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Beskrivning
Information om dokumentationen 1

Beskrivning

Vaillant ecoTEC-pannor är kompakta vägghängda kon-
denserande gaspannor.

1 Information om dokumentationen

Nedanstående information gäller för hela dokumentatio-
nen. 
Tillsammans med den här bruksanvisningen gäller även 
andra anvisningar.
Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. 
att de här anvisningarna inte efterföljs.

Följ anvisningarna i övrig dokumentation
Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvis-
ningar som medföljer systemets komponenter.

1.1 Förvaring av bruksanvisningar
Förvara bruksanvisningen och alla medföljande underlag 
så att de finns till hands vid behov.
Lämna över alla underlag till den nya ägaren vid flytt 
eller försäljning.

1.2 Symbolförklaringar
Beakta säkerhetsanvisningarna i denna manual vid be-
tjäningen av apparaten!

d
 Fara!
Omedelbar fara för liv eller hälsa!

e
 Fara!
Livsfara på grund av elektricitet!

H
 Fara!
Risk för förbrännings- eller skållningsskador!

a
 Observera!
Möjlig fara för produkten och miljön!

h
 Anvisning!
Viktig information och viktiga anvisningar.

• Symbol för nödvändig handling

1.3 Anvisningens giltighet
Bruksanvisningen gäller endast för pannor med följande 
artikelnummer:

– 0010017813
– 0010017814
– 0010017815

Pannans artikelnummer finns på typskylten.

1.4  Typskylt
Typskylten på Vaillant ecoTEC monteras på undersidan 
av apparaten och på baksidan av elskåpet från fabrik.

1.5 CE-märkning

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

direktiv.

Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren.
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2  Säkerhet

2.1 Förhållningssätt vid nödfall

d
 Fara!
Gaslukt!
Förgiftnings- och explosionsrisk p.g.a. felaktig 
funktion!

Förhållningssätt vid gaslukt i byggnader
• Öppna dörrar och fönster på vid gavel. Skapa kors-

drag. Undvik rum med gaslukt!
• Undvik öppen eld. Rök inte. Använd inte tändare!
• Använd inte elektriska brytare, kontakter, dörrklockor, 

telefoner och kommunikationssystem i huset!
• Stäng gasmätarens spärranordning eller 

huvudspärranordningen!
• Stäng apparatens gasspärrkran (1, Abb. 2.1)!
• Varna andra personer i huset. Använd inte 

dörrklockorna!
• Lämna byggnaden!
• Kontakta gasleverantörens beredskapspersonal från 

en telefon utanför byggnaden!
• Lämna genast byggnaden om du hör ljudet av ut-

strömmande gas. Se till att ingen annan beträder 
byggnaden. Kontakta polis och brandkår efter att du 
har lämnat byggnaden!

1

Fig. 2.1  Stäng gasspärrkranen

2.2  Säkerhetsanvisningar
Beakta alltid nedanstående säkerhetsanvisningar och 
föreskrifter.

d
 Fara!
Explosionsrisk - antändlig gas-/luftblandning!
Förvara eller använd inte explosiva eller lättan-
tändliga substanser (t.ex.bensin, färg etc) 
i samma utrymme som apparaten.

 Fara!
Förgiftnings- och explosionsrisk p.g.a. felaktig 
funktion!

Säkerhetsanordningarna får aldrig sättas ur 
funktion och inte heller ändras så att deras 
funktion påverkas.

Det får inte göras några ändringar:
- på apparaten,
- i apparatens närhet,
- på ledningarna för gas, tilluft, vatten och ström
- på säkerhetsventilen och avloppsledningen för 

varmvattnet
- samt på avgasledningarna.

Även ändringar av byggnadskonstruktioner som kan på-
verka pannans säkerhet omfattas av förbudet.
Exempel:
- Kontakta godkänd fackhantverksfirma om du önskar 

en skåpliknande inklädnad för apparat. Klä aldrig in 
apparaten själv. En skåpliknande inklädnad för appara-
ten måste uppfylla bestämda krav. 

Kontakta alltid installatören om ändringar måste göras 
på eller omkring pannan.

a
 Observera!
Risk för skador p.g.a. ej fackmässiga ändringar!
Utför aldrig själv justeringar eller ändringar på 
den väggmonterade gaspannan eller på andra 
delar av anläggningen.
Försök aldrig själv utföra underhåll eller repara-
tioner på pannan.

• Komponenternas plombering får inte brytas eller tas 
bort. Endast auktoriserade installatörer och tillverka-
rens kundtjänst får ändra plomberade komponenter.

H
 Fara!
Skållningsrisk!
Vattnet som kommer ut ur vattenkranen kan 
vara mycket hett.

a
 Observera!
Risk för skador!
Använd inte spray, lösningsmedel, klorhaltiga 
rengöringsmedel, färg, lim el.dyl i närheten av 
värmepannan. Dessa ämnen kan i värsta fall 
leda till korrosion - även i avgasterminalen.

Uppställning och inställning
Installationen av apparaten får endast utföras av behöri-
ga, auktoriserade installatörer. Dessa ansvarar för kor-
rekt installation och idriftsättning samt för att gällande 
föreskrifter, regler och direktiv följs.
Installatören ansvarar även för inspektion/underhåll och 
service av apparaten samt ändring av den inställda 
gasmängden.

a
 Observera!
Apparaten ska alltid vid
- idriftsättning
- kontroller

2 Säkerhet
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- konstant drift
ha stängd frontinklädnad och helt monterat och 
stängt luft-avgas-system.
Om det inte är ordentligt stängt kan det - under 
ogynsamma förhållanden - leda till sakskador 
eller svåra personskador.

Värmeanläggningens fyllningstryck
Kontrollera regelbundet värmeanläggningens fyllnings-
tryck, se kapitel 4.8.4.

Nödströmsaggregat
Installatören har anslutit den väggmonterade gaspannan 
till elnätet vid installationen.
Om pannan ska försörjas med ett nödströmsaggregat 
vid ev. strömavbrott, måste aggregatets tekniska värden 
(frekvens, spänning, jordning) överensstämma med elnä-
tets värden och avge minst samma effekt som pannan 
förbrukar. Fråga fackhantverksföretaget.

Frostskydd
Se till att värmeanläggningen är igång och rummen 
värms upp tillräckligt om du reser bort under den kalla 
årstiden.

a
 Observera!
Risk för skador!
Vid strömavbrott, eller om rumstemperaturen 
är inställd på för låga värden i enstaka rum, kan 
det uppstå frostskador på delar av värmean-
läggningen.
Beakta informationen om frostskydd i kapi-
tel 4.10.

3 Driftsanvisningar

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

3.2  Ändamålsenlig användning
Vaillant väggmonterade gaspannor ecoTEC är tillverkade 
enligt senaste tekniska rön och gällande säkerhetstek-

niska regler. Vid felaktig användning kan det ändå uppstå 
faror för användarens eller tredje persons liv och hälsa 
samt funktionsstörningar eller sakskador på apparaten 
eller andra sakvärden.
Apparaten är inte avsedd att användas av personer 
(även barn avses) som har nedsatt fysisk eller mental 
kapacitet eller som saknar nödvändig erfarenhet eller 
kunskap, om det inte sker under uppsikt av en person 
som kan ansvara för säkerheten eller enligt direkta an-
visningar om hur apparaten ska användas. Barn måste 
hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
Pannorna är avsedda att användas som värmealstrare i 
slutna centralvärmeanläggningar/varmvattensystem och 
för central varmvattenberedning. All annan användning 
räknas som ej ändamålsenlig. Tillverkaren/leverantören 
ansvarar inte för skador som uppstår p.g.a. icke ända-
målsenlig användning. Användaren har då ensamt 
ansvar.

Till ändamålsenlig användning hör även att bruks- och 
installationsanvisningarna och alla andra medföljande 
anvisningar beaktas samt att kontroll-/underhållsvillko-
ren efterföljs.

a
 Observera!
Det är inte tillåtet att använda utrustningen på 
något annat sätt.

3.3 Krav på uppställningsplatsen
Vaillants väggmonterade gaspannor ecoTEC monteras 
på väggen och installeras så att kondensvattnet kan av-
ledas och rören kan dras till luft-/avgassystemet.
De kan t.ex. monteras i källare, förråd, allrum eller bo-
stadsutrymmen. Fråga en behörig, auktoriserad installa-
tör vilka lagar och bestämmelser som gäller.

h
 Anvisning!
Det krävs inget avstånd mellan pannan och 
brännbart byggmaterial resp. annat brännbart 
material. Vid pannans nominella värmeeffekt 
kan temperaturen på pannans yta inte överstiga 
85 °C.

3.4 Skötsel
• Rengör pannans hölje med en fuktig trasa och lite 

tvållösning.

a
 Observera!
Risk för skador
Använd inga skur- eller rengöringsmedel som 
kan skada inklädnaden, armaturerna eller manö-
verelementen av plastmaterial. Använd inga 
sprayer, lösningsmedel eller klorhaltiga rengö-
ringsmedel. 

Säkerhet 2
Driftsanvisningar 3



Manual ecoTEC exclusive 0020214489_006

3.5 Återvinning och avfallshantering
Både Vaillants väggmonterade gaspannor ecoTEC och 
tillhörande transportförpackning består till största delen 
av återvinningsbart material.

3.5.1  Panna
Vaillant väggmonterade gaspannor ecoTEC med tillbehör 
får inte kastas i hushållsavfallet. Se till att pannan och 
ev. tillbehör transporteras till en lämplig 
återvinningsstation.

3.5.2  Förpackning
Låt installatören som installerar värmepannan ta hand 
om transportförpackningen. 

h
 Anvisning!
Beakta gällande bestämmelser.

3.6 Energispartips

Utetemperaturstyrd värmereglering
Utetemperaturstyrda regulatorer reglerar framlednings-
temperaturen beroende på utetemperaturen. Anlägg-
ningen alstrar då bara så mycket värme som verkligen 
behövs för tillfället. Den utetemperaturstyrda regulatorn 
ställs in på den framledningstemperatur som korrelerar 
till resp. utetemperatur. Inställningen bör inte vara högre 
än vad som krävs för värmeanläggningens dimensione-
ring. I normalfall görs den inställningen av installatören. 
Genom integrerade tidsprogram växlar anläggningen au-
tomatiskt mellan uppvärmning och sänkt temperatur (t.
ex. på nätterna). Utetemperaturstyrd värmereglering i 
kombination med termostatventiler är den mest ekono-
miska lösningen för värmereglering.

Sänkt rumstemperatur
Sänk rumstemperauren på nätterna och när ingen är 
hemma. Detta görs bäst med hjälp av en reglerutrust-
ning med inställbara tidsprogram. Sänk temperaturen ca 
5 °C (gentemot "normal uppvärmning") under dessa 
tider. Det lönar sig inte att sänka temperaturen med mer 
än 5 °C; efterföljande uppvärmning skulle då kräva mer 
energi. Endast under längre frånvaro, t.ex. under semes-
tern, kan det löna sig att sänka temperaturen ytterligera. 
Se dock alltid till att frostskyddsfunktionen upprätthålls 
på vintern.

Rumstemperatur
Ställ inte in rumstemperaturen på högre temperatur än 
nödvändigt. Om temperaturen höjs en grad innebär det 
en ökning av energiförbrukningen på ca 6 %. Anpassa 
rumstemperaturen till de olika rummen. Sovrum och 
rum som sällan används behöver t.ex. för det mesta inte 
ha 20 °C.

Anpassa driftläget
På sommaren, när huset inte behöver värmas upp, re-
kommenderar vi att "sommardrift" ställs in. Rumsupp-
värmningen är då avstängd, men apparaten resp. an-
läggningen är driftklar och varmvattenberedningen 
fungerar normalt.

Jämn uppvärmning
Ofta värms endast ett rum upp i hus med centralvärme. 
De andra rummen värms då upp okontrollerat via vägg-
ar, dörrar, fönster, tak och golv; värmeenergin slösas 
bort. Radiatorn i det uppvärmda rummet är inte heller 
dimensionerad för detta. Därför blir rummet inte tillräck-
ligt varmt, det känns kallt trots att värmen är på (samma 
effekt får man även om dörrarna mellan uppvärmda och 
ej uppvärmda rum står öppna). Detta är fel sätt att spara 
på: värmen är på men det blir ändå inte tillräckligt 
varmt. Behagligare och mer ekonomiskt är det att hålla 
jämn värme i rummen och anpassa värmen till olika rum 
(lägre temperatur i sovrummet t.ex.) Dessutom kan 
byggnadsdelar ta skada om de inte värms upp 
tillräckligt.

Termostatventiler och rumstemperaturregulatorer
Idag borde det vara självklart att termostatventiler mon-
teras på alla radiatorer. De reglerar rumstemperaturen 
exakt efter inställt värde. Med hjälp av termostatventiler 
i kombination med en rumstemperaturregulator (eller en 
utetemperaturstyrd regulator) kan rumstemperaturen 
regleras efter behov och värmeanläggningen användas 
på ett ekonomiskt sätt. Låt alla radiatorventiler vara helt 
öppna i rummet där rumstemperaturregulatorn befinner 
sig, annars påverkar de båda regleranordningarna varan-
dra vilket ger mindre exakt värmereglering. För övrigt 
kan man ofta iaktta följande förhållningssätt: När det blir 
för varmt i ett rum, stänger användaren av termostat-
ventilen (eller ställer in rumstemperaturregulatorn till en 
lägre temperatur). När det sedan blir för kallt igen öpp-
nar användaren termostatventilerna igen. Detta är inte 
bara obekvämt, utan även onödänigt, eftersom en kor-
rekt fungerande termostatventil kan sköta detta automa-
tiskt: när rumstemperaturen överstiger värdet som har 
ställts in på termostatventilen stängs den automatiskt, 
när värdet underskrids öppnas den igen.

Täck inte över reglerutrustningarna
Se till att reglerutrustningen inte täcks över av möbler, 
gardiner eller andra föremål. Reglerutrustningen måste 
ohindrat känna av den cirkulerande rumsluften. Över-
täckta termostatventiler kan utrustas med fjärrgivare, då 
fungerar de normalt igen.

3 Driftsanvisningar
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Lämplig varmvattentemperatur
När man ska tvätta händerna, vill man inte bränna fing-
rarna. Följande gäller för värmeaggregat med varmvat-
tenberedning såväl som för värmeaggregat med anslu-
ten varmvattenberedare: Varmvattnet ska endast vär-
mas upp så mycket som är nödvändigt för förbrukning-
en. Ytterligare uppvärmning leder till onödig energiför-
brukning. Varmvattentemperaturer på över 60 °C leder 
dessutom till mer kalkutfällningar.

Hushålla med vattnet
En god hushållning med vattnet kan sänka kostnaderna 
betydligt. T.ex. genom att duscha istället för att bada: för 
ett badkar behövs ca 150 liter vatten, medan en modern 
dusch med vattensparande munstycke enbart förbrukar 
ca en tredjedel av denna mängd. Och: en droppande 
kran "förbrukar" upp till 2000 liter och en rinnande toa-
lett upp till 4000 liter vatten om året. I jämförelse med 
detta kostar en ny tätning bara några kronor.

Låt cirkulationspumpen gå vid behov
Cirkulationspumpen ser till att varmvattnet hela tiden 
cirkulerar i rörledningssystemet så att varmvatten alltid 
står till förfogande vid alla tappställen. De ökar utan tvi-
vel bekvämligheten vid varmvattenberedningen. Men de 
förbrukar ström. Varmvatten som inte används hinner 
dessutom svalna när det cirkulerar i rörledningarna och 
måste alltså ofta värmas upp igen. Cirkulationspumpar-
na bör därför bara vara igång när det faktiskt behövs 
varmvatten i hushållet. Med hjälp av kopplingsur kan be-
hovsanpassade tidsprogram ställas in. De flesta cirkula-
tionspumpar har kopplingsur, eller kan utrustas med så-
dana i efterhand. Även många utetemperaturstyrda re-
gulatorer har extrafunktioner som gör det möjligt att 
styra cirkulationspumpar. Fråga installatören. En annan 
möjlighet är att slå på cirkulationen för en bestämd tid 
med hjälp av ett reglage eller en knapp i närheten av ett 
tappningsställe som används ofta. Ett sådant reglage 
kan anslutas till elektroniken på 
Vaillant ecoTEC exclusivee.

Vädring
Öppna bara fönsterna för att vädra på vintern, inte för 
att reglera temperaturen. Det är effektivare och mer 
ekonomiskt att öppna tvärdrag en kort stund än att låta 
fönstren stå på glänt under längre tid. Vi rekommende-
rar alltså snabb vädring med tvärdrag. Stäng alla ter-
mostatventiler när rummen vädras, eller ställ in eventu-
ell rumstemperaturregulator på det lägsta värdet. Detta 
ger tillräcklig vädring utan att det blir för kallt i rummen 
och utan onödig energiförbrukning (t.ex. genom att vär-
men slås på under vädringen).

Driftsanvisningar 3
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4 Handhavande

4.1 Översikt över reglage och display

bar

1
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6

2

3
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5

Fig. 4.1  Manöverelement på ecoTEC exclusivee

Öppna den främre luckan genom att ta tag i fördjupning-
en och fälla luckan nedåt. Reglagen som blir synliga har 
följande funktioner (se figur 4.1):

1 Display för visning av aktuell värmeframlednings-
temperatur, värmeanläggningens påfyllnings-
tryck, driftsläget eller extrainformation

2 Knapp "i" för att hämta information

3 Plats för regulator (tillbehör)

4 Manometer för visning av värmeanläggningens 
påfyllnings- och drifttryck

5 Huvudbrytare för påslagning och avstängning av 
pannan

6 Knapp "+" för att bläddra vid displayvisning (för 
fackhantverkaren vid inställning och felsökning) 
eller visning av beredartemperaturen (VC med 
lagringssensor)

7 Knapp "-" används för att bläddra tillbaka till fö-
regående displayalternativ (för behörig tekniker 
vid inställning och felsökning) och visning av 
påfyllningstrycket

8 Knapp "Störningsåtgärd" för att återställa 
störningar

9 Ratt för inställning av framledningstemperaturen 
för uppvärmning

10 Vridknapp för inställning av beredartemperaturen 
(på VC-apparater med ansluten varmvattenbehål-
lare VIH)

Digitalt informations-och analyssystem

11

12

Fig. 4.2  Display på ecoTEC exclusivee

Alla ecoTEC exclusive-apparater har ett digitalt informa-
tions- och analyssystem som standardutrustning. Syste-
met informerar om driftstatus och underlättar felsök-
ningen och åtgärdandet av störningar.
Under normal drift visas aktuell värmeframledningstem-
peratur (49 °C i exemplet) på displayen (1). Om en stör-
ning föreligger visas en felkod istället för temperaturen. 
Dessutom har ecoTEC exclusive en klartextvisning som 
visar ytterligare information.

11 Visning av aktuell värmeframledningstemperatur, 
värmeanläggningens påfyllningstryck eller visning 
av status- eller felkod

12 Klartextvisning

Dessutom visas följande symboler/information:

Störning i luft-/avgaskanalen

Störning i luft-/avgaskanalen

Endast i kombination med vrnetDIALOG: 
Medan symbolen syns på displayen kan tillbehöret 
vrnetDIALOG användas för att mata in en värme-
framledningstemperatur och varmvattenutlopps-
temperatur, apparaten arbetar då med en annan 
temperatur än den som ställts in med vridreglagen 
(9) och (10).
Driftsläget kan endast avslutas:
- med vrnetDIALOG eller
- genom att förändra temperaturinställningen 

med vridreglagen (9) eller (10) med mer än 
± 5 K.

Driftsläget kan inte avslutas:
- genom att trycka på knappen (8) "Störningsåt-

gärd"
eller

- genom att stänga av eller slå på pannan.

4 Handhavande
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Uppvärmningsdrift aktiv
Lyser konstant: Driftsläge värmedrift 
Blinkar: Spärrtid för brännaren aktiv

Varmvattenberedning aktiv
Lyser konstant:   Driftsläge beredarladdning är i 

beredskap
Blinkar:   Varmvattenberedaren värms upp, 

brännaren är aktiv

Intern pump för uppvärmning är igång

Intern gasventil aktiveras

Visar den aktuella brännar-
modulationsgraden (staplar)

Låga med kryss:
störning under brännardrift;
pannan är avstängd

Låga utan kryss:
brännaren går normalt

4.2 Förbereda idrifttagningen

4.2.1 Öppna avstängningsanordningar

h
 Anvisning!
Avstängningsanordningarna ingår inte i leveran-
sen. De installeras på plats av installatören. In-
stallatören visar var anordningarna sitter och 
hur de ska användas.

23 1

Fig. 4.3  Öppna spärranordningar (servicekranar i exemplet)

• Öppna gasavstängningsventilen (2) genom att trycka 
in och vrida moturs till stoppläget.

• Kontrollera om underhållskranarna i värmeanläggning-
ens framledning (3) och returledningen (1) är öppnade. 
Detta är fallet när servicekranarnas grepp står paral-
lellt med rörledningsriktningen.

Handhavande 4
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4.2.2 Kontrollera anläggningstrycket

bar

bar

12

Bild 4.4  Kontrollera värmeanläggningens fyllningstryck 

• Kontrollera anläggningens påfyllningstryck på mano-
metern (1) vid idrifttagningen. 

För korrekt drift av värmeanläggningen ska visaren på 
manometern vid kall anläggning stå i den övre halvan av 
det mörkgråa området. Detta motsvarar ett fyllnings-
tryck mellan 1,0 och 2,0 bar. Om visaren står i det ljusgrå 
området måste vatten fyllas på i anläggningen före id-
riftsättning (se kapitel 4.8.4).

h
 Anvisning!
ecoTEC-apparaten har en manometer och en di-
gital tryckangivelse.
Manometern kan användas för att snabbt avgö-
ra om fyllningstrycket ligger i börområdet, även 
när apparaten är avstängd. Om apparaten är på-
slagen kan det exakta tryckvärdet visas på dis-
playen. Aktivera tryckangivelsen med knappen 
"-" (2). Displayen växlar tillbaka till framled-
ningstemperaturen efter 5 sekunder. Det går 
även att permanent koppla om mellan tempera-
tur och tryck på displayen genom att hålla in 
"-"-knappen under ca 5 sekunder.

 Anvisning!
För att undvika att anläggningen drivs med för 
lite vatten, vilket kan leda till skador, har pan-
nan en tryckgivare. Den meddelar om trycket 
minskar med mer än 0,6 bar genom att tryck-
värdet visas blinkande.
Om trycket minskar med 0,3 bar stängs pannan 
av. På displayen visas felmeddelandet F.22. 
Innan pannan tas i drift igen, måste vatten fyl-
las på i anläggningen.

Om värmesystemet försörjer flera våningar kan det 
hända att anläggningen behöver en högre vattennivå 
(ett högre fyllningstryck). Fråga installatören.

4.3  Idriftsättning

bar

1

2

Bild 4.5  Slå på pannan

• Pannan slås på och stängs av med huvudbrytaren (1).
1: "PÅ"
0: "AV"

När pannan slås på visas den aktuella framledningstem-
peraturen (2).

För inställning av pannan, se kapitel 4.4. och 4.5. Där be-
skrivs inställningarna för varmvattenberedning och 
rumsuppvärmning.

a
 Observera!
Risk för skador!
Frostskydds- och kontrollanordningar är endast 
aktiva när pannans huvudbrytare står på "I" 
och pannan är ansluten till elnätet.

Den väggmonterade gaspannan bör slås på och stängas 
av via regleringsutrustningen så att de här säkerhetsan-
ordningarna förblir aktiverade (se bruksanvisningen för 
mer information).
Information om idrifttagning av gas-väggvärmeaggrega-
tet finns i kapitel 4.9.

4 Handhavande
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4.4 Varmvattenberedning
För varmvattenuppvärmning med panna av modellen 
VC måste en varmvattenberedare av typen VIH anslutas 
till värmepannan.

4.4.1 Inställning av varmvattentemperaturen

bar

2

3

Fig. 4.6  Inställning av varmvattentemperaturen

• Slå på apparaten enligt beskrivningen i kapitel 4.3.
• Ställ vridreglaget på önskad temperatur (3) för inställ-

ning av beredartemperaturen. Förklaring:

- Åt vänster frostskydd ca 15 °C
- Åt höger frostskydd max 70 °C

Vid inställning av önskad temperatur visas börvärdet på 
displayen (2).
Värdet försvinner efter tre sekunder och standardinfor-
mationen visas igen (aktuell framledningstemperatur för 
uppvärmningen).

d
 Fara! 
Hälsorisk vid bildning av legionellabakterier!
Om pannan används för eftervärme i en solvär-
mekombinerad anläggning ska varmvattnets ut-
loppstemperatur på vridreglaget (3) vara minst 
60 °C.

a
 Observera!
Risk för kalkbildning!
Vid vattenhårdhet över 3,57 mol/m3 (20 °dh) 
ska vridreglaget (3) max. ställas i mittläget.

h
 Anvisning!
Om regulatorn är ansluten via en tvåtrådig 
eBUS-ledning ska vridknappen ställas in på 
max. möjlig temperatur för varmvattentempera-
turen. Börtemperaturen för tanken ställs in på 
regulatorn.

4.4.2 Stänga av lagringsdrift 
På VC-pannor med ansluten varmvattenberedare kan 
varmvattenberedningen eller beredaruppvärmningen 
stängas av medan värmedriften fortsätter att fungera.
• Ställ vridreglaget för inställning av varmvattentempe-

raturen så långt det går åt vänster. Beredarens frost-
skyddsfunktion är fortfarande aktiverad.

4.4.3 Tappa varmvatten

1

Fig. 4.7 Tappa varmvatten

När en varmvattenkran öppnas (1) (handfat, dusch, bad-
kar o.s.v.) hämtas vatten från den anslutna beredaren.

När den inställda varmvattentemperaturen underskrids 
startas VC-pannans uppvärmning av beredaren automa-
tiskt. När beredarens börtemperatur uppnås stängs 
VC-pannan automatiskt av. Pumpen fortsätter att gå en 
kort stund.

Handhavande 4
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4.5 Inställningar för värmedrift

4.5.1 Ställa in framledningstemperaturen 
(utan reglerutrustning)

bar

2

1

Fig. 4.8  Inställning av framledningstemperaturen utan 

reglerutrustning

Om ingen extern regerutrustning har anslutits: ställ, 
med ratt (1), in framledningstemperaturen i enlighet med 
resp. utetemperatur. Vi rekommenderar följande 
inställningar:
– Vänsterläge(inte hela vägen till stopp) i övergångsti-

den: utetemperatur ca 10 till 20 °C
– Mittläge vid normal kyla:

utetemperatur ca 0 till 10 °C
– Högerlägevid kraftig kyla:

utetemperatur ca 0 till – 15 °C

När temperaturen ställs in visas värdet på displayen (2). 
Efter 3 sekunder försvinner indikeringen och displayen 
visar på nytt standardposterna (den aktuella framled-
ningstemperaturen för uppvärmning eller alternativt vat-
tentrycket i anläggningen).

I normalfall kan en framledningstemperatur på upp till 
75 °C ställas in steglöst med ratten (1). Om det går att 
ställa in högre värden ska installatören justera pannan 
så att det blir möjligt att använda värmeanläggningen 
med högre framledningstemperatur.

4.5.2 Ställa in framledningstemperaturen 
(vid användning av reglerutrustning)

bar
2

1

Fig. 4.9  Inställning av framledningstemperaturen vid 

användning av reglerutrustning

Enligt den tyska förordningen om energisparande (EnEV) 
ska värmeanläggningar utrustas med en utetemperatur-
styrd regulator eller en rumstemperaturregulator. I detta 
fall måste följande inställning göras:
• Vrid huvudströmbrytaren (1) till "I".
• Vrid ratten (2) helt till höger för inställning av fram-

ledningstemperaturen för uppvärmning.

Framledningstemperaturen ställs in automatiskt av reg-
lerutrustning (se resp. bruksanvisning för information).

4.5.3 Stänga av värmen (sommardrift)

bar
1

Fig. 4.10  Stänga av värmen (sommardrift)

På sommaren kan värmedriften stängas av medan varm-
vattenberedningen fortfarande är aktiverad.
• Vrid ratten (1) till vänster stoppläge för inställning av 

framledningstemperaturen för uppvärmning.

4 Handhavande
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4.5.4 Ställa in rumstemperaturreglering eller 
utetemperaturstyrd reglering

2

1

Fig. 4.11  Ställa in rumstemperaturregulatorn/den 

utetemperaturstyrda regulatorn

• Ställ in rumstemperaturregleringen (1), den utetempe-
raturstyrda regleringen och termostatventilerna på ra-
diatorerna (2) enligt respektive bruksanvisning.

4.6 Statusmeddelande (för underhåll och service 
av behörig värmetekniker)

Heizbetrieb - Bren 

bar

1

2

Fig. 4.12  Statuskoderna/-symbolerna

Statusmeddelandena visar information om pannans 
driftsläge.
• Aktivera statuskoderna/-symbolerna med knappen 

"i" (2).
I displayen (1) visas nu de olika statuskoderna, 
t.ex. "S. 4" för brännardrift. I nedanstående tabell för-
klaras de viktigaste statuskoderna. Den visade statusko-
den förklaras ytterligare med motsvarande klartextvis-
ning på displayen på det digitala informations- och ana-
lyssystemet, t.ex. för "S. 4": "Värmedrift brännare på".
Under omställningsfaserna, t.ex. vid omstart om lågan 
inte tänts, visas kortvarigt statuskoden "S.".
• Ställ om displayen till normalläge genom att trycka på 

"i" (2) igen.

På displayen Betydelse

För värmedrift

S. 0 Uppvärmning inget värmebehov 

S. 1 Värmedrift fläktstart  

S. 2 Värmedrift pumpförgång  

S. 3 Värmedrift tändning 

S. 4 Värmedrift brännare på  

S. 6 Värmedrift fläkteftergång  

S. 7 Värmedrift pumpeftergång 

S. 8 Uppvärmning återstående spärrtid xx min

S.31 Inget värmebehov sommardrift

S.34 Värmedrift frostskydd

Meddelanden under beredardrift

S.20 Varmvatten begäran 

S.22 Varmvattendrift pumpförgång

S.24 Varmvattendrift brännare på  

Servicemeddelanden
Servicemeddelandena visas vid behov och istället 
för den normala statustexten (jfr 4.7)

S.73 Servicemeddelande kontrollera fläkt*

S.74 Servicemeddelande kontrollera CO-sensor*

S.75 Servicemeddelande kontrollera förbränning*

S.76 Servicemeddelande kontrollera vattentryck*

S.81 Servicemeddelande kontrollera tändning*

S.84 Servicemeddelande luftavgasledning*

S.85 Servicemeddelande cirkulationsvattenmängd

Tab. 4.1  Statuskodernas betydelse (alternativ)

* inte på VC 656

4.7 Förebyggande underhåll (servicemeddelande)
I pannan untvärderas ständigt en stor mängd driftpara-
metrar. Oönskade förändringar kan på så sätt genast 
identifieras. Du informeras om att pannan behöver un-
derhållas innan felet leder till att pannan t.ex. slutar 
fungera.
Vid följande servicemeddelanden bör en godkänd fack-
hantverksfirma kontaktas och utföra underhållet:
- Kontrollera fläkten*
- Kontrollera CO-sensor*
- Kontrollera förbränning*
- Kontrollera tändning*
- Luftavgasledning*  
- Cirkulationsvattenmängd

* inte på VC 656 

Om du använder systemet vrnetDIALOG, skickar syste-
met meddelanden till det inställda telefonnumret, fax-
numret eller e-postadressen.

Handhavande 4
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4.8 Åtgärder vid störningar
Om det uppstår problem med gas-väggvärmeaggregatet 
bör först följande punkter kontrolleras:

Inget varmt vatten, ingen uppvärmning; Pannan 
sätter inte igång:
– Är gasspärrkranen på gasledningen och gasspärrkra-

nen på apparaten öppna (se kapitel 4.2.1)?
– Är strömmen tillkopplad?
– Är gas-väggvärmeaggregatets huvudströmbrytare på-

slagen (se kapitel 4.3)?
– Står vridknappen för inställningen av framlednings-

temperaturen på gas-väggvärmeaggregatet i vänster 
stoppläge, d.v.s. på frostskydd (se kap. 4.4)?

– Är värmeanläggningens fyllningstryck tillräckligt högt 
(se kapitel 4.2.2)?

– Finns det luft i värmeanläggningen?
– Finns det fel på tändningen (se kapitel 4.8.2)?

Varmvattenberedningen fungerar; uppvärmningen 
startar inte:
- Avger de externa regulatorerna värmebegäran 

(t. ex. regleringen calorMATIC) (se kapitel 4.5.4)?

a
 Observera!
Risk för skador p.g.a. ej fackmässiga ändringar!
Om den väggmonterade gaspannan inte funge-
rar efter ovan nämnda kontroller ska en behörig 
värmetekniker kontaktas.

4.8.1 Störningar p.g.a. vattenbrist
När anläggningstrycket sjunker under ett gränsvärde 
visas servicemeddelandet "Kontrollera vattentryck" på 
displayen (inte på VC 656). När du har fyllt på med vat-
ten, slockar indikeringen efter ca 20 sekunder automa-
tiskt. Om trycket sjunker under 0,3 bar, stängs apparaten 
av. På displayen visas felmeddelandet "F.22". Innan 
pannan tas i drift igen, måste du fylla på med vatten i 
anläggningen.
Vid frekventa tryckfall måste orsaken till vattenförlusten 
fastställas och åtgärdas. Kontakta en godkänd 
fackhantverksfirma.

4.8.2 Störningar vid tändningen

bar

1

2

Fig. 4.13  Återställning

Om brännaren inte tänds efter fem tändningsförsök star-
tar inte pannan utan signalerar "Störning". På displayen 
signaleras störningen genom felkoden "F.28" eller 
"F.29".
På ecoTEC exclusive-apparater visas dessutom den över-
korsade flamsymbolen (1) och motsvarande klartextvis-
ning i displayen, t.ex. för F.28: "Fel vid starten, tänd-
ning misslyckades".
En ny automatisk tändning görs först efter att felet har 
återställts manuellt.
• Håll i detta fall in avhjälpsknappen (2) under ca en 

sekund.

a
 Observera!
Risk för skador p.g.a. ej fackmässiga ändringar!
Om den väggmonterade gaspannan fortfarande 
inte startar efter tre "återställningar" måste en 
behörig värmetekniker kontaktas.

4.8.3 Störningar i luft-/avgaskanalen
Pannorna är utrustade med en fläkt. Om fläkten inte 
fungerar riktigt stängs pannan av.
På displayen visar då symbolerna  och  samt fel-
meddelandet "F.32". Den visade felkoden förklaras dess-
utom med motsvarande klartextvisning på displayen: 
"Fel fläkt".

Dessutom har ecoTEC exclusive-apparaten med en luft-
tryckssensor som kontrollerar om apparatens luft-avgas-
vägar är igensatta.
Om luft-/avgasvögarna är igensatta visas felmeddelan-
det "F.35".
Den visade felkoden förklaras dessutom med motsvaran-
de klartextvisning på displayen: "Fel luft-/avgasväg".

a
 Observera!
Risk för skador p.g.a. ej fackmässiga ändringar!
Kontakta alltid en auktoriserad installatör om 
denna felkod visas.

4.8.4 Påfyllning av pannan/värmeanläggningen
För att värmeanläggningen ska fungera optimalt ska fyll-
ningstrycket vara mellan 1,0 och 2,0 bar när anläggning-
en är kall (se kapitel 4.2.2). Fyll på vatten om trycket är 
för lågt.
Om värmesystemet försörjer flera våningar kan det 
hända att anläggningen behöver en högre vattennivå 
(ett högre fyllningstryck). Fråga installatören.

a
 Observera!
Risk för skador på gas-väggvärmeaggregatet!
Använd endast rent ledningsvatten för att fylla 
på värmeanläggningen.
Det är inte tillåtet att tilsätta några kemiska 
medel, t.ex. frost- och korrosionsskyddsmedel 
(inhibitorer).
Det kan skada tätningar och membran samt or-
saka störande buller i värmanläggningen.
Vi ansvarar inte för ev. följdskador.
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För det mesta kan vanligt ledningsvatten användas för 
värmeanläggningen. I undantagsfall kan vattnet dock 
vara olämpligt för värmeanläggningen (starkt korrosivt 
eller starkt kalkhaltigt vatten). Kontakta då installatören.

bar

bar

1

2

3

Fig. 4.14  Påfyllning av värmeanläggningen

Påfyllining av anläggningen:
• Öppna alla radiatorventiler (termostatventiler) i 

anläggningen.
• Koppla samman anläggningens påfyllningsventil och 

en kallvattenventil med en slang (installatören har 
vanligtvis förklarat och visat hur påfyllning och töm-
ning går till och var ventilerna sitter).

• Öppna försiktigt påfyllningsventilen.
• Öppna tappningsventilen långsamt och fyll på med 

vatten tills erforderligt anläggningstryck visas på 
manometern (1) resp. på displayen (3). 

Det exakta tryckvärdet kan visas på displayen.
 • Aktivera tryckindikeringen med knappen "-" (2). Dis-

playen växlar tillbaka till framledningstemperaturen 
efter 5 sekunder. Det går dessutom att koppla om mel-
lan permanent indikering av temperatur eller tryck på 
displayen genom att hålla in "-" -knappen ca 5 
sekunder.

• Stäng vattenkranen.
• Avlufta alla värmeelement.
• Kontrollera anläggningstrycket på manometern eller 

displayen och fyll vid behov på mer vatten.
• Stäng påfyllningsventilen och tag bort slangen.

4.9 Urdrifttagning

bar

1

Fig. 4.15  Stänga av pannan

• Ställ huvudbrytaren (1) i läge "0" för att ta gaspannan 
helt ur drift.

a
 Observera!
Frostskydds- och kontrollanordningar är endast 
aktiva när pannans huvudbrytare står på "I" 
och pannan är ansluten till elnätet.

Under normal drift bör pannan slås på och stängas av 
via reglerutrustningen så att de här säkerhetsanordning-
arna förblir aktiverade (se resp. bruksanvisning för 
information).

h
 Anvisning!
Under längre avstängningsperioder (t.ex. under 
semestern) bör dessutom gasavstängningsven-
tilen och avstängningsventilen för kallvatten 
stängas.
Beakta även informationen om frostskydd i ka-
pitel 4.10.

 Anvisning!
Avstängningsanordningarna ingår inte i leveran-
sen. De installeras på plats av installatören. In-
stallatören visar var anordningarna sitter och 
hur de ska användas.
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4.10 Frostskydd
Värmeanläggningen och vattenrören skyddas mot frost 
om värmeanläggningen är igång och rummen värms upp 
tillräckligt om du t.ex. reser bort under den kalla 
årstiden.

a
 Observera!
Frostskydds- och kontrollanordningar är endast 
aktiva när pannans huvudbrytare står på "I" 
och pannan är ansluten till elnätet.

 Observera!
Det är inte tillåtet att tillsätta frostskyddsme-
del till vattnet i värmeanläggningen. Det kan 
förändra tätningar och membran samt orsaka 
störande buller i värmanläggningen. Vi ansvarar 
inte för ev. följdskador.

4.10.1 Frostskyddsfunktion
Den väggmonterade gaspannan har en frostskyddsfunk-
tion.
Om framledningstemperaturen för uppvärmningen sjun-
ker under 5 °C när huvudbrytaren är tillkopplad startar 
apparaten och värmer upp värmealstringskretsen till 
ca  30 °C.

a
 Observera!
Risk för frostskador i delar av värmeanlägg-
ningen!
Hela värmeanläggningen värms inte upp av 
frostskyddsfunktionen.

4.10.2 Tömning som frostskydd
Ett annat sätt att skydda anläggningen mot frostskador 
är att tömma pannan och värmeanläggningen. Pannan 
och anläggningen måste då tömmas helt.
Även alla kall- och varmvattenrör i huset och pannan 
måste tömmas.
Fråga installatören.

4.11 Underhåll och kundtjänst

En förutsättning för permanent driftsberedskap och 
driftsäkerhet, tillförlitlighet och lång livslängd är årliga 
inspektioner och underhåll av apparaten av en 
fackhantverkare. 

d
 Fara!
Risk för person- och materialskador p.g.a. felak-
tig hantering!
Försök aldrig att själv utföra underhåll eller re-
parationer på den väggmonterade gaspannan.
Låt en behörig installatör utföra arbetena. Vi 
rekommenderar att ett underhållsavtal tecknas.
Om underhållsarbeten inte genomförs kan det 
påverka pannans säkerhet och leda till sak- och 
personskador.

Regelbundet underhåll säkerställer en optimal verk-
ningsgrad och ekonomisk eldning med 
gas-väggvärmeaggregatet.

Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, 
service och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige;

Telefon: 040 803 30

4 Handhavande
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