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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 varningstext
Fara!
omedelbar livsfara eller fara för all-
varliga personskador

Fara!
Livsfara pga. 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 att användas som vär-
mekälla i slutna värmeanläggningar och för
varmvattenberedning.

Beroende på apparatens konstruktion får
de i de föreliggande anvisningen nämnda
apparaterna installeras och drivas med de
tillbehör till luft-avgasledning som nämns i
underlagen.

I avsedd användning innefattas ej använd-
ning av produkten i fordon, t.ex. husvagnar
eller husbilar. Sådana enheter som är varak-
tigt installerade på en plats (s.k. fast instal-
lation) räknas inte som fordon i detta avse-
ende.

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.

Den ändamålsenliga användningen omfattar
därutöver installationen enligt IP-kod.

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 Fara på grund av otillräcklig
kvalifikation

Följande arbeten får bara utföras av fack-
hantverkare med tillräcklig kvalifikation:

– Montering
– Demontering
– Installation
– Driftsättning
– Besiktning och underhåll
– Reparation
– Avställning

▶ Arbeta i enlighet med modern teknisk stan-
dard.

1.3.2 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.

1.3.3 Livsfara vid eventuella läckor vid
installation under marknivån

Gasol samlas på marken. Om produkten in-
stalleras under markytan kan det uppstå an-
samlingar av gasol vid otätheter. Detta inne-
bär risk för explosion.

▶ Se till att det aldrig kan läcka ut gasol ur
produkten eller gasledningen.

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 Livsfara pga. explosiva och
lättantändliga material

▶ Använd inte produkten i lagerlokaler med
explosiva eller antändbara ämnen (t.ex.
bensin, papper, färger).

1.3.6 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.

1.3.7 Livsfara pga. elektrisk stöt

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

Innan du utför arbeten på produkten:

▶ Dra i nätkontakten.
▶ Gör produkten spänningsfri genom

att alla strömförsörjningar kopplas
från (elektrisk avskiljning med minst 3

mm kontaktavstånd, t.ex. säkring 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.

1.3.8 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.

Gäller vid: Tillåtna apparater av typen
B23 eller B23P med kondenslås (externt
tillbehör)

– Spärrvattenhöjd: ≥ 200 mm

1.3.9 Livsfara på grund av höljen i
skåputförande

Med produkter i rumsluftsberoende drift kan
en skåpsliknande beklädnad leda till farliga
situationer.

▶ Se till att produkten är tillräcklig försörjd
med förbränningsluft.

1.3.10 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.

1.3.11 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.

1.3.12 Risk för brännskador eller skållning
på grund av heta komponenter

▶ Utför inget arbete på komponenterna för-
rän dessa svalnat.
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1.3.13 Risk för skador på grund av hög
produktvikt

▶ Minst två personer ska utföra transporten.

1.3.14 Risk för materiella skador på grund
av olämpligt verktyg

▶ Använd korrekta verktyg.

1.3.15 Risk för materialskador på grund av
frost

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

1.3.16 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 avgaskanalen.

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

▶ Se till att inga kemiska ämnen förvaras på
installationsplatsen.

▶ Ska produkten installeras i frisörsalonger,
lackeringsverkstäder, snickerier, tvättinrätt-
ningar o.dyl. bör du välja ett separat upp-
ställningsrum, där rumsluften är garanterat
fri från kemiska föroreningar.

▶ Se till att förbränningsluften inte tillförs via
skorstenar, som tidigare använts tillsam-
mans med olje-värmepannor eller andra
värmeaggregat, som kan förorsaka sot i
skorstenen..

1.3.17 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.

1.3.18 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)

▶ Beakta nationella föreskrifter, normer, rikt-
linjer och lagar.
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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 Förvaring av dokumentation

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

2.3 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller endast för:

Produkt - artikelnummer

VC 486/5-5 (H-INT I)
ecoTEC plus

0010021506

VC 656/5-5 (H-INT I)
ecoTEC plus

0010021507

3 Produktbeskrivning

Denna produkt är en gas-väggvärmare med kondensations-
teknik.

3.1 Produktens uppbyggnad

6 13 2

8

9

10

11

12

13

14

15 16 17 18

2019

7

5 4

1 Regnvatten-avrinnings-
slang

2 Hydraulik-trycksensor

3 Cirkulationspump

4 Dynamiskt luftfrånskilj-
ningssystem

5 Vattentrycksmanometer

6 Elektronikbox

7 Kondenslås

8 Gasarmatur

9 Fläkt

10 Termokompaktmodul

11 Tändelektrod

12 Integrerad kondensa-
tionsvärmeväxlare

13 Luftintagsrör

14 Värmematningens
temperaturgivare

15 Värmereturflödets tem-
peraturgivare

16 Anslutning för avgaster-
minal

17 Mätstuds avgas

18 Regnvattensamlingsan-
ordning

19 Överhettningsskydd för
kondenseringsvärme-
växlaren

20 Tryckbrytare

3.2 Typskylt

På produktens undersida sitter en fabriksmonterad typskylt.

Uppgift på typskyl-
ten

Betydelse

Streckkod med serienummer

Serienummer Är till för identifiering; siffrorna 3 till 4 =
tillverkningsår

Är till för identifiering; siffrorna 5 till 6 =
tillverkningsvecka

Är till för identifiering; siffrorna 7 till 16 =
produktens artikelnummer

Är till för identifiering; siffrorna 17 till 20 =
tillverkningsort

... ecoTEC Plus ... Produktbeteckning

2H / 2E / 3P / 2L... Fabriksinställd gastyp och gasanslut-
ningstryck

II2H3P / I2E / I3P... Tillåten gaskategori

Kondensationsteknik Värmeapparatens verkningsgradsklass
enligt EG-direktiv 92/42/EWG

Typ: Xx3(x) Tillåtna avgasanslutningar

PMS Maximalt vattentryck i värmedrift

V

Hz

Elanslutning - spänning - frekvens

Hi Nedre brännvärde

W Maximal elektrisk effekt

IP Skyddsklass

Värmedrift

Qn Nominellt värmebelastningsintervall i
värmedrift

Pn Märkeffektintervall i värmedrift

Pnc Nominell värmeeffektintervall i värmedrift
(kondensationsteknik)

Tmax Maximal matningstemperatur

NOx Apparatens NOx-klass

Kod (DSN) Specifik produktkod

Läs anvisningarna!

Anmärkning

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

4 Montering

4.1 Packa upp produkten

1. Ta ut produkten från kartongen.

2. Ta bort kilarna och skyddsfolien från alla produktens
delar.

4.2 Kontrollera leveransomfattningen

▶ Kontrollera att alla delar finns med och är oskadda.

Mängd Beteckning

1 Värmegenerator

1
Monteringspåse med hållare för fastsättning på
väggen, fastsättningstillbehör

1 Påse med kondensavrinningsslang

1
Kartong med hydraulanslutning med säkerhets-
ventil, tömningskran, luftfrånskiljare och tätningar

1 Förteckning över medföljande delar

4.3 Mått

10
8

10
0

A

100 100

173

440

12
5

78

72
0

22
0

23
5

120120

85
,5

13
3,
8

29
,5

82
5

6

1 2 3

9

10

4 5

7

8

1 Kondenslås

2 Värmematningsanslut-
ning

3 Gasanslutning

4 Värmereturanslutning

5 Process för regnvatten-
samlingsanordningen

6 Placering av avgaska-
nalens hål

7 Hållare för fastsättning
av apparaten
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8 Gastrycksanslutning

9 Anslutning för avgaster-
minal

10 Process för det dyna-
miska luftfrånskiljnings-
systemet

Mått A

VC 486/5-5 (H-INT I) 405 mm

VC 656/5-5 (H-INT I) 473 mm

4.4 Minimiavstånd

C C

A
B

D

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

Minimiavstånd

A B C D

≥ 275 mm ≥ 180 mm ≥ 5 mm ≥ 500 mm

– Alternativt mått (B): ≈ 250 mm

– Alternativt mått (C): ≈ 50 mm

– Mått (D): Avståndet framför apparaten kan, för att un-
derlätta åtkomst vid underhållsarbeten, reduceras till
5 mm, om det inte finns någon dörr framför apparaten

4.5 Avstånd till antändliga komponenter

Avstånd som övergår minsta avstånd till komponenter bestå-
ende av antändliga material är inte nödvändigt.

4.6 Använda monteringsmall

▶ Använd montagemallen för att bestämma de ställen där
du skall borra hål och göra genombrytningar.

4.7 Hänga upp produkten

1. Kontrollera väggens bärkraft.

2. Observera produktens totala vikt.

3. Använd endast infästningsmaterial, som är godkänt för
väggen.

4. Sörj på plats för en upphängningsanordning med till-
räcklig bärighet.

5. Häng upp produkten på det beskrivna sättet..

4.8 Demontera/montera främre skyddskåpa

4.8.1 Demontera främre skyddskåpan

A

B

B

C

D

1. Lossa skruven (A).

2. Tryck på båda fästklämmor (B) för att lossa frontkåpan.
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3. Grip tag i frontkåpans underkant och dra den framåt
(C).

4. Lyft ut frontkåpan uppåt ur hållaren (D).

4.8.2 Montera främre skyddskåpa

C

B

A

D

E

1. Sätt frontkåpan (A) mot den övre hållaren (B).

2. Fäll frontkåpan mot apparaten (C).

3. Tryck frontkåpan mot apparaten. Se till att isoleringen
inte skadas (D).

4. Låt de båda fästklämmorna snäppa fast på frontkåpan.

5. Dra fast skruven (E) för att fixera frontkåpan.

4.9 Demontera/montera sidostycket

4.9.1 Demontera sidostycke

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

Demonterar du båda sidostyckena kan pro-
dukten vrida sig mekaniskt, vilket kan skada
exempelvis rörledningarna så att det uppstår
läckor.

▶ Demontera alltid bara det ena sidostycket,
aldrig båda på en gång.

2X

A

B

C

D

▶ Demontera sidodelen såsom visas på bilden.

4.9.2 Montera sidostycke

▶ Montera sidostycket. Utför momenten i omvänd ordnings-
följd.

5 Installation

5.1 Systeminstallationsexempel

▶ Använd anläggningsschemanen som exempel.

▶ Välj det anläggningsschema efter vilket du vill konfigurera
din anläggning.

▶ Installera endast de regleringar, som är angivna i tabel-
lerna till systemschemanen för att ha alla funktioner i sy-
stemet till förfogande.

▶ Etablera anslutningen på ett fackmässigt vis.

▶ Beakta gällande nationella och internationella lagar, nor-
mer och riktlinjer.

▶ Installera ett magnetfilter på värmekretsens retur, sär-
skilt på äldre anläggningar, för att skydda apparaten mot
smuts från anläggningen.

– Kontrollera att dimensioneringen är tillräcklig för att
förhindra en snabb igensättning och en ytterligare,
hög tryckförlust.

▶ Kontrollera om det finns anordningar för behandling av
värmevattnet. (→ Sida 18)

▽ Om villkoren för varmvattenberedning inte kan upp-
fyllas, installera en extern plattvärmeväxlare för att
skydda produkten.

▶ Installera de nödvändiga säkerhetsanordningarna och
systemkomponenterna i anläggningen.
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5.1.1 Systemschema typ 1: 1 direkt värmekrets
med 1 extra varmvattenberedare

Anmärkning

Denna schematyp kan endast användas om inget
annat än produktens pump finns i systemet.

1

2 3 4

1 Väggvärmare med
intern pump

2 3-vägsventil för varm-
vatten/värme

3 Värmekrets

4 Varmvattenberedare

▶ För att använda denna schematyp måste du se till att
minsta flödesmängden garanteras för driften. (→ Sida 25)

Referens-
nummer på
schemat

Reglering Antal
kretsar

Utföra lednings-
dragning

0020253233 Basregulator 1 Se bilaga.

0020253235 System-
regulator
VRC 700

1 Beakta anvisning-
arna för systemstyr-
ningen.

0020253236 Ansluten
regulator
eRELAX

1 Beakta anvisning-
arna för systemstyr-
ningen.

Anmärkning

Det exempel på ett anläggningsschema som visas
i bilagan ersätter inte korrekt och fackmässig pla-
nering av systemet. (→ Sida 46)

Den interna pumpen har ställts in på fabriken.

▶ Se till att anslutningar och varmvattenberedare har rätt
storlek. (→ Sida 12)

▶ Anslut den externa 3-vägsventil för varmvatten/värme på
porten X13 på huvudkretskortet.

▶ För att styra eftervärmning av varmvattenberedaren, an-
slut en temperaturgivare VR 10 eller en termostat till vil-
ken huvudkretskortet är anslutet.

Kopplingsschema (→ Sida 44)

För idrifttagning av 3-vägsventilen krävs ingen inställning av
diagnoskod. Aktivering sker direkt från apparatens huvud-
kretskort.

5.1.2 Systemschema typ 2: frånkopplad
värmekrets + 1 direkt ansluten
varmvattenberedare

1

2

3 4 5

6

1 Väggvärmare med
intern pump

2 3-vägsventil för varm-
vatten/värme

3 Hydraulisk bypass eller
plattvärmeväxlare

4 Extern pump för den
frånkopplade varmvat-
tenkretsen

5 Värmekrets

6 Varmvattenberedare

▶ För att använda denna schematyp måste du se till att
minsta flödesmängden garanteras för driften. (→ Sida 50)

Apparaten kan styra en frånkopplad värmekrets och en di-
rekt ansluten varmvattenberedare.

Nummer på
schemat

Reglering Antal
kretsar

Kablage

0020253238 System-
regulator
VRC 700

1 Se anvisning för
systemregulatorn.

0020253239 System-
regulator
VRC 700

Flerfunk-
tionsmodul
VR 70

2 Se anvisning för
systemregulatorn.

0020259027 System-
regulator
VRC 700

Flerfunk-
tionsmodul
VR 71

>3 Se anvisning för
systemregulatorn.

Den interna pumpen har ställts in på fabriken.

▶ Se till att anslutningar och varmvattenberedare har rätt
storlek. (→ Sida 12)

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

▶ Anslut den externa pumpen för den frånkopplade vär-
mekretsen på porten X16 på huvudkretskortet.

▶ Anslut den externa 3-vägsventil för varmvatten/värme på
porten X13 på huvudkretskortet.

▶ Anslut temperaturgivaren på den hydrauliska bypassen
på port X41 på huvudkretskortet. Beakta anvisningen för
den hydrauliska bypassen.

▶ För att styra eftervärmning av varmvattenberedaren, an-
slut en temperaturgivare VR 10 eller en termostat till vil-
ken huvudkretskortet är anslutet.
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Kopplingsschema (→ Sida 44)

▶ Ställ diagnoskoden D.026 på 2.

Diagnoskoder – översikt (→ Sida 36)

5.1.3 Systemschema typ 3: frånkopplad
värmekrets + 1 frånkopplad
varmvattenberedare

1

2

3 4 5

6

1 Väggvärmare med
intern pump

2 Hydraulisk bypass eller
plattvärmeväxlare

3 Extern pump för den
frånkopplade varmvat-
tenkretsen

4 Värmekrets

5 Externe pump för den
frånkopplade varmvat-
tenkretsen

6 Varmvattenberedare

Apparaten kan styra en frånkopplad värmekrets och en från-
kopplad varmvattenberedare.

Referens-
nummer på
schemat

Reglering Antal
kretsar

Utföra lednings-
dragning

0020259029 System-
regulator
VRC 700

1 Beakta anvisning-
arna för systemstyr-
ningen.

0020259030 System-
regulator
VRC 700

Flerfunk-
tionsmodul
VR 70

2 Se bilaga.

0020259031 System-
regulator
VRC 700

Flerfunk-
tionsmodul
VR 71

>3 Beakta anvisning-
arna för systemstyr-
ningen.

Anmärkning

Det exempel på ett anläggningsschema som visas
i bilagan ersätter inte korrekt och fackmässig pla-
nering av systemet. (→ Sida 46)

Den interna pumpen har ställts in på fabriken.

▶ Se till att anslutningar och varmvattenberedare har rätt
storlek. (→ Sida 12)

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

▶ Välj en varmvattenpump som passar varmvattenbereda-
ren efter den hydrauliska bypassen.

▶ Anslut den externa pumpen för den frånkopplade vär-
mekretsen på porten X16 på huvudkretskortet.

▶ Anslut den pumpen för den frånkopplade varmvattenkret-
sen på porten X13 på huvudkretskortet.

▶ Anslut temperaturgivaren på den hydrauliska bypassen
på port X41 på huvudkretskortet. Beakta anvisningen för
den hydrauliska bypassen.

▶ För att styra eftervärmning av varmvattenberedaren, an-
slut en temperaturgivare VR 10 eller en termostat till vil-
ken huvudkretskortet är anslutet.

Kopplingsschema (→ Sida 44)

▶ Ställ diagnoskoden D.026 på 2.

Diagnoskoder – översikt (→ Sida 36)

5.1.4 Systemschema typ 4: kaskad med 2
värmeaggregat + ackumulatortank som är
ansluten till värmeapparaten

1

3

2

6

5

4

1 Väggvärmare med
intern pump

2 3-vägsventil för varm-
vatten/värme

3 Hydraulisk bypass eller
plattvärmeväxlare

4 Varmvattenberedare

5 värmekretsar

6 Extern varmvattencirku-
lationspump

Produkten kan styra ett kaskadsystem.

Nummer på
schemat

Reglering Antal
kretsar

Kablage

0020259032 System-
regulator
VRC 700

Flerfunk-
tionsmodul
VR 70

2 Se anvisning för
systemregulatorn.

Den interna pumpen har ställts in på fabriken.

▶ Se till att anslutningar och varmvattenberedare har rätt
storlek. (→ Sida 12)

▶ Anslut varmvattencirkulationspumpen på porten X16 på
huvudkretskortet.

▶ Anslut den externa 3-vägsventil för varmvatten/värme på
porten X13 på huvudkretskortet.

▶ Anslut temperaturgivaren på den hydrauliska bypassen
på port X41 på huvudkretskortet. Beakta anvisningen för
den hydrauliska bypassen.
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▶ För att styra eftervärmning av varmvattenberedaren, an-
slut en temperaturgivare VR 10 eller en termostat till vil-
ken huvudkretskortet är anslutet.

Kopplingsschema (→ Sida 44)

▶ Ställ diagnoskoden D.026 på 1.

Diagnoskoder – översikt (→ Sida 36)

5.1.5 Systemschema typ 5: kaskad med 2 till 7
värmeaggregat + ackumulatortank som är
ansluten till värmekretsen

1

2

6

64

5

3

1 Väggvärmare med
intern pump

2 värmekretsar

3 Hydraulisk bypass eller
plattvärmeväxlare

4 Externe pump för den
frånkopplade varmvat-
tenkretsen

5 Extern varmvattencirku-
lationspump

6 Varmvattenberedare

Produkten kan styra ett kaskadsystem.

Nummer på
schemat

Reglering Antal
kretsar

Kablage

0020259033 System-
regulator
VRC 700

Flerfunk-
tionsmodul
VR 71

>3 Se anvisning för
systemregulatorn.

Den interna pumpen har ställts in på fabriken.

▶ Se till att anslutningar och varmvattenberedare har rätt
storlek. (→ Sida 12)

▶ Välj en varmvattenpump som passar varmvattenbereda-
ren efter den hydrauliska bypassen.

▶ Anslut den pumpen för den frånkopplade varmvattenkret-
sen på porten X13 på huvudkretskortet.

▶ Anslut temperaturgivaren på den hydrauliska bypassen
på port X41 på huvudkretskortet. Beakta anvisningen för
den hydrauliska bypassen.

▶ För att styra eftervärmning av varmvattenberedaren, an-
slut en temperaturgivare VR 10 eller en termostat till vil-
ken huvudkretskortet är anslutet.

Kopplingsschema (→ Sida 44)

▶ Ställ diagnoskoden D.026 på 1.

Diagnoskoder – översikt (→ Sida 36)

5.2 Välja varmvattenberedare

Produkten kan styra ytterligare en varmvattenberedare (re-
kommenderat tillval för apparater med varmvatteneffektbe-
hov under 50 kW).

▶ Använd en hydraulisk bypass för produkter som är an-
slutna till en varmvattenberedare och har ett varmvat-
teneffektbehov över 50 kW. (→ Sida 12)

▶ Använd följande komponenter för anslutning av varmvat-
tenberedaren:

Varmvattenberedare

Varmvat-
tenbere-
dare

Anslutning-
ens innerdia-
meter

VC 486/5-5 (H-INT I) VIH R 300 20 mm

VC 656/5-5 (H-INT I) VIH R 500 25 mm

5.3 Välja hydraulisk bypass

Den hydrauliska bypassen kopplar bort värmegeneratorn
hydrauliskt från värmesystemet. Växelverkan på matarhöj-
den mellan de enskilda cirkulationspumparna förhindras på
detta sätt. Utöver detta garanterar den hydrauliska bypassen
att tillräcklig minstamängd vatten kontinuerligt cirkulerar ge-
nom värmegeneratorn.

▶ Kontrollera om det finns anordningar för behandling av
värmevattnet. (→ Sida 18)

▽ Om villkoren för varmvattenberedning inte kan upp-
fyllas, installera en extern plattvärmeväxlare för att
skydda produkten.

Samlingskärl

Spretning av
uppvärmningssystemet

10 K 15 K 20 K

VC 486/5-5 (H-INT I) WH 95 WH 40-2 WH 40-2

VC 656/5-5 (H-INT I) WH 160 WH 95 WH 40-2

▶ Beakta anvisningen för den hydrauliska bypassen.

För att använda en hydraulisk bypass behövs inget elektriskt
tillbehör. Enkla anläggningar kan anslutas direkt i kopplings-
boxen.

▶ Observera kopplingsschemat.

Kopplingsschema (→ Sida 44)

5.4 Förutsättningar

▶ Kontrollera att den befintliga gasmätaren är lämplig för
det erforderliga gasgenomflödet. (→ Sida 50)

▶ Om det finns en annan pump en apparatens pump i hyd-
raulkretsen får apparaten tas i drift endast om det finns
en hydraulisk bypass monterad mellan värmegenere-
ringskretsen och värmekrätsen resp. beredarvärmekret-
sen.
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Samlingskärl (→ Sida 12)

▶ Om apparatens pump är den enda cirkulationspumpen
i hydraulkretsen måste du kontrollera om produktens
matarhöjd är tillräcklig för anläggningen. (→ Sida 25)

▽ Om detta inte är fallet, använd en hydraulisk bypass
och cirkulationspump med passande dimension.

▶ Se till att anläggningen har följande komponenter:

– en gasventil för apparaten

– en påfyllnings- och tömningsanordning för värmean-
läggningen

▶ Installera ett magnetfilter på värmekretsens retur, sär-
skilt på äldre anläggningar, för att skydda apparaten mot
smuts från anläggningen.

– Kontrollera att dimensioneringen är tillräcklig för att
förhindra en snabb igensättning och en ytterligare,
hög tryckförlust.

5.4.1 Anvisningar för drift med gasol

I leveransskick är produkten förinställd för drift med den gas-
grupp som anges på typskylten.

Har du en produkt, som är förinställd för drift med naturgas
måste du ställa om den för drift med gasol. Då behöver du
en konverteringssats. Omställningen beskrivs i den anvis-
ning, som bifogas konverteringssatsen.

5.4.2 Avluftning av gasoltanken

Är gasoltanken dåligt avluftad kan det leda till tändproblem.

▶ Innan du installerar produkten kontrollerar du att gasol-
tanken är väl avluftad.

▶ Vänd dig vid behov till påfyllningsstationen eller gasolle-
verantören.

5.4.3 Använd rätt gassort

En felaktig gassort kan förorsaka störningsavstängningar
hos produkten. Det kan uppstå tänd- och förbränningsbuller i
produkten.

▶ Använd endast den gassort som anges på typskylten.

5.5 Gas- och vattensidig anslutning

Fara!
Explosions- och skållningsrisk vid felaktig
installation!

Mekaniska spänningar i anslutningsrören kan
leda till otätheter.

▶ Var noga med att anslutningsrören monte-
ras spänningsfritt.

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

▶ Löda endast på anslutningsstycken, så
länge anslutningsstyckena ännu inte är
förskruvade med serviceventilerna.

Se upp!
Risk för materiella skador på grund av
rester i rörledningarna!

Svetsrester, tätningsrester, smuts eller andra
rester i rörledningarna kan skada produkten.

▶ Spola igenom värmeanläggningen noga
innan du fyller på produkten.

Se upp!
Risk för materiella skador på grund av
förändringar på redan anslutna rör!

▶ Forma endast anslutningsrören så länge
de inte är anslutna till produkten.

Tätningar av gummiliknande material kan deformeras och
leda till tryckförluster.

▶ Använd fibertätningar.

5.5.1 Gasanslutning

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 gasarma-
tur på apparaten under tryck vid täthets-
kontroller, 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 har stängt av gasavstängnings-
kranen som sitter före produkten, minska
trycket i gasledningen innan du åter öpp-
nar gasavstängningskranen.

▶ Minska inte gasledningsdimensionen efter gasmätaren.

▶ Bibehåll dimensionen fram till produkten.

▶ Välj korrekt gasavstängningskran.

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

B1

C

▶ Lossa pressanslutningen (A).

▶ Montera en godkänd gasavstängningskran på anslut-
ningen (1).

▶ Installera enheten på gasröret på produktutgången (B)
genom att dra fast klämskruvkopplingen (C).

▶ Montera gasledningen utan spänning enligt erkända tek-
niska regler.

▶ Avlufta gasledningen före driftsättningen.

5.5.2 Kontrollera gasledningen med avseende på
täthet

▶ Kontrollera hela gasledningen fackmässigt med avse-
ende på täthet.

5.5.3 Hydraulisk anslutning

Se upp!
Risk för materiell skada på grund av kor-
rosion

Luft tränger in i varmvattnet i värmeanlägg-
ningen på grund av plaströr som inte är dif-
fusionstäta. Luft i varmvattnet orsakar korro-
sion i värmegeneratorkretsen och i produk-
ten.

▶ Om du använder plaströr som inte är dif-
fusionstäta i värmeanläggningen, se till
att ingen luft kan hamna i värmegenera-
torkretsen.

Anmärkning

För att hålla värmeförlusterna så låga som möjligt
rekommenderar vi att du förser vattenrörstutsarna
vid apparatens utlopp och anläggningen med en
värmeisolering.

▶ När plaströr används i värmeanläggningen måste en
överhettningsventil installeras i värmematningen.

– Överhettningsskyddet är nödvändigt för att skydda
värmeanläggningen för temperaturrelaterade skador.

▶ Anslut en regulator eller en säkerhetstemperaturbegrän-
sare till elektroniken. (→ Sida 17)

5.5.3.1 Ansluta värmematning och -retur

A

B
C D

1. Anslut muttern enligt stegen (A) till (D) på anslutningen.

1

10

11

12

9

7

8

2

3

4 5

6

2. Sätt ihop värmereturanslutningen enligt siffrorna (1) till
(6).

3. Sätt ihop värmematningsanslutningen enligt siffrorna (7)
till (12).

4. Anslut värmekretsen till anslutningarna på värmemat-
ning och värmeretur.

5. Installera ett expansionskärl i värmereturledningen (6)
så nära produkten som möjligt.

– Kontrollera att expansionskärlets volym räcker för
anläggningsvolymen.

5.5.4 Anslut tömningsanordningarna

Se upp!
Det finns risk att det rinner ut vatten under
produkten

Vattenavrinningen på regnvattensamlings-
anordingen och det dynamiska luftfrånskilj-
ningssystemet är inte anslutna till avloppet,
ändå kan det hända att det läcker ut vatten.
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▶ Ställ inga elektriska apparater eller före-
mål som kan skada av vatten under pro-
dukten.

5.5.4.1 Ansluta säkerhetsventilens utloppsledning

1

1. Anslut säkerhetsventilen (1) till en passande avrin-
ningskrets. Försäkra dig om att avrinningsslangen är
avstängd till den omgivande luften.

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.

5.5.4.2 Anslut kondensavrinningsledningen.

1

2

▶ Beakta anvisningarna som visas här samt lagstadgade
och lokala föreskrifter för kondensvattenavlopp.

▶ Använd PVC eller ett annat material som är lämpligt för
avledning av kondensvatten som inte är neutraliserat.

▶ Om man inte kan garantera att materialet är lämpligt för
kondensvattenavledning, installera ett system för neutra-
lisering av kondensvattnet.

▶ Se till att kondensavrinningen har ett kontinuerligt fall
(45 mm per meter) och att avrinning kan ske på ett lämp-
ligt ställe i ett uppvärmt utrymme i byggnaden.

▶ Se till att kondensavrinningen inte är lufttät och ansluten
till kondensavrinningsslangen.

▶ Anslut kondenslåset (1). Använd den medföljande kon-
densavrinningsslangen (2).

▶ Anslut en kondensavrinningsledning (ingår ej i leveran-
sen) till kondensavrinningsslangen (2).

5.6 Montera och anslut luftledningen och
avgaskanalen

5.6.1 Montera luft-avgasledningen och anslut

1. Vilka avgasterminaler som ska användas framgår av
den bifogade montageanvisningen för luft/avgassystem.

Gäller vid: Våtrumsinstallation

▶ Anslut produkten till ett luft-avgassystem som är rums-
luftsoberoende.

– Förbränningsluften får inte tas från uppställningsplat-
sen.

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 luft-avgasledningen med hjälp av monterings-
anvisningen.

5.6.2 B23-installation

En avgaskanal för godkända apparater av typ B23 (rums-
luftsberoende väggmonterad gasvärmeanläggning) kräver
noga planering och utförande.

▶ Använd produktens tekniska datainformation för att pla-
nera.

▶ Följ erkända tekniska regler.

5.6.3 Råd och information vid installation av
B23P

Giltighet: B23P

Avgaskanalen måste minst motsvara klassifikation T 120 P1
W 1 enligt EN 1443. Den maximala rörlängden skall beräk-
nas med utgångspunkt ur den tillåtna tryckdifferensen i de
tekniska data.

Den maximala rörlängden (endast raka rör) motsvarar av-
gasrörets maximalt tillåtna avgasrörlängd utan böjar. An-
vänds böjar måste den maximala rörlängden minskas i för-
hållande till det dynamiska strömningsmotståndet i böjarna.
Rörkrökar får inte monteras i direkt följd efter varandra, ef-
tersom det ökar tryckfallet enormt.

Om avgasröret installeras i ett kallt utrymme eller på utsidan
av byggnaden kan det hända att fryspunkten uppnås på rö-
rets invändiga yta. Eftersom apparaten är tillverkad enligt EN
13384-1 får detta problem inte uppstå vid en minsta belast-
ning av värmeaggregatet vid en avgastemperatur på 40 °C.
Produkten får inte anslutas Produkten får inte anslutas till ett
kaskad-avgassystem som används av andra produkter.

▶ Beakta de gällande lokala och nationella föreskrifterna för
avgaskanaler, särskilt vid installation i bostadsutrymmen.
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Visa den driftansvariga hur apparaten används på rätt
sätt.

5.6.4 Anläggning med avgasbackventil

Vid installation av en avgasbackventil krävs en inställning av
minimieffekten för att undvika tändproblem.

▶ Ställ in minstaeffekt med hjälp av diagnoskod D.085.
(→ Sida 24)

Ställa in apparatens minstaeffekt

D.085
(Fabriksin-
ställning)

Inställning av
D.085 vid

avgasbackventil

VC 486/5-5 (H-INT I) 8 kW 13 kW

VC 656/5-5 (H-INT I) 11 kW 16 kW

5.7 Elinstallation

Fara!
Livsfara vid elektriska stötar!

Nätanslutningskontakterna L och N är kon-
tinuerligt spänningssatta, även när på-/av-
knappen är frånslagen:

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

igen.

Elinstallationen får bara utföras av en behörig elektriker.

5.7.1 Öppna/stänga kopplingsbox

5.7.1.1 Öppna kopplingsboxen

1. Demontera den främre skyddskåpan. (→ Sida 8)

A

C

B x 2

x 2

2. Fäll elskåpet framåt.

3. Lossa de fyra klämmorna ur fästena (A) och (B) på
kopplingsboxen.

4. Fäll upp locket (C).

5.7.1.2 Stäng elskåpet

1. Stäng locket genom att trycka det nedåt mot kopplings-
boxen.

2. Se till att alla clips snäpper fast hörbart.

3. Fäll elskåpet uppåt.

5.7.2 Utföra ledningsdragning

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

Nätspänning till fel klämma och insticks-
klämma kan förstöra elektroniken.

▶ Anslut inte eBUS-klämmorna (+/‑) till nät-
spänningen.

▶ Anslut nätkabeln endast på de avsedda
klämmorna!

230V

24V / eBus

1

1. Dra anslutningskablarna för de komponenter som ska
anslutas i kabelkanalen till vänster på produktens un-
dersida.

2. Använd dragavlastningarna (1).

3. Korta av anslutningskablarna till lämplig längd.

30 mm max.

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 kontakten på anslutningskabeln.

9. Kontrollera om alla ledningar är korrekt fastsatta på
kontaktens klämmor. Justera vid behov.

10. Anslut kontakten enligt anslutningsschemat i bilagan på
den avsedda porten på kretskortet.
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5.7.3 Ansluta strömförsörjningen

1. Följ alla gällande föreskrifter.

– Enligt gällande föreskrifter måste anslutningen upp-
rättas via en elektrisk avskiljning med en kontakt-
öppning på minst 3 mm vid varje pol.

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

5.7.4 Ansluta regleringen till elektroniken

24V=
230V~ – +

24V=
RT BUSBurner

off

1. Öppna kopplingsboxen. (→ Sida 16)

2. Drag ledningarna. (→ Sida 16)

3. Alternativ 1 ‒ Anslut en utetemperaturstyrd
eBUS-regulator eller eBUS-rumstemperaturre-
glering::
▶ Anslut regulatorn till BUS-kontakten.

▶ Överbrygga kontakten 24V=RT om detta inte ännu
har skett.

3. Alternativ 2 ‒ Ansluta 24 V-lågspänningsregu-
lator för rumstemperatur::
▶ Anslut regulatorn till 24 V-kontakten istället för till

bryggan.

3. Alternativ 3 ‒ Anslut maximaltermostat för
golvvärme::
▶ Anslut maximaltermostaten till Burner off-kontakten

istället för till bryggan.

4. Stäng kopplingsboxen.

5. För att utlösa driftsättet Komfort hos pumpen (går kon-
tinuerligt) med en flerkretsreglering, ställ diagnoskoden
D.018 driftsätt för pumpen från Eco (pumpen är igång
då och då) på Komfort. (→ Sida 24)

5.7.5 Anslutning av hydraultillbehör

▶ Anslut hydraultillbehöret enligt det valda systemschemat.
(→ Sida 9)

5.7.6 Ansluta extra komponenter

Med det integrerade extra reläet kan en extra komponent
styras.

Med hjälp av flerfunktionsmodulen, som är tillval, kan du
styra ytterligare två komponenter.

5.7.6.1 Använda extra reläer

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

2. Drag ledningarna. (→ Sida 16)

3. För att aktivera den anslutna komponenten, välj D.026.
(→ Sida 24)

5.7.6.2 Använd VR 40 (flerfunktionsmodul 2 av 7)

1. Montera komponenterna enligt den tillhörande anvis-
ningen.

2. För att aktivera relä 1 på flerfunktionsmodulen, välj
D.027. (→ Sida 24)

3. För att aktivera relä 2 på flerfunktionsmodulen, välj
D.028. (→ Sida 24)

6 Användning

6.1 Manövreringssätt

Manövreringssättet samt gransknings- och inställningsmöjlig-
heterna på användarnivå beskrivs också i bruksanvisningen.

6.2 Gå till installatörsnivå

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

Felaktiga inställningar på installatörsnivå
kan leda till skador och funktionsstörningar
i värmeanläggningen.

▶ Endast auktoriserade installatörer är be-
höriga att använda installatörsnivån.

Anmärkning

Installatörsnivån är säkrad med åtkomstkod mot
obehörig åtkomst.

1. Tryck samtidigt på knapparna och (”i”).

◁ Menyn visas på displayen.

2. Bläddra med eller , tills menyalternativet Installa-
törsnivå visas.

3. Bekräfta med (OK).

◁ På displayen visas texten Mata in koden och värdet
00.

4. Använd eller för att ställa in värdet 17 (åtkomst-
kod).

5. Bekräfta med (OK).

◁ Installatörsnivån med ett urval menyalternativ visas.
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6.3 Monitor (statuskoder)

Meny → Live monitor

Statuskoderna på displayen informerar om produktens aktu-
ella drifttillstånd.

Statuskoder – översikt (→ Sida 39)

6.4 Gå till Apparatkonfiguration och
Diagnosmeny

Gå till menypost Apparatkonfiguration för att kontrollera
och ställa in.

Meny → Installatörsnivå → Apparatkonfiguration

Inställningsmöjligheter för komplexa system hittar du i Dia-
gnosmeny.

Meny → Installatörsnivå → Diagnosmeny

Diagnoskoder – översikt (→ Sida 36)

6.5 Använd testprogrammen

Förutom att använda installationsassistenten kan du också
gå till testprogrammen vid driftsättning, underhåll och felsök-
ning.

Meny → Installatörsnivå → Testprogrammer

Vid sidan om Funktionsmeny har apparaten en Själv-
test elektronik, men också en Kontrollprogrammer
(→ Sida 21).

7 Driftsättning

7.1 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.

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
värmeef-
fekt

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.

Se upp!
Risk för materiella skador om värmevatt-
net bereds med olämpliga tillsatser!

Olämpliga tillsatser kan leda till förändringar
på byggnadsdelar, buller vid värmedrift och
ev. tillföra ytterligare följdskador.

▶ Använd inga olämpliga frost- och korro-
sionsskyddsmedel, biocider och tätnings-
medel.

Vid användning på rätt sätt har man inte funnit några tecken
på att nedanstående 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)
– Adey MC3+

– Adey MC5

– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

Tillsatsmedel som ska finnas kvar i systemet
– Adey MC1+

– Fernox F1
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– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Frostskyddstillsatser som ska finnas kvar i syste-
met
– Adey MC ZERO

– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Vid användning av ovan nämnda tillsatser skall den drift-
ansvarige informeras om de nödvändiga åtgärderna.

▶ Informera användaren om vilka frostskyddsåtgärder som
krävs.

7.2 Fylla på kondenslås

1

2

3

C

B

A

1. Koppla ur vattenlåsets underdel (1) ur dess överdel (2)
utan att demontera frontkåpan på apparaten.

2. Avlägsna flottören (3).

3. Fyll på vatten i den undre delen av vattenlåset upp till
10 mm från ovankanten på kodensvattenavledningen.

4. Använd flottören (3) igen.

Anmärkning

Kontrollera om flottören finns i kondenslåset.

5. Koppla in vattenlåsets underdel (1) ur dess överdel (2).

7.3 Fylla på värmeanläggningen

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

2. Kontrollera om det finns anordningar för behandling av
värmevattnet. (→ Sida 18)

▽ Om villkoren för varmvattenberedning inte kan upp-
fyllas, installera en extern plattvärmeväxlare för att
skydda produkten.

4

3

2

1

3. Öppna röret (2) och anslut det sedan till anslutningen
på påfyllnings- och tömningskranen på korrekt vis med
varmvattenmatning.

4. Öppna värmevattenförsörjningen.

5. Öppna alla radiatorventiler.

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

7. Öppna långsamt påfyllnings- och tömningsventilen (1),
så att värmeanläggningen fylls med vatten.

8. Öppna luftfrånskiljaren (3) och vänta tills vattnet kom-
mer ut utan bubblor ur luftfrånskiljaren.

9. Avlufta alla radiatorerna tills hela värmeanläggningen
fyllts med vatten.

10. Stäng alla avluftningsventiler.

11. Observera (4) det stigande påfyllningstrycket i värme-
anläggningen med hjälp av manometern .

– För att optimera avluftningen bör trycket vara så
begränsat att det ligger inom den första tredjedelen
på det gråa indikationsintervall på manometern.
Efter avslutad avluftning kan hydraultrycket ställas
in med hjälp av den digitala manometern, beroende
på fördelarnät (nödvändig matarhöjd, anläggning
med flera våningsplan...).

12. Fyll på vatten tills nödvändigt tryck har uppnåtts.

Tryck

Rekommenderat
påfyllningstryck

Maximitryck

VC 486/5-5
(H-INT I)

0,15 … 0,25 MPa

(1,50 … 2,50 bar)

< 0,40 MPa

(< 4,00 bar)

VC 656/5-5
(H-INT I)

0,15 … 0,25 MPa

(1,50 … 2,50 bar)

< 0,40 MPa

(< 4,00 bar)

13. Stäng ventilen för påfyllning och tömning och värmevat-
tenförsörjningen.

14. Kontrollera tätheten hos alla anslutningar i hela kretsen.

Giltighet: VC 656/5-5 (H-INT I)

Se upp!
Risk för skada på apparaten
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▶ Skydda elektriska komponenter på ap-
paraten innan du använder luftfrånskil-
jaren.

▶ Kontrollera om luftfrånskiljaren förblir
tät efter att den har använts.

▶ Använd luftfrånskiljaren på värmeväxlaren endast vid
problem med påfyllningen.

7.4 Ta produkten i drift

▶ Tryck på apparatens på-/av-knapp.

◁ Displayen visar huvudbilden.

7.5 Köra Installationsassistenten

Installationsassistenten visas varje gång produkten kopp-
las in, ända tills den har körts igenom helt en gång. Under
idrifttagning ger den direkt åtkomst till de viktigaste testpro-
grammen och möjligheter att ställa in konfigurationen.

▶ Bekräfta starten av installationsassistenten.

◁ Så länge som installationsassistenten är aktiv är alla
värmebegäranden blockerade.

▶ Bekräfta med Vidare för att komma till nästa punkt.

▽ Om du inte bekräftar starten av installationsassisten-
tens, stängs denna 10 sekunder efter starten och hu-
vudbilden visas igen.

7.5.1 Språk

▶ Ställ in önskat språk.

▶ Tryck två gånger på OK för att bekräfta valet av språk
och förhindra att det ändras av misstag.

Skulle du av misstag ha ställt in ett språk som du inte förstår,
ändrar du det så här:

▶ Tryck samtidigt på knapparna och och håll dem
intryckta.

▶ Tryck även kort på återställningsknappen.

▶ Håll och intryckta tills det går att ställa in språket
på displayen.

▶ Välj önskat språk.

▶ Bekräfta ändringen två gånger med OK.

7.5.2 Fylla på värmekretsen

Denna funktion visas, men den är inte aktiv på denna pro-
dukttyp.

7.5.3 Avlufta värmeanläggningen

Avluftning (motsvarar testprogrammet P.00) aktiveras auto-
matiskt av installationsassistenten och visas på displayen så
länge luftningen är aktiv. Utan installationsassistenten sker
avluftningen ändå automatiskt.

Programmet måste utföras en gång, annars startar inte ap-
paraten.

▶ Om radiatorerna i huset är utrustade med termostatven-
tiler, se till att alla dessa är öppna så att kretsen avluftas
korrekt.

▶ För att avluftningen ska kunna ske korrekt får påfyllnings-
trycket i värmeanläggningen inte sjunka under minsta-
påfyllningstrycket.

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

Anmärkning

Testprogrammet P.00 körs i 6,5 minuter per
krets.

När påfyllningsproceduren är klar ska trycket
i värmeanläggningen ligga minst 0,02 MPa
(0,2 bar) över expansionskärlets mottryck
(Psystem ≥ PADG + 0,02 MPa (0,2 bar)).

Om det önskade flödet är otillräckligt i slutet av avluftnings-
programmet visas felkoden F75 ihop med diagnoskod
D.149 = 8. Avluftningsprogrammet betraktas som misslyckat
och upprepas.

▶ Se till att alla avstängningskranar på hydraulsystemet är
öppnade.

▶ Kontrollera att termostatventilerna på radiatorerna är
öppna.

▶ Tryck på återställningsknappen på apparaten för att åter
starta ett automatiskt avluftningsprogram.

▶ Kontrollera att alla anslutningar är täta.

7.5.4 Ställa in börtemperatur för uppvärmningen

Med denna inställning kan önskad värme-börtemperatur
anpassas.

7.5.5 Ställa in varmvatten-börtemperaturen

Denna inställning är endast möjlig om en varmvattenbere-
dare (tillval) är installerad i systemet. På så vis kan önskad
varmvatten-börtemperatur anpassas (genom eftervärmning
av beredaren).

7.5.6 Ställa in maximal värmeeffekt

Den maximala värmeeffekten för apparaten kan anpassas
till anläggningens värmebehov. Använd diagnoskoden D.000
för att ställa in ett värde som motsvarar apparatens effekt i
kW.

7.5.7 Extra reläer och flerfunktionsmodul

Vidare kan komponenter som är anslutna till anläggningen
ställas in i dessa menyposter. Du kan ändra inställningen via
diagnoskoder D.026, D.027 och D.028.

7.5.8 Telefon installatör

Du kan lägga in ditt telefonnummer i produktens meny. An-
vändaren kan sedan ta fram telefonnumret. Telefonnumret
kan vara upp till 16 siffror långt och får inte innehålla några
mellanslag.

7.5.9 Avsluta Installationsassistenten

Om du har arbetat igenom installationsassistenten och be-
kräftat detta startar den inte längre automatiskt vid inkopp-
ling.

7.5.10 Starta om installationsassistenten

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

Meny → Installatörsnivå → Start inst.assistent
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7.6 Undvika för lågt vattentryck

Produkten är försedd med en vattentrycksgivare för att
undvika skador på värmeanläggningen på grund av för lågt
tryck. Produkten signalerar avsaknad av tryck när den under-
skrider 1,0 bar påfyllningstryck genom att tryckvärdet blinkar
på displayen. Faller trycket till under 0,05 MPa (0,5 bar),
stänger produkten av sig. Displayen visar F.22.

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

Värdet blinkar tills ett tryck på 1,1 bar eller högre har upp-
nåtts.

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

Efter påfyllning är avluftningsfunktionen automatiskt aktiv.

7.7 Använda testprogram

Meny → Installatörsnivå → Testprogrammer → Kontroll-
programmer

Du kan lösa ut olika specialfunktioner på produkten genom
att använda olika testprogram.

Visning Betydelse

P.00 Testprogram för avluftning:

Den interna pumpen är varvtalsstyrd.

Värmekretsen och varmvattenkretsen avluftas via
luftfrånskiljningssystemet.

1 x : starta avluftning av värmekretsen

2 x ( → ): starta avluftning av varmvatten-
kretsen

3 x ( → ): ny start av avluftning av vär-
mekretsen

1 x (Avbrott): avsluta avluftningsprogrammet

Anmärkning

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

P.01 Testprogram för högsta belastning:

Apparaten körs med maximal värmebelastning efter
tändning, om flödet i värmekretsen tillåter detta. I
annat fall minskas effekten, för att anpassa flödet.

P.02 Testprogram för lägsta belastning:

Apparaten körs med minsta värmebelastning efter
tändning, om flödet i värmekretsen tillåter detta. I
annat fall tänder inte produkten och stannar i under-
hållsläge (statuskod S.85).

Anmärkning

När produkten befinner sig i feltillstånd går det
inte att starta testprogrammen. Feltillståndet sig-
naleras med en felsymbol nere till vänster på dis-
playen. Först måste du åtgärda felet.

Du kan alltid välja (Avbrott) för att avsluta testprogrammen,
utom under idriftagningen. Avluftningscykeln måste utföras
en gång så att brännaren kan tända.

7.8 Kontroll och gasinställning

7.8.1 Kontrollera fabriksinställningen

Se upp!
Funktionsstörningar eller förkortad livs-
längd på produkten till följd av felaktigt
inställd gastyp!

Om produktutförandet inte uppfyller lokalt
tillgängliga gasvarianter kan detta leda till fel
eller att komponenter slits ut i förtid.

▶ Kontrollera innan du tar produkten i drift
att typskyltens uppgifter om gastyp stäm-
mer och jämför gastyp på typskylten med
gastypen som finns på installationsplat-
sen.

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: Apparatens utförande stämmer inte med gastypen på platsen

▶ Ta inte produkten i drift.

▶ Utför en ändring av gastypen anpassat efter din anlägg-
ning.

Gäller vid: Apparatens utförande stämmer inte överens med gastypen på
platsen

▶ Gör så här.

7.8.2 Kontrollera gastryck utan belastning

Se upp!
Risk för materialskador och driftstör-
ningar vid felaktigt gastryck utan
belastning!

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.
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A

B

D

C

1. Stäng gasventilen.

2. Alternativ 1 ‒ Mäta gastrycket på gasarmatu-
ren::
▶ Lossa mätnippelskruven (A) från gasarmaturen.

▶ Anslut en digital manometer eller U-rör-manometer
(B).

2. Alternativ 2 ‒ Mäta gastrycket på gasanslut-
ningen::
▶ Lossa mätnippelskruven (C) på gasanslutningen.

▶ Anslut en digital manometer eller U-rör-manometer
(D).

3. Öppna gasventilen.

4. Öppna hydraulkretsens ventiler.

5. Ta produkten i drift med testprogrammet P.01.

6. Mät gastrycket utan belastning mot atmosfärtrycket.

Differens gasanslutningstryck/gasflödestryck
vid G20

Uppmätt tillåtet
gasflödestryck vid
punkt (D)

Uppmätt tillåtet
gasflödestryck vid
punkt (B)

VC 486/5-5
(H-INT I)

1,70 … 2,50 kPa

(17,00
… 25,00 mbar)

1,60 … 2,40 kPa

(16,00
… 24,00 mbar)

VC 656/5-5
(H-INT I)

1,70 … 2,50 kPa

(17,00
… 25,00 mbar)

1,55 … 2,35 kPa

(15,50
… 23,50 mbar)

Differens gasanslutningstryck/gasflödestryck
vid G31

Uppmätt tillåtet
gasflödestryck vid
punkt (D)

Uppmätt tillåtet
gasflödestryck vid
punkt (B)

VC 486/5-5
(H-INT I)

2,50 … 3,50 kPa

(25,00
… 35,00 mbar)

2,45 … 3,45 kPa

(24,50
… 34,50 mbar)

VC 656/5-5
(H-INT I)

2,50 … 3,50 kPa

(25,00
… 35,00 mbar)

2,42 … 3,42 kPa

(24,20
… 34,20 mbar)

7. Koppla från produkten.

8. Stäng gasventilen.

9. Ta bort manometern.

10. Skruva fast gasnippelskruv (A) resp. (C).

11. Öppna gasventilen.

12. Kontrollera att mätnippeln är gastät.

Gäller vid: Gastrycket utan belastning ligger inte i det föreskrivna området

▶ Kontakta gasleverantören om du inte kan åtgärda felet.

▶ Stäng gasventilen.

7.8.3 Kontrollera och eventuellt justera CO₂-
halten (inställning av luftfaktor)

1. Kontrollera att ventilerna i värmekretsen är öppna.

2. Ta produkten i drift med testprogrammet P.01.

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

1

4. Mät CO₂-halten vid avgasmätstosen (1).

5. Jämför mätvärdet med motsvarande värde i tabellen.

Inställningsvärden, naturgas G20 (→ Sida 49)

Inställningsvärden, gasol G31 (→ Sida 49)

6. Demontera den främre skyddskåpan. (→ Sida 8)
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Giltighet: VC 486/5-5 (H-INT I)

Gäller vid: Justering av CO₂-halten krävs

1

▶ Ställ in CO₂-värdet (med skyddskåpan borttagen)
genom att vrida på skruven (1).

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

Anmärkning

Vridning moturs: lägre CO₂-innehål

Vridning medurs: högre CO₂-innehål

Giltighet: VC 656/5-5 (H-INT I)

Gäller vid: Justering av CO₂-halten krävs

1

▶ Ställ in CO₂-värdet (med skyddskåpan borttagen)
genom att vrida på skruven (1).

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

Anmärkning

Vridning moturs: högre CO₂-halt

Vridning medurs: lägre CO₂-halt

7. Spärra kontrollprogrammet efter avslutad inställning.

8. Går det inte att ställa in värdet inom det föreskrivna
intervallet, får apparaten inte tas i drift.

– Informera kundtjänst.

9. Montera den främre skyddskåpan. (→ Sida 9)

7.8.4 Gasomställning

Anmärkning

Du behöver ett omställningskit som kan beställas
separat.

Omställningen beskrivs i den anvisning, som bifo-
gas konverteringssatsen.

▶ Följ anvisningarna i anvisningen för omställningskitet för
att utföra gasomställningen på produkten.

7.9 Kontrollera tätheten

▶ Kontrollera gasledningen, värmekretsen och varmvatten-
kretsen med avseende på täthet.

▶ Kontrollera att luft/avgasledningen är korrekt installerad.

Gäller vid: Rumsluftoberoende drift

▶ Kontrollera att undertryckskammaren är ordentligt
stängd.

7.9.1 Kontrollera värmedriften

1. Se till att det finns värmebegäran på produkten.

2. Aktivera Live monitor.

Statuskoder – översikt (→ Sida 39)

◁ Om produkten arbetar korrekt visas följande på dis-
playen S.04.

7.9.2 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. Aktivera Live monitor.

Statuskoder – översikt (→ Sida 39)

◁ Om beredarens laddning sker på rätt sätt visas föl-
jande på displayen S.24.

2. Har du anslutit ett reglage till anläggningen där varm-
vattentemperaturen kan ställas in, så ställ in värme-
aggregatets varmvattentemperatur på högsta möjliga
värde.

3. Ställ in den temperatur som önskas i den anslutna
varmvattenberedaren med termostaten.

◁ Värmeaggregatet övertar den börtemperatur, som
ställts in på regleringen.

8 Anpassning till värmeanläggningen

Gå till menypost Apparatkonfiguration för att ställa in de
viktigaste anläggningsparametrarna.
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Meny → Installatörsnivå → Apparatkonfiguration

Du kan också starta installationsassistenten manuellt.

Meny → Installatörsnivå → Start inst.assistent

8.1 Aktivering av diagnoskoder

Inställningsmöjligheter för komplexa system hittar du i dia-
gnoskoderna.

Meny → Installatörsnivå → Diagnosmeny

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

▶ Tryck på eller för att byta diagnoskod.

▶ Tryck på (Välj) för att välja vilken parameter du vill
ändra.

▶ Tryck på eller för att ändra den aktuella inställ-
ningen.

▶ Bekräfta med (OK).

8.2 Anpassa för värmesystemet

8.2.1 Ställa in maximal värmeeffekt

Produktens maximala värmeeffekt har från fabriken ställts in
på auto auto. Om du vill ställa in den högsta värmeeffekten
på ett fast värde kan du under diagnoskod D.000 definiera
ett värde som motsvarar produktens effekt i kW.

8.2.2 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 värmean-
läggningens betingelser. Brännarspärrtiden är endast akti-
verad vid värmedrift. Påslagning av varmvattendriften under
brännarspärrtiden har ingen påverkan. Via diagnoskoden
D.002 kan du ställa in den maximala brännarspärrtiden (fa-
briksinställning 20 min). Den effektiva brännarspärrtiden vid
olika inställningar för matningstemperaturen och maximalt in-
ställd brännarspärrtid framgår av vidstående tabell:

TFör (bör)
℃

Inställd maximal 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

TFör (bör)
℃

Inställd maximal brännarspärrtid
min

35 40 45 50 55 60

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

TFör (bör)
℃

Inställd maximal brännarspärrtid
min

35 40 45 50 55 60

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 reglerings-
avstängning vid värmedrift kan du ta fram med
diagnoskoden D.067.

8.2.3 Återställa återstående brännarspärrtid

Alternativ 1
Meny → Återställ spärrtid

Displayen visar den aktuella brännarspärrtiden.

▶ Bekräfta återställningen med brännarspärrtid med (Välj).

Alternativ 2
▶ Tryck på återställningsknappen.

8.2.4 Ställa in pumpens eftergångstid och
driftsätt

Via diagnoskoden D.001 kan du ställa in den maximala pum-
pefterkörningstiden (fabriksinställning: 5 min).

Via diagnoskod D.018 kan du ställa in pumpdriftsätt Komfort
eller Eco.

I driftsätt Komfort startas pumpen om värmematningstem-
peraturen inte står på Värme från (→ Bruksanvisning) och
värmebegäran är aktiverad via en extern styrning.

Driftsättet Eco (fabriksinställning) är rimlig för att avleda
restvärmen efter en varmvattenberedning, om värmebeho-
vet är mycket litet och det finns stora temperaturskillnader
mellan börvärdet för varmvattenberedningen och börvärdet
för uppvärmningen. På så vis undviks att bostadsrummen får
otillräcklig försörjning. Vid det aktuella värmebehovet arbe-
tar pumpen i 5 minuter var 25:e minut, räknat från när efter-
gångstiden löper ut.
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8.2.5 Ställa in värmepumpen

8.2.5.1 Inställning av pumpens driftsätt

Produkten är försedd med en stegstyrd högeffektiv pump.
I det automatiska driftsättet (D.014 = 0) styrs pumpsteget
så att ett konstant tillgängligt tryck garanteras. Börvärdena
för det tillgängliga trycket i mbar kan öppnas via diagnosko-
derna:

– D.122 för värmekretsen

– D.148 för varmvattenkretsen

Vid behov kan pumpdriftsättet ställs in manuellt i fem valbara
steg, i relation till maximalt möjlig effekt. Du kopplar då bort
varvtalsstyrningen.

▶ Du ställer om pumpeffekten genom att ändra D.014 till
önskat värde.

Anmärkning

Har du installerat en hydraulisk bypass i vär-
meanläggningen, rekommenderar vi att du
stänger av varvtalsstyrningen och ställer in
pumpeffekten på ett fast värde.

8.2.5.2 Stöd vid jämförelse av en värmeanläggning
eller vid kontroll av flödet

Via diagnoskoden D.029 kan flödet visas i realtid (i l/min).

Med inställning av automatiskt pumpdriftsätt (D.014 = 0)
och bestämning av ett börvärde för det tillgängliga trycket
(t.ex. D.122 = 200 mbar) kan balanseringsventilerna för olika
radiatorer justeras.

▶ För att garantera drift av pumpen, gör en permanent vär-
mebegäran (med styrningen eller med rumstermostaten).

▶ Isolera varje radiator eller varje radiatorgrupp efter
varandra.

▶ Justera balanseringsventilen i kretsarna genom att låta
visa flödet via diagnoskoden D.029 för att uppnå radia-
torns egenskaper eller radiatorgruppens rekommende-
rade flöde.

8.2.5.3 Pumpkarakteristik och produktens
driftspann

Giltighet: VC 486/5-5 (H-INT I)
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Giltighet: VC 656/5-5 (H-INT I)
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B Återstående matning-
tryck för pump i hPa
(mbar)

För att felfri drift av produkten ska kunna garanteras överva-
kas flödet för bestämning av driftspannet.

8.2.6 Ställa in maximal matningstemperatur

Med diagnoskoden D.071 kan du ställa in önskad maximal
matningstemperatur vid värmedrift (fabriksinställning 75 °C).
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8.2.7 Ställa in reglering av returtemperaturen

Ansluts produkten till ett golvvärmesystem kan du med hjälp
av diagnoskoden D.017 ställa om temperaturstyrningen från
matningsreglering (fabriksinställning) till reglering av retur-
temperatur.

8.3 Ställa in underhållsintervall

När du har ställt in underhållsintervallet, visas efter ett inställ-
bart antal brännardrifttimmar ett meddelande på displayen
om att produkten behöver genomgå underhåll, tillsammans
med underhållssymbolen .

▶ Ställ in antal drifttimmar till nästa underhåll med hjälp av
diagnoskod D.084.

Du kan ställa in antalet drifttimmar i steg om tio från 0 till
3 010 timmar.

Om inget siffervärde utan symbolen ”–” ställs in är funktionen
Servicemeddelanden inte aktiv.

Anmärkning

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

9 Överlämning till användaren

1. Avsluta installationen med att klistra fast dekal (med-
följer) med text på användarens språk på produktens
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. Informera driftansvarig om att produkten behöver un-
derhållas enligt angivna intervaller.

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

6. Meddela driftsansvarig om åtgärder som vidtagits
för förbränningslufttillförsel och avgaskanal. Gör
henne/honom uppmärksam på att inget får ändras.

10 Felavhjälpning

En översikt över felkoderna finns i bilagan.

Felmeddelanden – översikt (→ Sida 40)

10.1 Kontakta din servicepartner

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

– den visade felkoden (F.xx),

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

10.2 Hämta servicemeddelanden

När displayen visar underhållssymbolen , väntar ett ser-
vicemeddelande.

Underhållssymbolen visas t.ex. när ett angivet underhållsin-
tervall har ställts in. Den innebär inte att produkten befinner
sig i felläge.

▶ Närmare information om servicemeddelandet hittar du på
Live monitor. (→ Sida 18)

10.3 Avläsa felkoder

När ett fel uppstår i apparaten visar displayen en kod F.xx.

Felmeddelanden – översikt (→ Sida 40)

Felkoder prioriteras framför all annan typ av information.

Om flera fel uppkommer samtidigt visar displayen omväx-
lande felkoderna i vardera 2 sekunder.

▶ Åtgärda felet.

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

▶ Vänd dig till kundservice om du inte kunnat åtgärda felet
och det fortfarande dyker upp efter flera återställningsför-
sök.

10.4 Granska felminnet

Meny → Installatörsnivå → Fellista

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

Displayen visar:

– hur många fel som inträffat

– aktuellt fel med felnummer F.xx

– ett klartextmeddelande som beskriver felet

▶ För att visa de senaste tio felen, använd knappen
eller .

Felmeddelanden – översikt (→ Sida 40)

10.5 Återställa felminnet

▶ Tryck två gånger på (Radera, OK) för att tömma fel-
minnet.

10.6 Genomföra diagnos

▶ Med hjälp av diagnoskoden kan du ändra enskilda para-
metrar vid feldiagnosen eller visa ytterligare informatio-
ner. (→ Sida 24)

10.7 Använda testprogram

▶ Du kan också använda testprogrammen för åtgärder av
störningar. (→ Sida 21)
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10.8 Återställa parametrar till
fabriksinställningen

▶ Ställ D.096 på 1 för att återställa alla parametrar till fa-
briksinställning samtidigt.

10.9 Byta defekta komponenter

1. Utför förberedande arbeten före varje reparation.
(→ Sida 27)

2. Utför avslutande arbeten efter varje reparation.
(→ Sida 31)

10.9.1 Skaffa reservdelar

Produktens originaldelar är certifierade av tillverkaren i sam-
band med kontrollen av CE-överensstämmelsen. Om du an-
vänder andra ej certifierade resp. ej godkända delar vid un-
derhåll eller reparation kan det leda till att produktens kon-
formitet upphör och att produkten då inte längre uppfyller de
gällande normerna.

Vi rekommenderar starkt användningen av tillverkarens ori-
ginalreservdelar för att säkerställa en störningsfri och säker
drift av produkten. För att få informationer om de tillgäng-
liga reservdelarna vänder du dig till den kontaktadress, som
anges på baksidan av den föreliggande anvisningen.

▶ Använd endast godkända delar för produkten när du be-
höver reservdelar vid underhåll eller reparation.

10.9.2 Förbereda reparation

1. Ta produkten ur drift.

2. Bryt elströmmen till produkten.

– Utför alla nödvändiga åtgärder så att den inte kan
startas igen.

3. Demontera den främre skyddskåpan. (→ Sida 8)

4. Stäng gasventilen.

5. Stäng avstängningsventilerna på värmematningen och
värmereturledningen.

6. Stäng servicekranen på kallvattenledningen.

7. Töm produkten för att byta ut hydraulkomponenter.
(→ Sida 35)

8. Se till att det inte stänker vatten på strömförande kom-
ponenter (t.ex. kopplingsboxen).

9. Använd endast nya tätningar.

10.9.3 Byta ut brännaren

1. Demontera termokompaktmodulen. (→ Sida 32)

1

2

2. Lossa de fyra skruvarna (1) på brännaren.

3. Lyft av brännaren.

4. Montera den nya brännaren med en ny tätning.

5. Byt ut brännarens flänskopplingar (2).

6. Montera termokompaktmodulen. (→ Sida 33)

10.9.4 Byt ut gasarmatur, venturi eller fläkt

Anmärkning

Varje förstörd plombering måste återställas.

4

3

2

1

1. Kläm fast silikonröret på testsystemet för luftflödes-
mängden (1).

2. Lossa fästskruven (2) och ta bort luftintagsröret (3) från
intagsstosen.

3. Skruva av konmuttern (4) på gasarmaturen.

2

3

5

4 1

6

7

4. Dra av stickkontakt (1), (2), (3), (4) och (5).

5. Lossa de tre skruvarna (7) mellan blandningsröret och
fläktens fläns.

6. Byt ut tätningen (6).
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3

1

2

4

7. Lyft bort hela enheten med fläkten, venturiröret och
gasarmaturen.

8. Lossa muttern (1) på gasarmaturen.

9. Ta bort klämman (2).

10. Lossa fästskruvarna (4) från gasarmaturens hållare.

11. Ta ut gasarmaturen (3) ur hållaren.

12. Byt ut gasarmaturen om den är defekt.

1

2

4

3

13. Demontera gasarmaturens hållare (2). Lossa de tre
skruvarna (1).

14. Lossa venturirörets fästskruvar (3).

15. Avlägsna venturiröret (4).

16. Byt ut venturiröret om det är defekt.

17. Byt ut fläkten om den är defekt.

2

1

4

3

5

18. Montera komponenterna i omvänd ordningsföljd mot
demonteringen. Använd nya packningar på (4) och (5).
Håll åtdragningsföljden för de tre skruvarna som anslu-
ter fläkten till blandningsröret genom att följa numre-
ringen (1), (2) och (3).

19. Skruva gasröret på gasarmaturen. Använd nya tät-
ningar.

20. Håll fast gasarmaturen när du drar åt konmuttrarna.

21. Utför följande steg när montering av den nya kompo-
nenten är klar.

Gäller vid: Gasarmatur

– Utför en täthetskontroll, kontrollera CO2-halt och
justera vid behov.

Gäller vid: Venturi

– Kontrollera CO2-halten och justera den vid be-
hov.

Gäller vid: Fläkt

– Kontrollera CO2-halten och justera den vid be-
hov.

10.9.5 Byta värmeväxlare

1. Demontera adaptern för avgaskanalen.

2. Demontera termokompaktmodulen. (→ Sida 32)
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1

2

34

5

6

3. Ta bort klämmorna (1).

4. Lossa matnings- (2) och returröret (3).

5. Dra loss avledningsslangen för kondens (4) från värme-
växlaren.

6. Dra loss regnvattenavledningsslangen (6) från värme-
växlaren.

7. Dra av stickkontakten (5).

1

3

2

4

8. Avlägsna skruvarna (1) och (3).

9. Avlägsna hållarna på värmeväxlare (2) och (4).

10. Dra värmeväxlaren nedåt och åt höger och ta ut den ur
produkten.

11. Montera den nya värmeväxlaren i omvänd ordningsföljd
mot demonteringen.

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.

12. Byt ut tätningarna.

13. Stick in matnings- och returröret så långt det går i vär-
meväxlaren.

14. Se till att klämmorna på matnings- och på returanslut-
ningen är korrekt monterade.

15. Montera termokompaktmodulen. (→ Sida 33)

16. Fyll och avlufta produkten och, om så krävs, värmean-
läggningen.

10.9.6 Byt ut tryckgivaren

1

2

1. Dra av stickkontakten på trycksensorn.

2. Avlägsna fästklämman (1).

3. Avlägsna den defekta trycksensorn (2).

4. Byt ut trycksensorn.

5. Fyll och avlufta produkten och, om så krävs, värmean-
läggningen.

10.9.7 Byta ut värmematnings- och
returtemperaturgivare

Giltighet: VC 486/5-5 (H-INT I)

3

1

2

4

▶ Koppla från värmematnings- (4) resp. -returtempera-
turgivaren (3).
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Giltighet: VC 656/5-5 (H-INT I)

3

1

2

4

▶ Koppla från värmematnings- (4) resp. -returtempera-
turgivaren (3).

1. Dra ut värmematnings- (1) resp. -returtemperaturgiva-
ren (2).

2. Montera den nya temperaturgivaren.

3. Observera färgen på de enskilda kablarna.

– Blå kabel: värmeretur

– Röd kabel: värmematning

10.9.8 Byta ut pumpen

3

1

2

4

1. Dra ut pumpens stickkontakt (5).

2. Ta bort klämman (1) från röret (2).

3. Lossa anslutningen (3) under pumpen.

4. Avlägsna den defekta pumpen (4).

5. Lossa anslutningen (5) på pumpen.

6. Byt ut tätningarna.

7. Montera den nya pumpen. Utför momenten i omvänd
ordningsföljd.

10.9.9 Byt ut huvudkretskort och/eller
användargränssnittets kretskort

Se upp!
Risk för materialskador på grund av felak-
tigt utförd reparation!

Användning av felaktigt kretskort kan leda till
skador på elektroniken.

▶ Kontrollera att du har rätt kretskort innan
du byter den gamla.

▶ Byt aldrig till ett annat kretskort.

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

10.9.9.1 Byta ut huvudkretskort

x 2A

B

1. Öppna kopplingsboxen. (→ Sida 16)

2. Lossa de två klämmorna (A) på kopplingsboxen.

3. Ta av locket (B) från kopplingsboxen.

x 3A

B

4. Avlägsna kretskortet enligt installationsanvisningarna
som medföljer reservdelen.

5. Dra ut samtliga stickkontakter från kretskortet.

6. Lossa fästflikarna (A) för att kunna ta loss kretskort.

7. Avlägsna kretskortet (B).

8. Montera det nya kretskortet.

9. Sätt i stickkontakterna i den nya kretskortet.
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10.9.9.2 Byt ut användargränssnittets kretskort

x 4AB

1. Demontera huvudkretskortet.

2. Lossa alla stickkontakter från användargränssnittets
kretskort.

3. Lossa fästflikarna (A) för att kunna ta loss användar-
gränssnittets kretskort.

4. Avlägsna användargränssnittets kretskort (B).

5. Montera det nya kretskortet.

6. Sätt i stickkontakten i den nya kretskortet.

7. Montera in det nya huvudkretskortet igen.

10.9.9.3 Byta ut huvudkretskort och
användargränssnittets kretskort samtidigt

1. När du byter båda komponenterna samtidigt, visas me-
nyn för språkinställning direkt när du sedan kopplar till
produkten. Fabriksinställningen är engelska.

2. Välj önskat språk.

3. Bekräfta inställningen med (OK).

4. Ställ in produktkoden D.093 som står på typskylten.

5. Bekräfta inställningen.

◁ Elektroniken har nu ställts in för produkttypen (mo-
dell) och parametrarna för alla diagnoskoder mot-
svarar fabriksinställningen.

◁ Displayen startar automatiskt om med Installations-
assistenten.

6. Gör de inställningar som är specifika för anläggningen.

10.9.10 Avsluta reparation

1. Öppna servicekranen på kallvattenledningen.

2. Öppna alla serviceventiler och gasavstängningskranen.

3. Kontrollera att gasledningen och hydraulkretsarna är
täta.

4. Montera den främre skyddskåpan. (→ Sida 9)

5. Koppla till produkten. (→ Sida 20)

6. Kontrollera produktfunktionen.

7. Kontrollera produkten med avseende på täthet.
(→ Sida 23)

11 Besiktning och underhåll

▶ Ställ in minstaintervallet för inspektion och underhåll (→
tabell i bilaga).

▶ Utför underhåll på produkten tidigare om resultaten från
besiktningen ger att tidigare underhåll krävs.

11.1 Använda funktionsmenyn

Med funktionsmenyn kan du aktivera och testa olika kompo-
nenter i värmeanläggningen.

Meny → Installatörsnivå → Testprogrammer → Funktions-
meny

▶ Välj komponent i värmeanläggningen.

▶ Bekräfta med (Välj).

Visning Testprogram Åtgärd

T.01 Kontrollera den
interna pumpen

Den interna värmepumpen
sätts på och stängs av.

T.02 Kontrollera varm-
vattenbereda-
rens laddpump

Varmvattenberedarens ladd-
pump startas och stängs av.

T.03 Testa fläkten Fläkten slås på och av och
går sedan med maximalt
varvtal.

T.04 Inte aktiv

T.05 Testa cirkula-
tionspumpen för
varmvatten

Cirkulationspumpen för
varmvatten sätts på och
stängs av.

T.06 Testa den ex-
terna pumpen

Den externa värmepumpen
(om sådan finns) sätts på
och stängs av.

T.08 Kontrollera brän-
naren

Produkten startar och arbe-
tar med lägsta belastning.
Displayen visar matnings-
temperaturen.

▶ Välj (Avbrott) för att stänga funktionsmenyn.

11.2 Utföra självtest elektronik

Meny → Installatörsnivå → Testprogrammer → Självtest
elektronik

Elektroniksjälvtestet möjliggör en förkontroll av kretskorten.

11.3 Kontrollera/rengöra komponenter

1. Utför de förberedande arbetena före varje rengö-
ring/kontroll. (→ Sida 31)

2. Utför avslutande arbeten efter varje rengöring/kontroll.
(→ Sida 35)

11.3.1 Förbereda rengörings- och testarbetena

1. Ta produkten ur drift.

2. Bryt elströmmen till produkten.

– Utför alla nödvändiga åtgärder så att den inte kan
startas igen.

3. Demontera den främre skyddskåpan. (→ Sida 8)

4. Stäng gasventilen.

5. Anslut servicekranarna på värmematning och värmere-
tur.

6. Stäng servicekranen på kallvattenledningen.

7. Töm apparaten om du gör ingrepp på hydraul kompo-
nenter. (→ Sida 35)

8. Se till att det inte stänker vatten på strömförande kom-
ponenter (t.ex. kopplingsboxen).

9. Använd endast nya tätningar.
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11.3.2 Demontering av termokompaktmodul

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

Packningen, isoleringsmattan 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 isoleringsmattan visar tecken på ska-
dor på brännarflänsen eller på den bakre
väggen på värmeväxlaren måste isole-
ringsmattan bytas ut.

Anmärkning

Termokompaktmodulen består av fem huvudkom-
ponenter:

– fläkt med varvtalsstyrning,

– gasarmatur inkl. fästplåt,

– venturirör inkl. flödesgivare och gasanslutnings-
rör,

– brännarfläns,

– förblandningsbrännare.

4

3

2

1

1. Kläm fast silikonröret på testsystemet för luftflödes-
mängden (1).

2. Lossa fästskruven (2) och ta bort luftintagsröret (3) från
intagsstosen.

3. Skruva av konmuttern (4) på gasarmaturen.

12

7

8

6

5

34

4. Dra loss jordkabelns stickkontakt (5) från tändelektro-
den.

5. Dra av stickkontakten (4) från tändsystemet.

6. Dra ut stickkontakten (1) och (2) och lossa dem från
fläktmotorn genom att trycka in låsklacken.

7. Dra av stickkontakten från gasarmaturen (3).

8. Skruva bort de fyra muttrarna (6).

9. Avlägsna fästöglan (7) från luftintagsröret.

10. Dra monteringsgruppen för termo-kompaktmodulen (8)
från värmeväxlaren.

11. Kontrollera att brännaren och värmeväxlaren inte är
skadade eller smutsiga.

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

13. Montera en ny packning till brännarflänsen.

14. Byt ut isoleringsmattan på värmeväxlarens bakre vägg.

– Byt ut isoleringsmattan om du ser tecken på skador.

15. Avlägsna isoleringsmaterialet på brännarens fläns.

– Byt ut isoleringsmattan om du ser tecken på skador.

11.3.3 Rengöra värmeväxlaren

1

2

3

1. Lossa aldrig de fyra muttrarna på pinnbultarna (1) och
efterdra dem heller aldrig.

2. Rengör värmeslingan (2) i värmeväxlaren med vatten
eller vid behov med ättika (högst 5 % syra). Låt ättikan
verka på värmeslingan i 20 minuter.

3. Ta bort den upplösta smutsen med en kraftig vatten-
stråle eller en plastborste. Se till att du inte skvätter på
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andra komponenter. Rikta inte vattenstrålen direkt mot
isoleringsmattan (3) på baksidan av värmeväxlaren.

◁ Vattnet rinner ut från värmeväxlaren genom kon-
denslåset.

4. Kontrollera eventuella skador på isoleringsmattan på
värmeväxlaren.

▽ Dämpmattan är skadad:

▶ Ta bort isoleringsmattan.

11.3.4 Kontrollera brännaren

1

2

3

1. Kontrollera att det inte finns några skador på bränna-
rens (1) ytor. Byt brännaren om den är skadad.

2. Kontrollera brännarens isolering (2). Byt ut isoleringen
på brännaren vid behov.

3. Montera en ny packning (3) på brännarflänsen.

11.3.5 Montera termokompaktmodul

12

7

8

6

5

34

1. Sätt fast termokompaktmodulen (8) på värmeväxlaren.

2. Anslut fästöglan (7) på luftintagsröret.

3. Dra åt de fyra nya muttrarna (6) korsvis, tills brännar-
flänsen ligger an likformigt mot anslagsytorna.

– Åtdragningsmoment: 6 Nm

4. Anslut kontakten (1), (2), (3), (4) och (5) igen.

1

2

3

4

5. Anslut gasledningen (4) med en ny packning.

6. Öppna gasventilen.

7. Kontrollera att det inte finns några läckor.

8. Kontrollera att tätningsringen i luftintagsröret (3) ligger
rätt i tätningssätet.

9. Trä åter luftintagsröret på intagsstosen.

10. Dra fast luftintagsröret med fästskruven (2).

11. Anslut silikonröret på testsystemet för luftflödesmäng-
den (1) igen.

12. Kontrollera gastrycket utan belastning. (→ Sida 21)

11.3.6 Kontrollera tändelektrod

1

2
3

4

1. Lossa jordningskabeln (1).

2. Lossa fästskruvarna (2).

3. Lossa försiktigt elektroden (3) från brännkammaren.

4. Se till att ändarna på elektroderna förblir oskadade.

5. Rengör och kontrollera spalten mellan elektroderna.

– Avstånd tändelektroder: 4,5 ± 0,5 mm

6. Byt ut tätningen (4).

7. Montera den främre elektroden. Utför momenten i om-
vänd ordningsföljd.
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11.3.7 Gör rent regnvattensamlarens
avrinningskrets

A

B

1. Kontrollera att regnvattensamlaren inte är smutsig eller
igensatt, rengör vid behov.

2. Häll vatten i regnvattensamlaren (A).

3. Kontrollera om vattnet rinner av korrekt via avloppet
(B).

▽ Om vattnet inte rinner av korrekt, gör fritt avrinnings-
kretsen.

11.3.8 Rengöra kondenslåset

A B

C

1

2

3

1. Koppla ur vattenlåsets underdel (1) ur dess överdel (2).

2. Avlägsna flottören (3).

3. Skölj ur flottören och vattenlåsets underdel med vatten.

4. Fyll på vatten i den undre delen av vattenlåset upp till
10 mm från ovankanten på kodensvattenavledningen.

5. Använd flottören (3) igen.

Anmärkning

Kontrollera om flottören finns i kondenslåset.

6. Koppla in vattenlåsets underdel (1) ur dess överdel (2).

11.3.9 Göra rent filtret i det dynamiska
luftfrånskiljningssystemet

1

3

2

4

1. Ta bort klämmorna (1) och (3).

2. Lossa rörets överdel (2).

3. Skruva ut och lossa sedan rörets underdel (4).

1

2

3

4. Avlägsna skruvarna (1).

5. Avlägsna höljet (2) på luftfrånskiljningssystemet.

6. Gör rent filtret (3) med hett vatten.

▽ Om filtret är skadat, byt ut det.

7. Sätt tillbaka filtret i luftavskiljningssystemet.

8. Byt ut tätningen i höljet på luftfrånskiljningssystemet.

9. Applicera höljet på luftfrånskiljningssystemet igen och
fäst det med skruvarna.
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– Åtdragningsmoment: 7,5 Nm

10. Sätt in röret igen och för in klämman.

11.3.10 Kontrollera det externa expansionskärlets
grundtryck

1. Gör värmeanläggningen trycklös.

2. Mät expansionskärlets grundtryck vid ventilen på kärlet.

▽ Förtryck expansionskärl

– ≥ 0,075 MPa (≥ 0,750 bar)

▶ Fyll på expansionskärlet med luft om förtrycket
är lågt. (i förhållande till värmeanläggningens
statiska höjd).

3. Om vatten kommer ut ur ventilen på expansionskärlet
måste expansionskärlet byts ut.

4. Fyll på värmeanläggningen. (→ Sida 19)

11.3.11 Avsluta rengörings- och testarbetena

1. Fäll elskåpet uppåt.

2. Montera den främre skyddskåpan. (→ Sida 9)

3. Anslut strömförsörjningen, om detta inte har skett.

4. Öppna gasventilen.

5. Starta produkten om detta ännu inte har gjorts.
(→ Sida 20)

6. Öppna alla serviceventiler och gasavstängningskranen,
om detta inte har skett.

11.4 Tömma produkten

A

B
C

1. Stäng produktens avstängningsventiler.

2. Avlägsna locket (A) från tömningskranen.

3. Anslut en tömningsslang (B) till anslutningen på töm-
ningskranen.

4. Öppna tömningskranen (C).

5. Använd en luftfrånskiljare på värmematningsanslut-
ningen, så att produkten kan tömmas helt.

11.5 Avsluta besiktnings- och underhållsarbeten

▶ Kontrollera gastrycket utan belastning. (→ Sida 21)

▶ Kontrollera CO₂-halten och justera den vid behov (luft-
talsinställning). (→ Sida 22)

▶ Kontrollera produkten med avseende på täthet.
(→ Sida 23)

▶ Ställ ev. in underhållsintervallet på nytt. (→ Sida 26)

▶ Protokollför kontrollen/underhållsåtgärden.

12 Avställning

12.1 Avställning

▶ Ta produkten ur drift.

▶ Bryt elströmmen till produkten.

▶ Stäng gasventilen.

▶ Stäng avstängningskranarna för värmesystemet.

▶ Töm produkten. (→ Sida 35)

13 Återvinning och avfallshantering

Avfallshantering av förpackningen
▶ Avfallshantera emballaget enligt gällande föreskrifter.

▶ Följ alla relevanta bestämmelser.

14 Kundtjänst

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

Telefon: 040 80330
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Bilaga

A Diagnoskod – översikt

Anmärkning

Eftersom kodtabellen används för olika produkter kanske vissa koder inte syns för respektive produkt.

Kod Parametrar Värden eller förklaringar
Fabriksin-
ställning

Användar-
specifik
inställning

D.000 Värmedellast Inställbar värmedellast i kW

auto: apparaten anpassar automatiskt den maximala
dellasten till det aktuella behovet i systemet.

Auto

D.001 Den interna pumpens efterkörnings-
tid efter en värmebegäran

2 … 60 min 5 min

D.002 Max. brännarspärrtid för uppvärm-
ning vid 20 °C matningstemperatur

2 … 60 min 20 min

D.003 Varmvattentemperatur Ingen förb.

D.004 Mätvärde beredarens temperatur i °C När en varmvattenberedare är förbunden med sensorn Ej inställ-
ningsbart

D.005 Börvärde för värmematningstempe-
raturen (eller börvärde för returen) i
°C

Aktuellt börvärde, max. för de i D.071 inställda para-
metrarna, begränsat av en eBUS-styrning, om den är
ansluten

Ej inställ-
ningsbart

D.007 Börvärde för varmvattenberedartem-
peraturen i °C

(15 °C = frostskydd, 40 °C upp till D.020 (max. 70 °C)) Ej inställ-
ningsbart

D.009 Värmematningstemperatur, börvärde
från extern eBUS-styrning

℃

D.010 Status intern cirkulationspump 0 = från

1 = till

Ej inställ-
ningsbart

D.011 Status extra extern cirkulationspump 0 = från

1–100 = till

Ej inställ-
ningsbart

D.012 Status beredarladdpump 0 = från

1–100 = till

Ej inställ-
ningsbart

D.013 Cirkulationspumpens status 0 = från

1–100 = till

Ej inställ-
ningsbart

D.014 Inställning för varvtalsreglerad intern
cirkulationspump

0 = auto (pumpen modulerad enl. reglering med kon-
stant tryck)

Från 1 till 5 = fast pumpinställning

– 1 = 53 %

– 2 = 60 %

– 3 = 70 %

– 4 = 85 %

– 5 = 100 %

0

D.015 Aktuellt varvtal på den interna cirku-
lationspumpen i %

Ej inställ-
ningsbart

D.016 Rumstermostat 24 V DC
öppen/stängd

Värmedrift från/till Ej inställ-
ningsbart

D.017 Reglersätt uppvärmning 0 = matningstemperaturreglering

1 = returledningstemperaturreglering

0

D.018 Inställning av pumpens driftsätt 1 = Komfort (kontinuerlig pumpdrift)

3 = Eco (intermittent pumpdrift)

3

D.020 Max. börvärde för beredaren 50 … 65 ℃ 65 ℃

D.022 Varmvattenbehov 0 = från

1 = till

Ej inställ-
ningsbart

D.023 Värmebegäran 0 = från

1 = till

Ej inställ-
ningsbart

D.024 Status luft-tryckvakt 0 = öppen

1 = stängd

Ej inställ-
ningsbart
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Kod Parametrar Värden eller förklaringar
Fabriksin-
ställning

Användar-
specifik
inställning

D.025 Varmvattenberedning aktiverad via
eBUS-styrning

0 = nej

1 = ja

D.026 Styrning av det gråa reläet X16, som
är tillval

1 = cirkulationspump

2 = extern pump

3 = laddpump

4 = röklucka

5 = extern magnetventil

6 = externt felmeddelande

7 = solvärmepump (inte aktiv)

8 = fjärrkontroll eBus (inte aktiv)

9 = legionellaskyddspump (inte aktierad)

10 = solvärmeventil (inte aktiv)

2

D.027 Växla tillbehörsrelä 1 för tillbehör
flerfunktionsmodul 2 av 7

1 = cirkulationspump

2 = extern pump

3 = beredarladdpump (inte aktiverad)

4 = röklucka

5 = extern magnetventil

6 = externt felmeddelande

7 = solvärmepump (inte aktiv)

8 = fjärrkontroll eBus (inte aktiv)

9 = legionellaskyddspump (inte aktierad)

1

D.028 Växla tillbehörsrelä 2 för tillbehör
flerfunktionsmodul 2 av 7

1 = cirkulationspump

2 = extern pump

3 = beredarladdpump (inte aktiverad)

4 = röklucka

5 = extern magnetventil

6 = externt felmeddelande

7 = solvärmepump (inte aktiv)

8 = fjärrkontroll eBus (inte aktiv)

9 = legionellaskyddspump (inte aktierad)

2

D.029 Värmeflöde (värmekrets eller bere-
darladdning)

l/min Ej inställ-
ningsbart

D.033 Börvärde fläktvarvtal Varv/min Ej inställ-
ningsbart

D.034 Ärvärde fläktvarvtal Varv/min Ej inställ-
ningsbart

D.035 Läge hos 3-vägs varmvatten-/värme-
ventil

Ingen förb. Ej inställ-
ningsbart

D.040 Matningstemperatur Ärvärde i °C Ej inställ-
ningsbart

D.041 Returtemperatur Ärvärde i °C Ej inställ-
ningsbart

D.044 Digitalt joniseringsvärde 0 … 1 020

Bra flambild < 400

Ingen flamma > 800

Ej inställ-
ningsbart

D.047 Utetemperatur (med utetemperatur-
styrd regulator)

Ärvärde i °C när utetemperaturgivare är ansluten på
X41

Ej inställ-
ningsbart

D.050 Offset för lägsta varvtal 0 … 3 000 Varv/min 30

D.051 Offset för högsta varvtal −990 … 0 Varv/min -45

D.060 Antal avstängningar av överhett-
ningsskyddet

Antal utlösningar Ej inställ-
ningsbart

D.061 Antal brännarautomatfel Antal resultatlösa tändningar i senaste försöket Ej inställ-
ningsbart

D.064 Genomsnittlig tändtid s Ej inställ-
ningsbart

D.065 Längsta tändtid s Ej inställ-
ningsbart
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Kod Parametrar Värden eller förklaringar
Fabriksin-
ställning

Användar-
specifik
inställning

D.067 Återstående brännarspärrtid min Ej inställ-
ningsbart

D.068 Resultatlösa tändningar vid 1:a
försöket

Antal resultatlösa tändningar Ej inställ-
ningsbart

D.069 Resultatlösa tändningar vid 2:a
försöket

Antal resultatlösa tändningar Ej inställ-
ningsbart

D.071 Börvärde max. matningstemperatur
värme

30 … 80 ℃ 75 ℃

D.072 Efterkörningstid för värmepumpen
efter eftervärmning av ackumulatorn

0 … 600 s 120 s

D.074 Legionellaskyddsfunktion Termisk desinficering utförs var 24:e timme

0 = inaktiv

1 = aktiv

0

D.075 Maximal laddningstid för varmvatten-
beredare

20 … 90 min 45 min

D.076 Produktspecifik siffra Visning av apparattyp (DSN) Ej inställ-
ningsbart

D.077 Beredarens effektgräns Inställbar maxeffekt hos beredaren i kW maximal
effekt

D.078 Beredarens temperaturgräns (mat-
ningens börtemperatur i beredardrift)
i °C

55 … 85 ℃ 80 ℃

D.080 Brännarens driftstimmar vid värme-
drift

h Ej inställ-
ningsbart

D.081 Brännarens driftstimmar för varmvat-
tenberedningen

h Ej inställ-
ningsbart

D.082 Antal brännarstarter vid värmedrift Antal brännarstartar (x 100) Ej inställ-
ningsbart

D.083 Antal brännarstarter vid varmvattend-
rift

Antal brännarstartar (x 100) Ej inställ-
ningsbart

D.084 Visa underhåll: antal timmar till nästa
underhåll

0 … 3 000 h

”-” för avaktivering av funktionen

„-”

D.085 Apparatens minstaeffekt kW

D.090 Status på eBUS-styrningen 1 = registrerad

2 = ej identifierad

Ej inställ-
ningsbart

D.091 DCF-status för ansluten utetempera-
turgivare

0 = ingen mottagning

1 = mottagning

2 = synkroniserad

3 = giltig

Ej inställ-
ningsbart

D.093 Inställning apparatmodell (DSN) Inställningsintervall: 170 till 199

Den tre positioner långa DSN-koden står på produk-
tens typskylt.

D.094 Radera felhistorik Radera fellistan

0 = nej

1 = ja

D.095 Programvaruversion PeBUS-kompo-
nenter

Huvudkretskort (BMU)

Manöverelementets kretskort (AI)

Ej inställ-
ningsbart

D.096 Fabriksinställning Återställ alla inställbara parametrar till fabriksinställning-
arna

0 = nej

1 = ja

0

D.122 Börvärde över det tillgängliga trycket
i värmekretsen

100 … 400 mbar 200 mbar

D.123 Tidslängd för den senaste beredar-
laddningen

min

D.124 Eco-läge hos varmvattenberedaren Ingen förb.

D.125 Varmvattentemperatur på ackumula-
torns utlopp

Ingen förb.
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Kod Parametrar Värden eller förklaringar
Fabriksin-
ställning

Användar-
specifik
inställning

D.126 Fördröjning extravärme vid solsken Ingen förb.

D.148 Börvärde över det tillgängliga trycket
i beredarvärmekretsen

100 … 400 mbar 200 mbar

D.149 Exakt information om cirkulationsfel
F.75

Om det uppstår fel F.75, läs förklaringen för det aktu-
ella diagnoskodvärdet för att analysera problemet.

0 = inget fel

1 = Pumpen är blockerad

2 = elektriskt pumpfel

3 = torrkörning av pumpen

5 = störning på trycksensorn

6 = ingen återkoppling från pumpen

7 = fel pump registrerades

8 = otillräckligt flöde i slutet av avluftningsprogrammet

B Statuskoder – översikt

Statuskod Betydelse

Värmedrift

S.0 Värmebegäran

S. 1 Värmedrift, start av fläkt

S. 2 Värmedrift, start av pump

S. 3 Värmedrift tändning

S. 4 Värmedrift brännare på

S.5 Värmedrift eftergång pump/fläkt

S. 6 Värmedrift, fläktreducering

S. 7 Värmedrift eftergång pump

S. 8 Värmedrift brännarspärrtid

Beredardrift

S.20 Varmvattenbegäran

S.21 Varmvattendrift, start av fläkt

S.22 Varmvattendrift pumpen går

S.23 Varmvattendrift, tändning

S.24 Varmvattendrift, brännare till

S.25 Varmvattendrift, eftergång hos pump/fläkt

S.26 Varmvattendrift, eftergång hos fläkt

S.27 Varmvattendrift, eftergång hos pump

S.28 Varmvatten, brännarspärrtid

Specialfall

S.30 Rumstermostaten (RT) blockerar värmedriften

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

S.32 Väntetid avvikelse fläktvarvtal

S.33 Kalibrering av lufttrycksbrytaren

S.34 Frostskyddsdrift aktiv

S.36 Börvärde för kontinuitetsreglering 7-8-9 eller eBUS reglering är <20 ° C och blockerar uppvärmning

S.39 Golvvärmens maximaltermostat har löst ut

S.41 Vattentryck för högt

S.42 Återkopplingen av att avgasspjället blockerar brännardriften (om tillbehör) eller att det är fel på kondensatpumpen, vär-
mebegäran blockeras

S.53 Modulering blockerar genom driftblockadfunktionen på grund av vattenbrist (spretning matning-retur för stor)

S.54 Produkten är redo genom driftblockadfunktion på rund av vattenbrist (temperaturgradient)

S.85 Servicemeddelande ”Vattenflöde otillräckligt, produkt 10 minuter i beredskap”
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Statuskod Betydelse

S.96 Test av returgivare pågår, värmebegäran blockerad.

S.97 Test av vattentrycksgivare pågår, värmebegäran blockerad.

S.98 Test av matnings-/returgivare pågår, värmebegäran blockerad.

S.108 Avluftning pågår

C Felmeddelanden – översikt

Meddelande Möjlig orsak Åtgärd

F.00 Avbrott, temperaturgivare
matning

NTC-kontakten ej ansluten/lös ▶ Kontrollera NTC-kontakten och insticksanslutningen.

NTC-sensor defekt ▶ Byt ut NTC-givaren.

Multipelkontakten ej
ansluten/lös

▶ Kontrollera multipelkontakten och insticksanslutningen.

Avbrott i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.

F.01 Avbrott returtemperaturgi-
vare

NTC-kontakten ej ansluten/lös ▶ Kontrollera NTC-kontakten och insticksanslutningen.

NTC-sensor defekt ▶ Byt ut NTC-givaren.

Multipelkontakten ej
ansluten/lös

▶ Kontrollera multipelkontakten och insticksanslutningen.

Avbrott i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.

F.03 Avbrott i beredarens tem-
peraturgivare

NTC-sensor defekt ▶ Byt ut NTC-givaren.

NTC-kontakten ej ansluten/lös ▶ Kontrollera NTC-kontakten och insticksanslutningen.

Fel anslutning till beredarens
elektronik

▶ Kontrollera anslutningen till beredarens elektronik.

F.10 Kortslutning temperaturgi-
vare matning

NTC-sensor defekt ▶ Byt ut NTC-givaren.

Kortslutning i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.

F.11 Kortslutning returtempera-
turgivare

NTC-sensor defekt ▶ Byt ut NTC-givaren.

Kortslutning i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.

F.13 Kortslutning tankens tem-
peraturgivare

NTC-sensor defekt ▶ Byt ut NTC-givaren.

Kortslutning i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.

F.20 Säkerhetsavstängning:
Säkerhetstemperturbegränsare

Matning-NTC defekt ▶ Kontrollera matnings-NTC.

Retur-NTC defekt ▶ Kontrollera retur-NTC.

Jordningsanslutning defekt ▶ Kontrollera jordanslutningen.

Svarturladdning via tändkabel,
tändkontakt eller tändelektrod

▶ Kontrollera tändkabel, tändkontakt eller tändelektrod.

F.22 Säkerhetsfrånkoppling: för
lågt vattentryck

för lite/inget vatten i produkten ▶ Fyll på värmeanläggningen. (→ Sida 19)

Avbrott i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.

F.23 Säkerhetsfrånkoppling: för
stor temperaturskillnad

Pumpen blockerad ▶ Kontrollera pumpens ledningsförmåga.

Pumpen går med minsta effekt ▶ Kontrollera pumpens ledningsförmåga.

Anslutningarna för matning och
retur NTC har blandats ihop

▶ Kontrollera anslutningen av matnings- och retur-NTC.

F.24 Säkerhetsfrånkoppling:
temperaturstegringen för brant

Pumpen blockerad ▶ Kontrollera pumpens ledningsförmåga.

Pumpen går med minsta effekt ▶ Kontrollera pumpens ledningsförmåga.

Tyngdkraftbromsen är blocke-
rad

▶ Kontrollera tyngdkraftbromsens ledningsförmåga.

Tyngdkraftsbromsen är felaktigt
monterad

▶ Kontrollera tyngdkraftbromsens monteringsläge.

Systemtrycket är för lågt ▶ Kontrollera systemtrycket.

F.25 Säkerhetsfrånkoppling: för
hög avgastemperatur

Stickkontakt avgas-överhett-
ningsskydd ej ansluten/lös

▶ Kontrollera kontakten och insticksanslutningen.

Avbrott i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.

F.27 Säkerhetsfrånkoppling:
felaktig flambild

Gasmagnetventilen är otät ▶ Kontrollera gasmagnetventilens funktion.

Fukt på kretskortet ▶ Kontrollera att kretskortet fungerar som det ska.

Flamdetektor defekt ▶ Byt ut flamdetektorn.



Bilaga

0020261446_00 ecoTEC plus Anvisningar för installation och underhåll 41

Meddelande Möjlig orsak Åtgärd

F.28 Tändning fungerar inte Gasavstängningsventil stängd ▶ Öppna gasventilen.

Gasarmatur defekt ▶ Byt ut gasarmaturen.

Gastryckvakten har löst ut ▶ Kontrollera gastrycket utan belastning.

Gastryck utan belastning för
lågt

▶ Kontrollera gastrycket utan belastning.

den termiska avstängningsan-
ordningen har löst ut

▶ Kontrollera den termiska avstängningsanordningen.

Kabelanslutningen ej anslu-
ten/lös

▶ Kontrollera kabelförbindningarna.

Tändsystem defekt ▶ Byt ut tändsystemet.

Kretskort defekt ▶ Byt ut kretskortet.

Joniseringsflöde avbröts ▶ Kontrollera övervakningselektroden.

Jordning defekt ▶ Kontrollera produktens jordning.

Luft i gasledningen ▶ Kontrollera gas/luftförhållandet.

Gasräknare defekt ▶ Byt ut gasräknaren.

Gasmatningen avbröts ▶ Kontrollera gasmatningen.

Avgascirkulation defekt ▶ Kontrollera luft-avgassystemet.

Feltändning ▶ Kontrollera att tändtransformatorn fungerar.

Diagnoskoden D.085 felinställd ▶ Kontrollera vid en anläggning med avgasbackslagslucka om
diagnoskoden D.085 anpassats korrekt. (→ Sida 16)

F.29 Tänd- och styrfel under
drift - flamman har slocknat

Gasarmatur defekt ▶ Byt ut gasarmaturen.

Gasräknare defekt ▶ Byt ut gasräknaren.

Gastryckvakten har löst ut ▶ Kontrollera gastrycket utan belastning.

Luft i gasledningen ▶ Kontrollera gas/luftförhållandet.

Gastryck utan belastning för
lågt

▶ Kontrollera gastrycket utan belastning.

den termiska avstängningsan-
ordningen har löst ut

▶ Kontrollera den termiska avstängningsanordningen.

Kabelanslutningen ej anslu-
ten/lös

▶ Kontrollera kabelförbindningarna.

Tändsystem defekt ▶ Byt ut tändsystemet.

Joniseringsflöde avbröts ▶ Kontrollera övervakningselektroden.

Jordning defekt ▶ Kontrollera produktens jordning.

Kretskort defekt ▶ Byt ut kretskortet.

F.32 Fel på fläkten Stickkontakten på fläkten är inte
ansluten/lös

▶ Kontrollera kontakten och insticksanslutningen.

Multipelkontakten ej
ansluten/lös

▶ Kontrollera multipelkontakten och insticksanslutningen.

Avbrott i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.

Fläkten är blockerad ▶ Kontrollera att fläkten fungerar.

Fel på elektroniken ▶ Avlägsna kretskortet.

F.33 Fel på lufttrycksbrytaren Luft-avgasledningen är blocke-
rad

▶ Kontrollera hela luft-avgasledningen.

Lufttrycksbrytare defekt ▶ Byt ut lufttrycksbrytaren.

Kabelanslutningen ej anslu-
ten/lös

▶ Kontrollera kabelförbindningarna.

Fläkten är defekt ▶ Kontrollera att fläkten fungerar.

Kretskort defekt ▶ Byt ut kretskortet.

F.49 Fel på eBUS eBUS-överbelastning ▶ Kontrollera att eBUS-anslutningen fungerar.

Kortslutning på eBUS-anslut-
ningen

▶ Kontrollera att eBUS-anslutningen fungerar.

olika polariteter på eBUS-an-
slutningen

▶ Kontrollera att eBUS-anslutningen fungerar.

F.61 Driftfel på gas-säkerhets-
ventil

Kortslutning i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.
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Meddelande Möjlig orsak Åtgärd

F.61 Driftfel på gas-säkerhets-
ventil

Gasarmatur defekt ▶ Byt ut gasarmaturen.

Kretskort defekt ▶ Byt ut kretskortet.

F.62 Anslutningsfel på gas-
säkerhetsventil

Kretskort defekt ▶ Byt ut kretskortet.

Anslutningen till gasarmaturen
har avbrutits/störts

▶ Kontrollera anslutningen till gasarmaturen.

F.63 Fel på EEPROM Kretskort defekt ▶ Byt ut kretskortet.

F.64 Fel på elektroniken/NTC-
motståndet

Kortslutning matnings-NTC. ▶ Kontrollera att matnings-NTC fungerar som den ska.

Kortslutning retur-NTC ▶ Kontrollera att retur-NTC fungerar som den ska.

Kretskort defekt ▶ Byt ut kretskortet.

F.65 Temperaturgivare elektro-
nik

Elektroniken överhettas ▶ Kontrollera den yttre värmepåverkan på elektroniken.

Kretskort defekt ▶ Byt ut kretskortet och joniseringselektroden.

F.67 Rimlighetsfel flamma Kretskort defekt ▶ Byt ut kretskortet.

F.70 Ogiltig enhets-ID (DSN) Enhets-ID ej inställt/felaktigt
inställt

▶ Ställ in rätt enhets-ID.

Effektstorlekar-kodningsmot-
stånd saknas/är felaktigt

▶ Kontrollera effektstorlekar-kodningsmotstånd.

F.71 Fel på temperaturgivare
matning

Matnings-NTC ger konstant
värde

▶ Kontrollera positioneringen av matnings-NTC.

Matnings-NTC felaktigt placerad ▶ Kontrollera positioneringen av matnings-NTC.

Matning-NTC defekt ▶ Byt ut matnings-NTC.

F.72 Fel på matnings- och/eller
returledningens temperaturgi-
vare

Matning-NTC defekt ▶ Byt ut matnings-NTC.

Retur-NTC defekt ▶ Byt ut retur-NTC.

F.73 Signalen från vattentrycks-
givaren ligger fel intervall (för
lågt tryck)

Kortslutning i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.

Avbrott i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.

Vattentrycksgivare defekt ▶ Byt ut vattentrycksensorn.

F.74 Signalen från vattentrycks-
givaren ligger fel intervall (för
högt tryck)

Kortslutning i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.

Avbrott i kabelstammen ▶ Kontrollera kabelstammen.

Vattentrycksgivare defekt ▶ Byt ut vattentrycksensorn.

F.75 Pumpfel/vattenbrist Felfunktion ▶ Öppna diagnoskoden D.149 för att få mer information om fel-
funktionen.

Diagnoskoder – översikt (→ Sida 36)

D.149 = 1, larm pumpen är
blockerad

1. Lås upp pumpen.

2. Byt ut pumpen.

D.149 = 2, larm elektriskt pump-
fel

1. Kontrollera pumpens matarspänning.

2. Byt ut pumpen.

D.149 = 3, larm torrkörning av
pumpen

1. Kontrollera trycket i hydraulkretsen, se till att det inte finns
någon luft i kretsen.

2. Byt ut pumpen.

D.149 = 5, ingen tryckspetsregi-
strering

1. Kontrollera anläggningstrycket.

2. Avlufta värmeanläggningen (avluftningsprogram).

3. Kontrollera vattentrycksgivaren.

4. Byt ut vattentrycksensorn.

D.149 = 6, ingen återkoppling
från pumpen

1. Kontrollera pumpens kabelstam.

2. Kontrollera huvudkretskortet.

3. Kontrollera om stickkontakten sitter korrekt.

4. Kontrollera pumpens matarspänning.

– ≥ 195 V

5. Byt ut pumpen.

6. Byta ut huvudkretskortet.

D.149 = 7, fel pump registrera-
des

1. Den registrerade pumpen passar inte till produktkoden, kon-
trollera produktkoden.

2. Använd pump med korrekt artikelnummer.
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Meddelande Möjlig orsak Åtgärd

F.75 Pumpfel/vattenbrist D.149 = 8, otillräckligt flöde i
slutet av avluftningsprogrammet

1. Kontrollera om avstängningskranarna och termostatventilerna
är öppnade.

2. Kontrollera påfyllningstrycket, avlufta kretsen.

– ≥ 0,15 MPa (≥ 1,50 bar)

F.77 Tillbehörsfel (avgasspjäll,
kondensatpump...)

inget/fel returmeddelande från
avgasspjället

▶ Kontrollera att avgasspjället fungerar utan problem.

Avgasluckan är defekt ▶ Byt ut avgasspjället.

Inet/fel returmeddelande från
kondenspumpen

▶ Kontrollera att kondenspumpen fungerar.

F.83 Fel temperaturvariation vid
matnings- och/eller returledning-
ens temperaturgivare

För liten vattenmängd ▶ Fyll på värmeanläggningen. (→ Sida 19)

Matnings-NTC får inte kontakt ▶ Kontrollera om matnings-NTC ligger korrekt i matningsröret.

Retur-NTC får inte kontakt ▶ Kontrollera om retur-NTC ligger korrekt i returröret.

F.84 Fel temperaturdifferens
matnings- returtemperaturgivare

Matnings-NTC felaktigt monte-
rad

▶ Kontrollera om matnings-NTC är korrekt monterad.

Retur-NTC felaktigt monterad ▶ Kontrollera om retur-NTC är korrekt monterad.

F.85 Matnings- returtempera-
turgivare felaktigt monterade
(förväxlade)

Matnings-/retur-NTC monterade
på samma/fel rör

▶ Kontrollera om matnings- och retur-NTC är monterade på rätt
rör.
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D Kopplingsschema
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1 Huvudkretskort(BMU)

2 Manöverelementets kretskort (AI)

3 Överhettningsskydd för kondenseringsvärmeväxla-
ren

4 Gasarmatur

5 Värmematningens temperaturgivare

6 Värmereturflödets temperaturgivare

7 Tryckbrytare

8 Styrsignal fläkt

9 Stickkontakt som medföljer systemregulatorn (tillval)

10 Temperaturgivare för den hydrauliska bypassen
(tillval)

11 Stickkontakt för varmvattenberedarens temperaturgi-
vare (tillval)

12 Stickkontakt för varmvattenberedarens kontakt (till-
val)

13 Vattentrycksgivare

14 Styrsignal värmepump

15 Styrning av reläet som är tillval D.026

16 Strömmatning för 3-vägsventil för varmvatten/värme
eller varmvattenladdningspump (tillval)

17 Spänningsförsörjning fläkt

18 Strömtillförsel värmepump

19 Tändare

20 Tändelektrod
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E Anläggningsschema

E.1 0020253233
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E.2 0020259030
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E.3 Teckenförklaring till systemscheman

Del Betydelse

1 Värmegenerator

3 Cirkulationspump värmegenerator

3c Laddpump

3e Cirkulationspump

3f Cirkulationspump

5 Varmvattenberedare monovalent

8a Säkerhetsventil

8b Säkerhetsventil varmvatten

8c Säkerhetsgrupp dricksvattenanslutning

8e Membranexpansionskärl uppvärmning

8f Expansionskärl med membran varmvatten

9a Ventil reglering av enskilt rum (termostatiskt/motoriskt)

9c Strypventil

9e Prioriteringsventil varmvattenberedning

9h Påfyllnings- och tömningskran

9j Avstängningsventil

9k 3-vägsshunt

10c Backventil

10e FIlter med magnetavskiljare

10h Samlingskärl

12 Systemreglering

12a Fjärrkontroll

12d Expansions-/blandarmodul

12k Maxtermostat

12m Utetemperaturgivare

DHW Temperaturgivare beredare

FS2 Matningstemperaturgivare värmekrets

SysFlow Temperaturgivare system

Flerfaldigt använda komponenter (x) numreras löpande (x1, x2, ..., xn).

F 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. Utför de förberedande arbetena före varje inspek-
tion/underhåll och avslutande arbeten efter varje inspektion/underhåll.

# Underhållsarbeten Intervall

1 Kontrollera tätheten Vid varje underhåll 23

2 Kontrollera apparatens drift En gång om året

3 Avlägsna smuts från produkten och vakuumkammaren En gång om året

4 Undersök värmecellen (status, korrosion, sot, skador) och utför vid behov
underhåll.

En gång om året

5 Kontrollera gastryck utan belastning En gång om året 21

6 Kontrollera och eventuellt justera CO₂-halten (inställning av luftfaktor) En gång om året 22

7 Kontrollera elektriska insticksanslutningar/anslutningar med avseende på
funktion/korrekt anslutning

En gång om året

8 Kontrollera att gasavstängningskranen och serviceventilerna är funktions-
dugliga

En gång om året

9 Kontrollera och bered värmevatten/påfyllnings- och kompletteringsvatten En gång om året 18

10 Kontrollera det externa expansionskärlets grundtryck Minst vartannat år 35
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# Underhållsarbeten Intervall

11 Rengöra värmeväxlaren Minst vartannat år 32

12 Kontrollera brännaren Minst vartannat år 33

13 Kontrollera tändelektrod Minst vartannat år 33

14 Rengöra kondenslåset En gång om året 34

15 Göra rent filtret i det dynamiska luftfrånskiljningssystemet Minst vartannat år 34

16 Gör rent regnvattensamlarens avrinningskrets En gång om året 34

17 Rengör den hydrauliska bypassen Minst vartannat år

18 Testa produktens/värmeanläggningens och (vid behov) varmvattenbered-
ningen funktion. Avlufta vid behov.

En gång om året

19 Kontrollera produkten för gas-, avgas- och vattenotätheter En gång om året

20 Kontrollera frostskydds-radiatorernas position och korrigera vid behov En gång om året

21 Avsluta besiktnings- och underhållsarbeten En gång om året 35

G Gasinställningsvärden

Inställningsvärden, naturgas G20

VC 486/5-5
(H-INT I)

VC 656/5-5
(H-INT I)

CO₂ efter 5 min drift
med full effekt med
stängd skyddskåpa

Kontroll vid
idrifttagning

9,2 ± 1,0 vol.-
%

9,2 ± 1,0 vol.-
%

Kontroll ef-
ter nyinställ-
ning

9,2 ± 0,3 vol.-
%

9,2 ± 0,3 vol.-
%

CO₂ efter 5 min drift
med full effekt med
borttagen skyddskåpa

Kontroll vid
idrifttagning

9,0 ± 1,0 vol.-
%

9,0 ± 1,0 vol.-
%

Kontroll ef-
ter nyinställ-
ning

9,0 ± 0,3 vol.-
%

9,0 ± 0,3 vol.-
%

Inställd för Wobbeindex W₀ 14,1 kW⋅h/m³ 14,1 kW⋅h/m³

O₂ efter 5 min drift med
full effekt med stängd
skyddskåpa

Kontroll vid
idrifttagning

4,5 ± 1,8 vol.-
%

4,5 ± 1,8 vol.-
%

Kontroll ef-
ter nyinställ-
ning

4,5 ± 0,5 vol.-
%

4,5 ± 0,5 vol.-
%

Inställningsvärden, gasol G31

VC 486/5-5
(H-INT I)

VC 656/5-5
(H-INT I)

CO₂ efter 5 min drift
med full effekt med
stängd skyddskåpa

Kontroll vid
idrifttagning

9,9 ± 1,0 vol.-
%

10,1 ± 1,0 vol.-
%

Kontroll ef-
ter nyinställ-
ning

9,9 ± 0,3 vol.-
%

10,1 ± 0,3 vol.-
%

CO₂ efter 5 min drift
med full effekt med
borttagen skyddskåpa

Kontroll vid
idrifttagning

9,7 ± 1,0 vol.-
%

9,9 ± 1,0 vol.-
%

Kontroll ef-
ter nyinställ-
ning

9,7 ± 0,3 vol.-
%

9,9 ± 0,3 vol.-
%

Inställd för Wobbeindex W₀ 21,3 kW⋅h/m³ 21,3 kW⋅h/m³

O₂ efter 5 min drift med
full effekt med stängd
skyddskåpa

Kontroll vid
idrifttagning

5,9 ± 1,8 vol.-
%

5,5 ± 1,8 vol.-
%

Kontroll ef-
ter nyinställ-
ning

5,9 ± 0,5 vol.-
%

5,5 ± 0,5 vol.-
%
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H Tekniska data

Tekniska data – uppvärmning

VC 486/5-5 (H-INT I) VC 656/5-5 (H-INT I)

Maximal matningstemperatur (fabriksinställning - d.71) 75 ℃ 75 ℃

Regleringsintervall för värmematningstemperatur 30 … 80 ℃ 30 … 80 ℃

Maximalt tillåtet tryck (PMS) 0,4 MPa

(4,0 bar)

0,4 MPa

(4,0 bar)

Nominellt vattenflöde (ΔT = 20 K) 1 900 l/h 2 500 l/h

Beröringsvärde för kondensvolymen (pH-värde mellan 3,5 och 4,0)
vid 50/30 °C

4,5 l/h 5,6 l/h

Maximale värmeeffekt (fabriksinställning - D.000) Auto Auto

Tekniska data – effekt/värmebelastning (G20)

VC 486/5-5 (H-INT I) VC 656/5-5 (H-INT I)

Nyttobelastningsintervall (P) vid 50/30 °C 8,7 … 48,0 kW 12,2 … 63,5 kW

Nyttobelastningsintervall (P) vid 60/40 °C 8,5 … 46,6 kW 11,8 … 61,7 kW

Nyttobelastningsintervall (P) vid 80/60 °C 7,8 … 44,1 kW 11,0 … 58,7 kW

Maximal värmebelastning - värme (Q max.) 45,2 kW 60,0 kW

Minimal värmebelastning - värme (Q min.) 8,1 kW 11,3 kW

Tekniska data – effekt/värmebelastning (G31)

VC 486/5-5 (H-INT I) VC 656/5-5 (H-INT I)

Nyttobelastningsintervall (P) vid 50/30 °C 8,6 … 46,6 kW 12,0 … 62,1 kW

Nyttobelastningsintervall (P) vid 80/60 °C 7,8 … 44,0 kW 11,1 … 58,4 kW

Maximal värmebelastning - värme (Q max.) 45,2 kW 60,0 kW

Minimal värmebelastning - värme (Q min.) 8,1 kW 11,3 kW

Tekniska data – allmänt

VC 486/5-5 (H-INT I) VC 656/5-5 (H-INT I)

Gaskategori II2H3P II2H3P

Gasrörets diameter vid apparatens utgång 25 mm 25 mm

Yttergängans diameter vid utgången på gasklämkopplingen 1" 1"

Värmerörets yttergängas diameter vid produktutgången 1 1/2" 1 1/2"

Yttergängans diameter vid utgången på värmeanslutningen 1 1/2" 1 1/2"

Anslutningsdiameter på säkerhetsventilen, innergänga 3/4" 3/4"

Gasförsörjningstryck G20 2,0 kPa

(20,0 mbar)

2,0 kPa

(20,0 mbar)

CE-nummer (PIN) CE-0063CS3428 CE-0063CS3428

Rökmätningsström i värmedrift vid P min. 3,9 g/s 5,3 g/s

Rökmätningsström i värmedrift vid P max. 20,3 g/s 27,0 g/s

Frigivna anläggningstyper C13, C33, C43, C53, C93,
B23, B23(P), B33, B53,
B53(P)

C13, C33, C43, C53, C93,
B23, B23(P), B33, B53,
B53(P)

Avgastemperatur i värmedrift vid P min. 50/30 °C 37 ℃ 37 ℃

Avgastemperatur i värmedrift vid P max. 50/30 °C 53 ℃ 61 ℃

Avgastemperatur i värmedrift vid P min. 80/60 °C 61 ℃ 65 ℃

Avgastemperatur i värmedrift vid P max. 80/60 °C 78 ℃ 78 ℃

Nominell verkningsgrad vid 80/60 °C 97,5 % 97,8 %

Nominell verkningsgrad vid 50/30 °C 106,2 % 105,9 %

Nominell verkningsgrad vid 60/40 °C 103,2 % 102,8 %

Nominell verkningsgrad i delbelastningsdrift (30 %) vid 40/30 °C 109,1 % 109,5 %

NOx-klass 6 6
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VC 486/5-5 (H-INT I) VC 656/5-5 (H-INT I)

Produktmått, bredd 440 mm 440 mm

Produktmått, djup 405 mm 473 mm

Produktmått, höjd 720 mm 720 mm

Nettovikt 37,8 kg 47,2 kg

Tekniska data – elsystem

VC 486/5-5 (H-INT I) VC 656/5-5 (H-INT I)

Elektrisk anslutning – 230 V

– 50 Hz

– 230 V

– 50 Hz

Inbyggd säkring (trög) T4H/4A,250V T4H/4A,250V

Maximal elektrisk effekt ≤ 162 W ≤ 250 W

Elektrisk effektförbrukning i standbyläge 1,8 W 1,8 W

Skyddsklass IPX4D IPX4D

Tillåten anslutningsspänning 195 … 253 V 195 … 253 V
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