.27 Växla tillbehörsrelä 1 för tillbehör
multifunktionsmodul 2 av 7

1 = cirkulationspump

2 = andra externa pumpen

3 = laddpump

4 = avgasspjäll/imkanalshuv

5 = extern gasventil

6 = externt felmeddelande

2

d.28 Växla tillbehörsrelä 2 för tillbehör
multifunktionsmodul 2 av 7

1 = cirkulationspump

2 = andra externa pumpen

3 = laddpump

4 = avgasspjäll/imkanalshuv

5 = extern gasventil

6 = externt felmeddelande

3

d.29 Ärvärde flödesgivarens cirkulations-
vattenmängd

Ärvärde i m
3
/h Ej inställbar

d.30 Styrsignal för gasventil 0 = från, 1 = till Ej inställbar

d.33 Börvärde fläktvarvtal i rpm/10 Ej inställbar

d.34 Ärvärde fläktvarvtal i rpm/10 Ej inställbar

d.35 gäller ej gäller ej

d.40 Framledningstemperatur Ärvärde i °C Ej inställbar

d.41 Returtemperatur Ärvärde i °C Ej inställbar

d.44 digitaliserad joniseringsspänning Visningsområde 0 till 102

> 80 ingen låga

< 40 bra flambild

Ej inställbar

d.47 Utetemperatur (med utetemperatur-
styrd regulator)

Ärvärde i °C när utetemperaturgivare ansluts vid X41 Ej inställbar

d.50 Offset för lägsta varvtal i rpm/10, inställningsområde: 0 till 300 30

d.51 Offset för högsta varvtal i rpm/10, inställningsområde: -99 till 0 -45

d.60 Antal utlösningar av temperaturbe-
gränsaren

Antal utlösningar Ej inställbar

d.61 Antal brännarautomatfel Antal resultatlösa tändningar i senaste försöket Ej inställbar

d.64 Genomsnittlig tändtid i sekunder Ej inställbar

d.65 Längsta tändtid i sekunder Ej inställbar

d.67 Återstående brännarspärrtid i minuter Ej inställbar

d.68 Resultatlösa tändningar vid 1:a för-
söket

Antal resultatlösa tändningar Ej inställbar

d.69 Resultatlösa tändningar vid 2:a för-
söket

Antal resultatlösa tändningar Ej inställbar

d.70 gäller ej gäller ej

d.71 maximalt börvärde framledningstem-
peratur värme

40 … 85 ℃ 75 ℃

d.72 Pumpens eftergångstid efter bereda-
rens laddning

Kan ställas in från 0 till 600 s 80 s

d.75 Max. laddtid för varmvattenberedare
utan egen reglering

20–90 min 45 min

d.76 Apparattyp: Device specific number
(DSN)

VC/VM 656/4‑7 = 17 Ej inställbar

1. Vid diagnoskoderna 80 till 83 sparas 5-siffriga siffervärden. Vid val av t.ex. d.80 visas bara de första båda siffrorna av siffervärdet
(t.ex. 10). Genom att trycka på kopplar visningen om på de tre sista siffrorna (t.ex. 947). Uppvärmningens driftstimmetal uppgår i
detta exempel till 10947 h. Genom fortsätta att trycka på kopplar visningen tillbaka vid den aktiverade tidpunkten.
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Kod Parametrar Värden eller förklaringar
Fabriksin-
ställning

Egen in-
ställning

d.77 Beredarens effektgräns i kW Inställbar maxeffekt hos beredaren i kW maximal
effekt

d.78 Beredarens temperaturgräns (fram-
ledningsbörtemperatur i beredardrift)
i °C

55 °C - 85 °C 80 ℃

d.80 Antal drifttimmar, uppvärmning i h ¹ Ej inställbar

d.81 Antal drifttimmar, varmvattenbered-
ning

i h ¹ Ej inställbar

d.82 Antal brännarstarter vid värmedrift Antal brännarstarter /100 (3 motsvarar 300) ¹ Ej inställbar

d.83 Antal brännarstarter vid varmvattend-
rift

Antal brännarstarter /100 (3 motsvarar 300) ¹ Ej inställbar

d.84 Visa underhåll: antal timmar till nästa
underhåll

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

300 motsvarar 3000 h

„-”

d.90 Status för digital regulator 0 = ej identifierad (eBUS-adress ≤ 10)

1 = identifierad

Ej inställbar

d.91 DCF-status för ansluten utetempera-
turgivare

0 = ingen mottagning

1 = mottagning

2 = synkroniserad

3 = giltig

Ej inställbar

d.93 Inställning produkttyp (Device Speci-
fic Number)

Inställningsområde: 0 till 99

VC/VM 656/4‑7 = 17

d.96 Fabriksinställning Återställ alla inställbara parametrar till fabriksinställning-
arna

0 = nej

1 = ja

0

d.97 Aktivering av installatörsnivå Servicekod 17

d.98 Telefon installatör inprogrammeringsbart telefonnummer

d.99 Språkvariant inställningsbart språk English

1. Vid diagnoskoderna 80 till 83 sparas 5-siffriga siffervärden. Vid val av t.ex. d.80 visas bara de första båda siffrorna av siffervärdet
(t.ex. 10). Genom att trycka på kopplar visningen om på de tre sista siffrorna (t.ex. 947). Uppvärmningens driftstimmetal uppgår i
detta exempel till 10947 h. Genom fortsätta att trycka på kopplar visningen tillbaka vid den aktiverade tidpunkten.

B Besiktnings- och underhållsarbeten – översikt

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

Nr Arbeten
Besiktning
(en gång
om året)

Underhåll
(minst

vartannat
år)

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

X X

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

X X

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

X X

4
Kontrollera gastrycket utan belastning vid maximal värmelast. Utför underhåll om gastrycket utan
belastning ligger utanför det föreskrivna området.

X X

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

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

X X

7 Stäng gasventilen och avstängningsventilerna. X

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

X

9 Demontera termokompaktmodulen. X

10 Demontera brännarisoleringen på bakväggen till värmeväxlaren. X
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Nr Arbeten
Besiktning
(en gång
om året)

Underhåll
(minst

vartannat
år)

11 Rengör värmeväxlaren. X

12
Byt ut brännarisoleringen (art.nr. 0020093190) på baksidan av värmeväxlaren. Byt ut brännariso-
leringen vid varje underhåll.

X

13
Kontrollera brännarisoleringen på brännarens fläns. Om du konstaterar skador byter du ut brän-
narisoleringen (art.nr. 180913). Byt ut brännarflänstätningen (art.nr. 180904) vid varje öppning
och på motsvarande sätt vid varje underhåll.

X

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

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

16 Rengör kondensvägen i produkten. X

17 Montera termokompaktmodulen. Observera: Byt ut tätningarna (art.nr 130904 )! X

18 Rengör avluftningssystemet. X

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

20
Öppna serviceventilerna, fyll produkten/värmeanläggningen till 0,1-0,2 MPa/1,0-2,0 bar (bero-
ende på värmeanläggningens statiska höjd), starta avluftningsprogrammet P.0.

X

21
Provkör produkten och värmesystemet inkl. varmvattenberedningen – avlufta vid behov systemet
en gång till.

X X

22
Kontrollera produktens gasinställning. Ställ i förek. fall in dem på nytt och dokumentera inställ-
ningen.

X

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

24 Kontrollera produktens CO₂-innehåll (luftfaktor) på nytt. X

25
Se till att ingen gas, avgas, varmvatten eller kondensat träder ut ur produkten. Återställ tätheten
vid behov.

X X

26 Protokollför kontrollen/underhållsåtgärderna. X X

C Statuskoder – översikt

Statuskod Betydelse

Värmedrift

S. 0 Värme Inget värmebehov

S. 1 Värmedrift, start av fläkt

S. 2 Värmedrift Pumpförlopp

S. 3 Värmedrift tändning

S. 4 Värmedrift I drift

S. 5 Värmedrift, med eftergång hos pump/fläkt

S. 6 Värmedrift, eftergång hos fläkt

S. 7 Värmedrift, med eftergång hos pump

S. 8 Värmedrift, restspärrtid

Beredardrift

S.20 Varmvattenbegäran

S.21 Varmvattendrift, start av fläkt

S.22 Varmvattendrift, med pumpförgång

S.23 Varmvattendrift, tändning

S.24 Varmvattendrift, brännare till

S.25 Varmvattendrift, med eftergång hos pump/fläkt

S.26 Varmvattendrift, eftergång hos fläkt

S.27 Varmvattendrift, med eftergång hos pump

S.28 Varmvatten, brännarspärrtid

Specialfall

S.30 Rumstermostaten (RT) blockerar värmedriften
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Statuskod Betydelse

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

S.32 Fördröjning mot variation i fläktens varvtal

S.34 Frostskyddsdrift aktiv

S.36 Den kontinuerliga regulatorn 7-8-9 börvärdes-
förinmatning eller eBUS-regulatorn är < 20°C
och blockerar värmedriften

S.39 Anläggningstermostaten har startats

S.41 Vattentryck > 0,28 MPa (2,8 bar)

S.42 Kvittering av att avgasspjället blockerar brännar-
driften (endast med tillbehör) eller att det är fel
på kondensatpumpen och värmebegäran blocke-
ras

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

S.54 Produkten är fördröjd av driftspärrfunktionen på
grund av för lågt vattentryck (temperaturgradient)

S.59 Väntetid: Minimivattencirkulationsmängd uppnås
ej

S.85 Servicemeddelande "Kontrollera cirkulationsvat-
tenmängden"

S.96 Test av returgivare pågår, värmebegäran blocke-
rad.

S.97 Test av vattentrycksgivare pågår, värmebegäran
blockerad.

S.98 Test av framlednings-/returgivare pågår, värme-
begäran blockerad.

D Felkoder – översikt

Kod Betydelse Orsak

F. 0 Avbrott, temperaturgivare framledning NTC-kontakten är lös eller ej ansluten, grenkontakt på kretskortet felak-
tigt instucken, brott på kabelstammen, fel på NTC-termistorn

F. 1 Avbrott returtemperaturgivare NTC-kontakten är lös eller ej ansluten, grenkontakt på kretskortet felak-
tigt instucken, brott på kabelstammen, fel på NTC-termistorn

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

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

F.13 Kortslutning tankens temperaturgivare NTC-motstånd trasigt, kortslutning i kabelstam, kabel/hus

F.20 Säkerhetsfrånkoppling: temperaturbegränsare Jordförbindelsen från kabelstammen till produkten felaktig, fel på NTC-
motståndet i fram- eller returledningen (glappkontakt), krypströmmar via
tändkabeln, kontakthylsan eller tändelektroden

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

F.23 Säkerhetsfrånkoppling: för stor temperaturskill-
nad

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

F.24 Säkerhetsfrånkoppling: temperaturstegringen för
brant

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

F.25 Säkerhetsfrånkoppling: för hög avgastemperatur Avbrott i kontaktanslutningen till överhettningsskyddet för avgaser (till-
val), avbrott i kabelstammen

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

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

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

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

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

F.61 Styrfel gasarmatur Gasarmaturen kan inte styras

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

– Gasarmatur defekt

– Kretskort defekt

F.62 Frånkopplingsfördröjning gasarmatur Fördröjd avstängning av gasarmaturen har upptäckts

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

– Gasarmatur defekt

– Kretskort defekt

F.63 Fel på EEPROM Fel på elektroniken

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

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

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

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

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

– Framledningens temperaturgivare ligger inte riktigt an mot framled-
ningsröret

– Framledningens temperaturgivare trasig

F.72 Fel på fram- och/eller returledningens tempera-
turgivare

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

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

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

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

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

F.75 Fel – inget trycksprång registreras när pumpen
startas

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

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

con Ingen kommunikation med kretskortet Kommunikationsfel mellan displayen och kretskortet i elektronikboxen
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E Kopplingsschema
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Växelsensor
Tidssignalanslutning
Jord
Jord

PWM signal intern pump

2
4

 V
2

3
0

 V
~

Fläkt

Tilläggsrelä (inställningsbart under d.26)

Laddpump

Tillval ext. regulator/rumstermostat 7-8-9 
(kontinuerlig, analog)

Stickkontakt för regleringstillbehör 
VRC 4xx resp.. ZP-styrning

Tillval ext. regulator/rumstermostat 3-4 
(kontakt)

Tids-
signal

F Tekniska data

Tekniska data – effekt/last

VC DK 656/4-7

Märkeffektområde P vid 40/30 °C 14,9 … 69,2 kW

Märkeffektområde P vid 50/30 °C 14,6 … 67,6 kW

Märkeffektområde P vid 60/40 °C 14,1 … 65,7 kW

Märkeffektområde P vid 80/60 °C 13,8 … 63,7 kW

Högsta värmelast på uppvärmningssidan 65,0 kW

Lägsta värmelast värmarsidigt 14,0 kW

Tekniska data – värme

VC DK 656/4-7

Maximal framledningstemperatur 90 ℃

Inställningsområde för max. framledningstemperatur
(fabriksinställning: 75 °C)

35 … 85 ℃

Tillåtet totaltryck 0,3 MPa

(3,0 bar)

Cirkulationsvattenmängd (vid ΔT= 20 K) 2 750 l/h

Ungefärlig kondensatmängd (pH-värde 3,7) vid värme-
drift 40/30 °C

6,5 l/h
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Tekniska data – beredardrift

VC DK 656/4-7

Största värmebelastning beredardrift 65,0 kW

Laddningseffekt som uppvärmning

Tekniska data – allmänt

VC DK 656/4-7

Tillåten apparatkategori I2H

Gasanslutning på apparatsidan 1″

Värmeanslutningar tillopp/retur innergängning på appa-
ratsidan

1″

Värmeanslutningar tillopp/retur yttergängning apparatsi-
dan

1,5″

Terminalanslutning 80/125 mm

Gasanslutningstryck naturgas G20 2,0 kPa

(20,0 mbar)

Gasgenomströmning vid 15 °C och 1013 mbar (avser i
förekommande fall varmvattenberedning), G20

6,9 m³/h

Avgasflöde min. 6,5 g/s

Max. avgasmassflöde 30,3 g/s

Min. avgastemperatur 40 ℃

Max. avgastemperatur 70 ℃

Tillåtna typer av gasenheter C13, C33, C43, C53, C83,
C93, B23, B33, B33P

30 % verkningsgrad 108 %

NOx-klass 5

Apparatens mått, bredd 480 mm

Apparatens mått, höjd 800 mm

Apparatens mått, djup 472 mm

Nettovikt, ca. 75 kg

Tekniska data – elsystem

VC DK 656/4-7

Märkspänning 230 V / 50 Hz

Inbyggd säkring (trög) 2 A

Elektrisk effektförbrukning, max. 260 W

Elektrisk ineffekt 30% 160 W

Skyddsklass IP X4 D

Typgodkännandemärke/registreringsnr. CE-0085BS0402
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