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Napotki k dokumentaciji

1

Napotki k dokumentaciji

Naslednji napotki so vodnik skozi celotno dokumentacijo.
Skupaj s temi navodili za namestitev in vzdrževanje je
veljavna tudi nadaljnja dokumentacija.
Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil,
proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

1.1

Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo

Pri namestitvi naprave eloBLOCK obvezno upoštevajte
navodila za namestitev vseh sestavnih delov in komponent
sistema. Ta navodila za namestitev so priložena posameznim sestavnim delom sistema in dodatnim komponentam.
Poleg tega upoštevajte vsa navodila za uporabo, ki so priložena komponentam sistema.

1.2

Oznaka CE

Oznaka CE pomeni, da naprave v skladu s tipskim pregledom izpolnjujejo osnovne zahteve naslednjih direktiv:
– Direktiva o elektromagnetni združljivosti (Direktiva
2004/108/ES)
– Direktiva o nizki napetosti (Direktiva 2006/95/ES)
Vse električne naprave podjetja Vaillant izpolnjujejo zahteve
nacionalnih predpisov in zakonskih standardov. Naprave so
izdelane v skladu z mednarodnim standardom sistema kakovosti ISO 9001 in imajo ustrezen certifikat.

1.5

Tipska tablica in oznaka tipa

Oznako tipa naprave eloBLOCK najdete na tipski tablici, ki je
tovarniško nameščena znotraj, na spodnjem delu obloge
naprave.

Shranjevanje dokumentacije

Ta navodila za namestitev in vso pripadajočo dokumentacijo
izročite upravljavcu sistema. Le-ta je zadolžen za shranjevanje, da bodo navodila po potrebi vedno na razpolago.

1.3

1.4

1

1

2

Veljavnost navodil

Ta navodila veljajo izključno za naprave z naslednjimi številkami artiklov:
Tip naprave

Številka artikla

VE 6

0010008967

VE 9

0010008968

VE 12

0010008969

VE 14

0010008970

VE 18

0010008971

VE 21

0010008972

VE 24

0010008973

VE 28

0010008974

1.1 Tipi naprav in številke artiklov

Številko artikla naprave najdete na tipski tablici.

3

4

1.1 Tipska tablica (primer)
Legenda
1 Serijska številka
2 Oznaka tipa naprave
3 Tehnični podatki naprave
4 Oznaka CE

Številko artikla plinske stenske grelne naprave lahko
razberete iz serijske številke. Številko artikla predstavljajo
cifre od sedmega do 16. mesta.
Oznaka tipa naprave je sestavljena, kot je prikazano (v tem
primeru: VE 6):
VE
6

Vaillant električna grelna naprava
Moč naprave v kW
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Varnostna navodila in predpisi

2.1

Varnostna navodila in opozorila

> Pri namestitvi upoštevajte splošna varnostna navodila in
opozorila, ki so predstavljena na začetku vsakega
postopka.

2.1.1

Klasifikacija opozoril

Opozorilni napotki se stopnjujejo glede na težavnost možne
nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signalnimi
besedami:
Opozorilni
znak

Signalna
beseda

a
e
b
2.1.2

Razlaga

Nevarnost!

neposredna življenjska nevarnost
ali nevarnost poškodb

Nevarnost!

življenjska nevarnost zaradi
udara električnega toka

Pozor!

nevarnost materialne škode ali
škode za okolje

Zgradba opozoril

Opozorila so nad in pod besedilom obdana s črto. Sestavljena so po naslednjem osnovnem načelu:

a

4

2.2

Ustrezna uporaba

Električne stenske grelne naprave Vaillant eloBLOCK so
izdelane v skladu z dosežki sodobne tehnologije in ustrezajo
veljavnim varnostno-tehničnim predpisom. Kljub temu lahko
zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe pride do nevarnosti za življenje in telo uporabnika ali tretjih oseb oz. do
poškodbe na napravi in drugih materialnih sredstvih.
Ta naprava ni namenjena za to, da bi jo uporabljale osebe
(vključno otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali
psihičnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in/ali znanja,
razen če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost,
ali so od nje prejeli napotke, kako se naprava uporablja.
Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se z
napravo ne igrajo.
Naprave so predvidene kot ogrevalne naprave za zaprte sisteme centralnega ogrevanja s toplo vodo in za pripravo
tople vode za uporabo v gospodinjstvih.
Uporaba naprave eloBLOCK v vozilih, npr. v mobilnih hišicah
ali stanovanjskih prikolicah, velja za neustrezno. Kot vozila
ne veljajo enote, ki so trajno in fiksno nameščene ter nimajo
koles (tako imenovana nepremična namestitev).
Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi drugačni načini uporabe, predvsem v komercialne ali industrijske namene, veljajo za neustrezne. Proizvajalec/dobavitelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za
škodo, ki nastane zaradi neustrezne uporabe. Celotno tveganje prevzame v tem primeru uporabnik.
Za ustrezno uporabo je potrebno:
– upoštevati priložena navodila za uporabo, namestitev in
vzdrževanje izdelka Vaillant ter drugih sestavnih delov in
komponent sistema
– izvesti namestitev in montažo v skladu z odobritvijo
naprav in sistema
– upoštevati vse pogoje za servisiranje in vzdrževanje, ki
so navedeni v navodilih.
Vsakršna zloraba je prepovedana.

Signalna beseda!
Vrsta in vir nevarnosti!
Razlaga vrste in vira nevarnosti
> Ukrepi za odpravljanje nevarnosti.
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2.3

Splošna varnostna navodila

Obvezno upoštevajte naslednja varnostna navodila in predpise.

Namestitev in nastavitev
Namestitev, nastavitvena dela ter vzdrževanje in popravila
naprave lahko izvaja samo pooblaščeno strokovno podjetje.
> Naprave ne nameščajte v kopalnice, umivalnice in prostore za tuširanje, v katerih lahko voda prodre v nezaščitena območja naprave. Obvezno upoštevajte navodila za
mesto namestitve (¬ pogl. 4.2).
> Naprave ne montirajte v prostore, kjer bi lahko prišlo do
zmrzali! V primeru zmrzali lahko naprava zamrzne, kar
lahko povzroči slabše tesnjenje naprave in posledično
lahko pride do iztekanja vode v prostor.
> Ogrevalni vodi lahko dodajate samo odobrena sredstva
za zaščito proti koroziji in zmrzovanju. Neustrezna sredstva za zaščito proti koroziji in zmrzovanju lahko poškodujejo tesnila in druge sestavne dele ogrevalnega kroga
in s tem povzročijo netesnjenje z iztekanjem vode
(¬ pogl. 6.1.1).

Preprečite udar električnega toka
> Pred deli na električni napeljavi in vzdrževalnimi deli
vedno najprej odklopite vse priključke dovoda električnega toka.
> Poskrbite za zavarovanje pred nenadzorovanim ponovnim vklopom.

Materialna škoda zaradi nepravilne uporabe in/ali
neustreznega orodja
Zaradi nepravilne uporabe in/ali uporabe neprimernega
orodja lahko pride do materialne škode (npr. iztekanje
vode)!
> Za privijanje ali odvijanje vijačnih povezav vedno uporabite viličaste ključe ustrezne velikosti.
> Ne uporabljajte cevnih klešč, podaljškov itd.

Spremembe v okolici grelne naprave
Na naslednji opremi ni dovoljeno izvajati nobenih sprememb:
– na grelni napravi
– na napeljavi za vodo in električni tok
– na gradbenih pogojih v okolici naprave, če bi to lahko
vplivalo na varnost delovanja naprave.

2.4

Direktive, zakoni in standardi

> Upoštevajte vse ustrezne, trenutno veljavne nacionalne
predpise.

5
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3.1

Opis naprave

Spoznavanje zgradbe električne stenske
grelne naprave

Dobavljivi so spodaj navedeni tipi električne stenske grelne
naprave. Tipi naprav se razlikujejo predvsem po moči.
Tip naprave
VE 6
VE 9
VE 12
VE 14
VE 18
VE 21
VE 24
VE 28

Moč tople vode/moč
polnjenja zbiralnika
[kW]
6
9
12
14
18
21
24
28

Število in moč grelnih
enot [kW]
2 x 3 kW
3 kW + 6 kW
2 x 6 kW
2 x 7 kW
3 x 6 kW
3 x 7 kW
4 x 6 kW
4 x 7 kW

3.1 Pregled tipov

6
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3.2

Pregled naprave
15

14

1

2

3
13

12

11

10

9
8
4

7

5
6

3.1 Pogled na odprto napravo s sprednje strani
Legenda
1 Grelna enota
2 Odzračevalni ventil
3 Zbiralnik/toplotni izmenjevalnik
4 Senzor tlaka
5 Priključek manometra
6 Varnostni ventil
7 Ozemljitev povratnega voda ogrevanja
8 Ozemljitev ohišja
9 Ogrevalna črpalka
10 Avtomatski hitri odzračevalnik
11 Omrežni priključek

12
13
14
15

Kontaktor
Plošča tiskanega vezja
Temperaturni senzor NTC
Varnostni omejevalnik temperature

7
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3.3

Funkcijski elementi
1
2

1
3

4

2

12
5

3.2 Pogled na odprto napravo z zadnje strani

11
TS

6

Legenda
1 Raztezna posoda
2 Ogrevalna črpalka

7

10

9

8

3.3 Funkcijski elementi naprave
Legenda
1 Grelne enote
2 Odzračevalni ventil
3 Zbiralnik/toplotni izmenjevalnik
4 Izolacija
5 Avtomatski hitri odzračevalnik
6 Senzor tlaka
7 Ogrevalna črpalka
8 Dvižni vod ogrevanja
9 Povratni vod ogrevanja
10 Hidravlična skupina
11 Varnostni ventil
12 Raztezna posoda

Električna stenska grelna naprava je sestavljena iz cilindričnega toplotnega izmenjevalnika z grelci ter hidravlične skupine, ki je sestavljena iz ogrevalne črpalke, senzorja tlaka in
varnostnega ventila. Vzdrževalni ventil v hidravlični skupini
je uporabljen kot hitri odzračevalnik. Za kompenzacijo
toplotnega raztezanja vode v ogrevalnem sistemu je vgrajena membranska raztezna posoda s prostornino 7 litrov.

8
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Montaža in namestitev 4

3.4

Splošen opis načina delovanja

Električne stenske grelne naprave Vaillant eloBLOCK so
načrtovane za ogrevalne sisteme na toplo vodo s prisilnim
obtokom. Električna stenska grelna naprava se lahko vklaplja in izklaplja v korakih po 3 kW (6 kW naprave), 6 kW (9
kW, 12 kW, 18 kW in 24 kW naprave) oz. 7 kW (14 kW, 21 kW in
28 kW naprave). Neželeni impulzi v električnem omrežju
med vklopom in izklopom se preprečijo tako, da ta postopek
deluje šele z zakasnitvijo 10-70 sekund (odvisno od izhodne
moči naprave).
Črpalka deluje samo, ko je potrebno. Na ta način varčuje z
energijo in zmanjšuje mehansko obrabo. Po izklopu črpalka
deluje še približno 1 minuto, da izrabi energijo vode, ki teče
nazaj v zbiralnik oz. toplotni izmenjevalnik.
V času znižane tarife električne energije je zagotovljen
dovod tople vode, pri dodatnem vmesnem zbiralniku pa se
segreva vsebina zbiralnika, ki se nato v času zapore uporablja za ogrevanje stanovanja.
V primeru priključitve opcijskega zbiralnika tople vode z
uporabo priključnega kompleta (oprema) prevzame regulacijo temperature elektronika električne stenske grelne
naprave.
Električna stenska grelna naprava ima jekleno ohišje z vgrajeno prednjo ploščo. Vhod in izhod za ogrevalno vodo in priključek za električno napetost so na spodnji strani naprave.
Naprave eloBLOCK so predvidene za montažo na steno. Za
doseganje večje izhodne moči se lahko električne stenske
grelne naprave zaporedno povežejo in krmilijo s samo enim
regulatorjem sobne temperature. Le-ta je priključen na prvo
električno stensko grelno napravo.

4

Montaža in namestitev

Naprava Vaillant eloBLOCK se dobavlja sestavljena v eni
embalažni enoti.

4.1

Obseg dobave

1

5

4
3

2

4.1 Obseg dobave

3.5

Opcijska oprema

Za namestitev in delovanje naprave eloBLOCK se kot opcija
lahko dobavi naslednja oprema (samo izpisek):
Št. art.
0020015570
0020040797

Oznaka
Priključni komplet za vsebnik tople vode
Tipalo zunanje temperature

> Preverite, če je obseg dobave popoln in deli niso poškodovani (¬ sl. 4.1 in ¬ tab. 4.1).
Pol. Število Oznaka
1
2

1
1

3

1

3.2 Oprema (opcija)
4

Celoten program ustrezne hidravlične opreme za naprave
eloBLOCK najdete v veljavnem ceniku.

5

eloBLOCK
Nosilec naprave
Vrečka s pritrdilnimi elementi
3 vložki 10 x 60
3 lesni vijaki M6 x 60
Garancijski list
Navodila za uporabo
Navodila za namestitev

4.1 Obseg dobave

9

Navodila za namestitev in vzdrževanje eloBLOCK 0020118224_01

SI

4 Montaža in namestitev

4.2

Mesto namestitve

e
e

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara zaradi vode, ki prodira v nezaščitena območja naprave.
> Napravo lahko obesite samo v področja,
v katerih ne more priti do prodiranja
vode v nezaščitena območja naprave.
Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara na priključkih pod napetostjo!
> Naprava mora biti priključena prek
fiksnega priključka in zavarovana z
ločilno napravo za izklop vseh faz napetosti z najmanj 3 mm razdalje med kontakti
(npr. z varovalkami ali odklopniki).
> Upoštevajte poglavje 5.2 »Omrežni priključek«.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb naprave!
> Naprave ne nameščajte v prostorih, kjer
obstaja nevarnost zmrzali.

b

Pozor!
Materialna škoda zaradi neustrezne
montaže!
Naprava se lahko sprosti s stene in pade.
> Pri montaži naprave bodite pozorni na
ustrezno nosilnost na pritrdilnih mestih.
> Upoštevajte kakovost stene.

10

2
2

1
3

1
A

3
A
0

A

4.2 Omejitve v vlažnih prostorih
Legenda:
0 področje 0
1 področje 1
2 področje 2
3 področje 3
A 60 cm

Naprava je načrtovana samo za pritrditev na steno v suhih,
zaprtih prostorih.
> Električno stensko grelno napravo eloBLOCK lahko v
kopalnicah, umivalnicah in prostorih za tuširanje obesite
samo izven področij 0, 1 in 2 (¬ 4.2).
Če obstaja nevarnost prodiranja vode v nezaščitena območja naprave, naprave ni dovoljeno obesiti niti v področje 3.
Pri izbiri mesta namestitve je potrebno upoštevati minimalne razmike do stene, tal in stropa (¬ pogl. 4.3).
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Montaža in namestitev 4

4.3

Potrebni minimalni razmiki/prostor za
montažo

4.4

Dimenzijska risba in mere priključkov

310 mm

410 mm

C

A

A

D

740 mm

B

4.3 Potrebni minimalni razmiki/prostor za montažo
4.4 Mere priključkov v mm

Tako za namestitev/montažo naprave kot tudi za poznejše
izvajanje vzdrževalnih del so potrebni naslednji minimalni
razmiki oz. minimalen prostor za montažo:
– (A) stranski razmik: 50 mm
– (B) razmik do spodnje strani: 500 mm
– (C) razmik do zgornje strani: 800 mm
– (D) razmik do sprednje strani: 700 mm
Odmik naprave od delov iz vnetljivega materiala ni potreben, ker se pri nazivni toplotni moči naprave površina
segreje na temperaturo, ki je nižja od največje dovoljene
temperature 85 °C.

7

1

6
5

2

100 mm

4
3

100 mm

133 mm
235 mm

4.5 Razmiki v mm
Legenda
1 Manometer
2 Dvižni vod ogrevanja 3/4«
3 Kabelska uvodnica
4 Ventil za praznjenje
5 Kabelska uvodnica za omrežni priključek
6 Povratni vod ogrevanja 3/4«
7 Izliv za varnostni ventil
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4 Montaža in namestitev

4.5

Obešanje naprave

b

4.6

Odstranjevanje obloge naprave

Pozor!
Nevarnost poškodbe naprave zaradi
neustrezne montaže!
Napravo lahko namestite samo na trdno,
zaprto zidno površino.
> Pazite na zadostno nosilnost vseh
pritrdilnih delov!
> Pri tem upoštevajte tudi zgradbo in
kakovost zidu!

1

2

3
1
4.7 Odstranjevanje sprednje obloge

Opis postopka demontaže sprednje obloge naprave:
> Odvijte vijake (1) na spodnji strani naprave.
> Spodnji rob sprednje obloge potisnite navzven in dvignite
sprednjo oblogo navzgor iz držala.

4.6 Obešanje naprave

> V steno izvrtajte 3 izvrtine. Pri tem upoštevajte razmike
za možne pritrditve v nosilcu naprave.
> Nosilec naprave (1) pritrdite s priloženimi vložki in vijaki
(2) na steno.
> Napravo (3) od zgoraj obesite na nosilec naprave.

12
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4.7

Priključitev električne stenske grelne
naprave na hidravliko

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi ostankov v
dvižnem in povratnem vodu ogrevanja!
Ostanki, kot so kapljice zvarov, škaja, preja,
kit, rja, groba umazanija idr. iz cevi, se lahko
nalagajo v napravi in povzročajo motnje.
> Pred priključitvijo naprave temeljito izperite ogrevalni sistem, da odstranite morebitne ostanke!

a

Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb in materialne
škode zaradi nepravilne namestitve!
Namestitev naprave Vaillant eloBLOCK
lahko izvaja samo pooblaščeno strokovno
podjetje. Le-to je odgovorno tudi za pravilno namestitev in prvi zagon.
> Poskrbite, da napravo namesti samo pooblaščeno strokovno podjetje.

i

Za priklop napeljave uporabite samo hidravlično
priključno opremo, ki jo priporoča podjetje Vaillant.

– Od izpihovalnega voda varnostnega ventila mora biti
napeljana odvodna cev z iztočnim lijakom in sifonom do
primernega odtoka. Odtok mora biti viden!
– Naprave so opremljene z raztezno posodo (7 l/ 0,075 MPa
(0,75 bar)). Pred montažo naprave preverite, če ta prostornina zadošča. V nasprotnem primeru je potrebno ob
napravi na sesalni strani črpalke namestiti dodatno raztezno
posodo.
– Za poenostavitev trajnega odzračevanja ogrevalnega
sistema morajo biti na mestu namestitve na vseh visoko
ležečih mestih ogrevalnega sistema in na vseh radiatorjih
prisotne odzračevalne armature.
– Za polnjenje in praznjenje ogrevalnega sistema potrebujete na mestu namestitve pipo za polnjenje in praznjenje
napeljave ter zaporni pipi za ogrevalno in toplo vodo.

4.7.1

Priključitev električne stenske grelne
naprave na ogrevalni krog

a

Nevarnost!
Nevarnost oparin in/ali nevarnost
poškodb zaradi iztekanja vode!
Možno netesnjenje na vodovodni napeljavi!
> Priključna napeljava mora biti nameščena
brez napetosti, da ne pride do netesnjenja v ogrevalnem sistemu!

4.8 Montaža dvižnega in povratnega voda ogrevanja

> Dvižni in povratni vod ogrevanja povežite s priključkoma
dvižnega in povratnega voda ogrevanja na napravi.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb naprave brez vgrajenega prelivnega ventila na mestu namestitve!
Ko so vsi ventili na radiatorjih zaprti in električna stenska grelna naprava deluje, teče
ogrevalna voda prek prelivnega ventila, ki
omogoča nadzorovan izklop električne stenske grelne naprave. Z nadzorovanim izklopom električne stenske grelne naprave se
prepreči izklope zaradi motenj in morebitne
poškodbe naprave.
> Vgradite prelivni ventil na mestu namestite.
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4.7.2

Priključitev varnostnega ventila

a

Nevarnost!
Nevarnost oparin in/ali nevarnost
poškodb zaradi iztekanja vode!
Možno netesnjenje na vodovodni napeljavi!
> Izpust varnostnega ventila priključite z
iztočnim lijakom na odtok.

1

4.9 Izpust varnostnega ventila

Varnostni ventil za ogrevalni sistem je vgrajen v grelno
napravo.
> Izpust varnostnega ventila priključite z iztočnim lijakom
na odtok.
> Odtočni vod napeljite po najkrajši možni poti in s padcem
stran od naprave.
> Izpust varnostnega ventila priključite prek sifona na
odtok oz. napeljite izpust na prosto.
Vod naj se zaključi tako, da se pri iztekanju vode ali uhajanju pare nihče ne more poškodovati in se ne morejo
poškodovati kabli ali drugi električni sestavni deli. Upoštevajte, da mora biti pri izpustu na prosto konec napeljave viden.

14

5

Električna napeljava

5.1

Upoštevajte varnostna opozorila in navodila
za namestitev

e

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara na priključkih pod napetostjo!
Električno napeljavo lahko izvaja samo pooblaščeno strokovno podjetje.
> Pred začetkom del za namestitev električne napeljave vedno izklopite priključke za dovod električnega toka.
> Poskrbite za zaščito pred nenamernim
ponovnim vklopom.

e

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara na priključkih pod napetostjo!
> Za napajanje priključite električne stenske grelne naprave na električno omrežje
z ničelnim in ozemljitvenim vodnikom.
Priključek zavarujte, kot je navedeno v
tehničnih podatkih.
> Naprava mora biti priključena prek
fiksnega priključka in zavarovana z
ločilno napravo za izklop vseh faz napetosti z najmanj 3 mm razdalje med kontakti (npr. z varovalkami ali odklopniki).
> Potreben prerez vodnikov napeljave
mora s pomočjo vrednosti, podanih v tehničnih podatkih za maksimalno nazivno
moč, določiti usposobljen inštalater. V
vsakem primeru upoštevajte pogoje
napeljave na mestu namestitve.
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5.2

Omrežni priključek

Električne stenske grelne naprave Vaillant eloBLOCK so
načrtovane za priključitev na 3 x 230/400 V.
Naprave VE 6 in VE 9 se lahko s pomočjo mostička priključijo na napetost 1 x 230 V.
Nazivna napetost posamezne faze omrežne napetosti mora
biti 230 V; pri napetostih nad 253 V in pod 190 V lahko pride
do poslabšanja delovanja.

PE W

V

U

N

5.3

Delovanje z dvema tarifama električne
energije

Napajanje po normalni tarifi lahko upravljavec električnega
omrežja ob koničnih obremenitvah prekine. Ogrevanje je v
tem primeru možno samo v času napajanja po nižji tarifi.
Trajanje in pogostost napajanja po nižji tarifi določa upravljavec električnega omrežja oz. se z njim o tem dogovorite.
> Odstranite mostiček na sponki J3 (moč ogrevanja)
(¬ sl. 5.2 do sl. 5.4).
> Kontakt sprejemnika frekvenčnega krmilnega signala priključite na sponko J3.

N

5.4

Ozemljitveni priključki

e

5.5

1

5.1 Omrežni priključek (tukaj: eloBLOCK VE 24, VE 28)

> Odstranite sprednjo oblogo naprave.
> Montirajte priloženo prehodno spojko za kabelsko
uvodnico omrežnega priključka.
> Napajalni kabel napeljite skozi kabelsko uvodnico (1) na
levi spodnji strani naprave.
> Z napajalnega kabla odstranite približno 2 - 3 cm zunanje
izolacije in odstranite izolacijo s posameznih žil.
> Priključne žice priključite v ustrezne vijačne sponke
(¬ sl. 5.2 do sl. 5.4).

i

Preverite, če so priključne žice trdno pritrjene v
vijačne sponke in zavarovane s kabelsko
uvodnico.

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara zaradi kratkega stika v napravi.
Za izločitev posledic morebitnega kratkega
stika v napravi (npr. zaradi prodiranja vode)
je potrebno na ohišje grelne naprave priključiti dodatni ozemljitveni kabel.
> Ozemljitveni priključek grelne naprave
povežite z ustreznim ozemljitvenim priključkom napeljave v stanovanju.

Priključitev regulacijskih naprav, opreme in
zunanjih komponent sistema

Montažo izvedite v skladu z ustreznimi navodili za uporabo.
Potrebne priključke na elektroniki grelne naprave (npr. pri
zunanjih regulacijskih napravah, tipalih zunanje temperature ipd.) pripravite na naslednji način:
> Odstranite sprednjo oblogo naprave.
> Priključno napeljavo komponent, ki jih želite priključiti,
napeljite skozi kabelske uvodnice, levo ali desno na spodnji strani naprave.
> S priključne napeljave odstranite približno 2 - 3 cm zunanje izolacije in odstranite izolacijo s posameznih žil.
> Priključne žice priključite v ustrezne vijačne sponke
(¬ sl. 5.2 do sl. 5.4).

i

Preverite, če so priključne žice trdno privite v
vijačne sponke.

> Ponovno namestite sprednjo oblogo.

> Ponovno namestite sprednjo oblogo.
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OK

Termostat vsebnika

NTC senzor

Razbremenitveni rele

Tipalo zunanje temperature

1

1

RE1

Regulator sobne temperature

Senzor Temperatursensor
tlaka

Zaslon

Način

K8

K5

8

K9

Varnostni
omejevalnik
temperature

Moč
ogrevanja

1

J3
1

K3

J2

K2

K1

Ogrevalna črpalka

J1

Plošča tiskanega vezja
Priključek za
tripotni preklopni ventil

RE6

T1,6A

Kontaktor 1

A1 A2

N

N

L2
L3
PE

V
W
PE

W
PE

Omrežni priključek:
3 x 230/400VAC, N, PE, 50 Hz

L1

U

Termostat maksimuma za
talno ogrevanje (na
priključku odstranite mostiček)

V

S1

S2

U

N

5.6

T80mA

Grelci
6 kW (2 x 3 kW)
9 kW (3 kW + 6 kW)
12 kW (2 x 6 kW)
14 kW (2 x 7 kW)

5 Električna napeljava

Vezalne sheme

5.2 Vezalna shema za VE 6, VE 9, VE 12, VE 14
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Termostat vsebnika

NTC senzor

Razbremenitveni rele

Tipalo zunanje temperature

1

1

RE1

Regulator sobne temperature

Senzor
Temperaturni
tlaka
senzor

Zaslon

Način

Grelci
18 kW (3 x 6 kW)
21 kW (3 x 7 kW)

N

K8

K5

8

K9

Varnostni
omejevalnik
temperature

Moč
ogrevanja

1

J3
1

K3

J2

K2

K1

Ogrevalna črpalka

J1

Plošča tiskanega vezja
Priključek za
tripotni preklopni ventil

RE9

T1,6A

N

T80mA

N

A1 A2

Kontaktor 1

N

N

N

L2
L3
PE

V
W
PE

W
PE

Omrežni priključek:
3 x 230/400VAC, N, PE, 50 Hz

L1
U

V

Termostat maksimuma za
talno ogrevanje (na
priključku odstranite mostiček)

U

S1

S2

N

N

Električna napeljava 5

5.3 Vezalna shema za VE 18, VE 21
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A1 A2
OK

Zaslon

Način

Termostat vsebnika

NTC senzor
Zaporedna vezava

Razbremenitveni rele

Tipalo zunanje temperature

Regulator sobne temperature

RE1

Grelci
24 kW (4 x 6 kW)
28 kW (4 x 7 kW)

Senzor
tlaka Temperaturni
senzor

N

Kontaktor 2

N

1

1

K8

K5

RE12

10

K9

Varnostni
omejevalnik
temperature

Moč
ogrevanja

1

J3
1

K3

J2

K2

K1

Ogrevalna črpalka

J1

Plošča tiskanega vezja
Priključek za
tripotni preklopni ventil

T1,6A

N

T80mA

18

N

A1 A2

Kontaktor 1

N

N

L2
L3
PE

V
W
PE

V
W
PE

Omrežni priključek:
3 x 230/400VAC, N, PE, 50 Hz

L1
U

N

Termostat maksimuma za
talno ogrevanje (na
priključku odstranite mostiček)

U

S1

S2

N

N

5 Električna napeljava

5.4 Vezalna shema za VE 24, VE 28
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5.7

Priključitev razbremenitvenega releja

5.8

Zunanji razbremenitveni rele omogoča krmiljenje moči električnega stenskega grelnika v odvisnosti od obremenjenosti
električnega omrežja v zgradbi.
V primeru prekomerne obremenitve električnega omrežja
(npr. s pralnim strojem, električnim štedilnikom, grelnikom
vode itd.) se moč električnega stenskega grelnika samodejno zniža.

Priključitev zunanjega dajalnika signala za
prikaz napak oz. priključitev zunanje
črpalke

Če vsebnik tople vode ni priključen, lahko na vtično povezavo K2 priključite dajalnik signala za prikaz napak grelnika
oz. zunanjo črpalko.
Opis postopka za priključitev dajalnika signala:
> Dajalnik signala povežite prek vijačne sponke (AKZ
950/3 ali podobno) s priključkoma »L« in »N« na vtični
povezavi K2.
> Parameter »d.26« nastavite na »1«.
Ko je na grelniku prisotna napaka F.xx, se sproži signal.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

8

2
3

b

4

Pozor!
Nevarnost materialne škode, če zunanja
in notranja črpalka delujeta v različnih
smereh!
> Zagotovite, da je zunanja črpalka nameščena za delovanje v pravilno smer.

5
6

7

5.5 Priključki na vtičnih povezavah K8 in K9

Opis postopka za priključitev zunanje črpalke:
> Zunanjo črpalko povežite prek vijačne sponke (AKZ
950/3 ali podobno) s priključkoma »L« in »N« na vtični
povezavi K2.
> Zaščitni vodnik zunanje črpalke povežite z ozemljitvenim
priključkom na glavni priključni letvi (8, sl. 5.5).
> Parameter »d.26« nastavite na »2«.

5.9

Zaporedna vezava
(samo za eloBLOCK VE 24, VE 28)

Če moč ene naprave ne zadošča za kompenzacijo toplotnih
izgub v zgradbi, je možno priključiti dodatno napravo iz
serije z močjo 24 oz. 28 kW.
Za omogočanje tako imenovanega zaporednega krmiljenja
povežite priključka 9 in 10 na vtični povezavi K8 na krmiljeni
glavni napravi s priključkoma 1 in 2 na krmiljeni dodatni
napravi. Če želite za regulacijo zaporedne povezave uporabiti regulator sobne temperature, povežite krmilna priključka na regulatorju sobne temperature s priključkoma 1 in
2 na glavni napravi.

Legenda
1 Priključek za regulator sobne temperature, K8 (1, 2)
2 Priključek za tipalo zunanje temperature, K8 (3, 4)
3 Priključek za kontakt razbremenitvenega releja na mestu namestitve, K8 (5, 6)
4 Priključek za NTC tipalo (vsebnik tople vode), K8 (7, 8)
5 Priključek za kaskadno vezavo K8 (9, 10)
6 Priključek za termostat (vsebnik tople vode), K9
7 Regulator sobne temperature
8 Glavna priključna letev

Kontakt razbremenitvenega releja na mestu namestitve je
povezan na priključka 5 in 6 na vtični povezavi K8 (¬ sl. 5.2
do sl. 5.4).
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1
2
3

5.6 Primer za zaporedno priključitev
Legenda
1 Filter
2 Zaporna pipa
3 Protipovratni ventil

5.10

1

Enofazni priključek

N

N

S2
S1
U
V

L

W
PE

PE

5.7 Vstavljanje mostička za enofazno priključitev

Če ni na voljo trifaznega priključka, lahko naprave VE 6 in
VE 9 priključite tudi na enofazno električno omrežje. V tem
primeru je potrebno vstaviti mostiček (1), ki je vključen v
obseg dobave. Mostiček povezuje fazne sponke na priključni
letvi za omrežne priključke.
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6

Zagon

a

Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb in materialne
škode zaradi nepravilne namestitve!
Naprava se za
– zagon
– preverjanje
– trajno delovanje
lahko uporablja samo s priključenim sprednjim delom.
> Po zaključenih namestitvenih in vzdrževalnih delih ponovno namestite sprednjo
oblogo.

Dodatki za čiščenje (potrebno je naknadno
izpiranje)
– Fernox F3
– Sentinel X 300
– Sentinel X 400

Dodatki, ki trajno ostanejo v sistemu
–
–
–
–
–
–

Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200
Fernox Antifreeze Alphi 11
Sentinel X 500

Dodatki za zaščito proti zmrzovanju, ki trajno
ostanejo v sistemu
– Fernox Antifreeze Alphi 11
– Sentinel X 500

6.1

Polnjenje naprave in ogrevalnega sistema

6.1.1

Priprava ogrevalne vode

b

Pozor!
Korozija aluminija in posledično netesnjenje zaradi neprimerne ogrevalne vode!
Za razliko od npr. jekla, sive litine ali bakra,
aluminij reagira na alkalno ogrevalno vodo
(pH-vrednost > 8,5) z močno korozijo.
> Pri aluminiju preverite, da se pH-vrednost
ogrevalne vode nahaja med 6,5 in maksimalno 8,5.

b

Pozor!
Nevarnost materialne škode zaradi obogatenja ogrevalne vode z neprimernimi
sredstvi za zaščito proti zmrzovanju in
koroziji!
Sredstva za zaščito proti zmrzovanju in
koroziji lahko povzročijo spremembe na
tesnilih, hrup med ogrevanjem in morebitno
posledično škodo.
> Ne uporabljajte neprimernih sredstev za
zaščito pred zmrzovanjem in korozijo.

Pri dodajanju dodatkov ogrevalni vodi lahko pride do materialne škode. Pri pravilni uporabi naslednjih proizvodov pa
na napravah Vaillant do sedaj niso bile ugotovljene nezdružljivosti.
> Pri uporabi obvezno upoštevajte navodila proizvajalca
dodatka.

> Upravljavca sistema obvestite o potrebnih ukrepih, če ste
uporabili te dodatke.
> Upravljavca informirajte o potrebnih postopkih za zaščito
proti zmrzovanju.
> Za pripravo vode za polnjenje in dodatne vode upoštevajte veljavne nacionalne predpise in tehnična pravila.
V kolikor nacionalni predpisi in tehnična pravila ne določajo
višjih zahtev, velja:
> Ogrevalno vodo morate pripraviti,
– če celotna količina vode za polnjenje in dodatne vode
med uporabnostjo sistema presega trikratno vrednost
nazivne prostornine ogrevalnega sistema ali
– če se mejne vrednosti, navedene v spodnjih tabelah,
ne upoštevajo.
Skupna moč
ogrevanja

Skupna trdota pri najmanjši grelni površini
kotla2)
> 20 l/kW
20 l/kW
50 l/kW
< 50 l/kW

kW

mol/m3

< 50

Brez zahtev ali < 31) 2

mol/m3

mol/m3
0,02

1,5
0,02
> 50 do £ 200 2
0,02
0,02
> 200 do £ 600 1,5
0,02
0,02
0,02
> 600
1) Pri sistemih z obtočnim grelnikom vode in za sisteme z električnimi ogrevalnimi elementi
2) Specifične prostornine sistema (litri nazivne prostornine/moč
ogrevanja; pri sistemih z več kotli je potrebno uporabiti najmanjšo posamezno moč ogrevanja).
Ti podatki veljajo samo do 3-kratne prostornine sistema za
vodo za polnjenje in dodatno vodo. Če je 3-kratna prostornina
sistema presežena, je potrebno vodo obdelati (mehčanje, razsoljevanje, stabilizacija trdote ali kaluženje), enako kot pri prekoračitvi mejnih vrednosti, navedenih v tabeli 6.1.
6.1 Orientacijske vrednosti za ogrevalno vodo: trdota vode

Za združljivost posameznega dodatka v preostalem ogrevalnem sistemu in za njegovo učinkovitost podjetje Vaillant ne
prevzema odgovornosti.
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6 Zagon

Lastnosti ogrevalne
vode
Električna prevodnost
pri 25 °C
Videz

Enota

Z malo
soli

Slana

mS/cm

< 100

100 - 1500

pH-vrednost pri 25 °C
Kisik

i

brez usedlin
mg/L

8,2 - 10,01)

8,2 - 10,01)

< 0,1

< 0,02

1) Pri aluminiju in aluminijevih zlitinah je območje pH-vrednosti
omejeno od 6,5 do 8,5.
6.2 Orientacijske vrednosti za ogrevalno vodo: vsebnost soli

6.1.2

Naprava eloBLOCK je opremljena z manometrom
(2) in digitalnim prikazovalnikom tlaka (1). Manometer tudi pri izključeni grelni napravi omogoča
enostaven nadzor, če je polnilni tlak ogrevalnega
sistema dovolj visok.
Ko grelna naprava obratuje, lahko natančno vrednost polnilnega tlaka razberete na zaslonu.
Vrtljivi gumb zavrtite v desno, da zasveti svetleča dioda »bar«. Na zaslonu se prikaže vrednost polnilnega tlaka.

Za brezhibno delovanje ogrevalnega sistema mora manometer pri hladnem sistemu prikazovati vrednost v območju
med 0,1 in 0,2 MPa (1,0 in 2,0 bar) (izmerjeno, ko črpalka ne
deluje).
Če se ogrevalni sistem razteza preko več nadstropij, je za
nivo vode v sistemu lahko potrebna višja vrednost na manometru.

Polnjenje in odzračevanje naprave in
ogrevalnega sistema

3

1
6.2 Hitri odzračevalnik

2

> Za en ali dva obrata odvijte pokrovček hitrega odzračevalnika (3) na črpalki (naprava se med trajnim delovanjem samodejno odzračuje preko hitrega odzračevalnika).
> Odprite vse termostatske ventile ogrevalnega sistema.
> S pomočjo gibljive cevi povežite pipo za polnjenje in praznjenje sistema s priključnim ventilom za točenje hladne
vode.

i

Za preprečitev delovanja sistema s premajhno
količino vode in s tem povezano posledično
škodo ima naprava vgrajen senzor tlaka. Le-ta
pri padcu tlaka pod 0,08 MPa (0,8 bar) signalizira prenizko vrednost tlaka: utripa svetleča
dioda »bar«.

6.1 Preverjanje polnilnega tlaka ogrevalnega sistema

> Počasi odprite priključni ventil za točenje hladne vode in
pipo za polnjenje ogrevalnega sistema ter vodo točite
tako dolgo, dokler se na manometru ne doseže potreben
tlak v sistemu.
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> Zaprite pipo za polnjenje.

6.3

1

6.3 Odzračevalni ventil

> Pod konec cevi odzračevalnega ventila (1) postavite prestrezno posodo.
> Odprite odzračevalni ventil (1), da se grelna naprava do
konca odzrači.
> Odzračite vse radiatorje.
> Ponovno preverite polnilni tlak sistema (po potrebi ponovite postopek polnjenja).
> Zaprite priključni ventil za točenje hladne vode in odstranite polnilno cev.
> Preverite, če vsi priključki tesnijo.

6.2

Usposabljanje upravljavca

Upravljavec naprave mora biti seznanjen z uporabo in delovanjem svoje električne stenske grelne naprave eloBLOCK.
> Upravljavcu izročite vsa njemu namenjena navodila in
dokumentacijo naprave, da jih shrani.
> Z upravljavcem preglejte navodila za uporabo in odgovorite na njegova morebitna vprašanja.
> Upravljavca opozorite predvsem na varnostna navodila,
ki jih mora upoštevati.
> Upravljavca opozorite, da morajo biti navodila shranjena
v bližini električne stenske grelne naprave eloBLOCK.
> Upravljavcu razložite, kako lahko preverja nivo vode/polnilni tlak v sistemu.
> Upravljavcu razložite, kateri ukrepi so morda potrebni za
polnjenje in odzračevanje ogrevalnega sistema.
> Upravljavca opozorite, da mora pri polnjenju ogrevalnega
sistema upoštevati kakovost vode, ki je na voljo na mestu
uporabe.
> Upravljavca opozorite na pravilne (ekonomične) nastavitve temperature, regulacijskih naprav in termostatskih
ventilov.
> Upravljavca poučite o nujnosti rednih pregledov/vzdrževanja sistema (pogodba o vzdrževanju/pregledih).

Preverjanje delovanja naprave

Po zaključku namestitve izvedite preverjanje delovanja
naprave; šele nato lahko napravo dokončno zaženete in predate uporabniku.
> Zaženite napravo v skladu z ustreznimi navodili za uporabo.
> Preverite tesnjenje ogrevalnega sistema in vodov za
toplo vodo.
> Preverite delovanje ogrevanja.
> Napravo predajte upravljavcu naprave.
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7

Prilagoditev grelne naprave na
ogrevalni sistem

Naprave eloBLOCK so opremljene z digitalnim informacijskim sistemom in sistemom za analizo.

7.1

Izbira in nastavitev parametrov

V diagnostičnem načinu lahko spreminjate različne parametre, da prilagodite grelno napravo na ogrevalni sistem.
V tabeli 7.1 so navedene samo tiste diagnostične kode, ki jih
lahko spreminjate. Vse ostale diagnostične kode se uporabljajo za diagnozo in odpravljanje napak (glejte poglavje 9).
S pomočjo naslednjega opisa lahko izberete ustrezne parametre:
> Vrtljivo stikalo vrtite v desno, dokler se na zaslonu ne
prikaže tlak in zasveti svetleča dioda »bar«.
> Pritisnite tipko »MODE« in jo zadržite najmanj 10 sekund.
Svetijo vse svetleče diode v regulatorju.
Na zaslonu se prikaže »0«.
> Vrtljivo stikalo zavrtite v desno oz. v levo do želene diagnostične kode.
> Pritisnite tipko »OK«.
Utripajo vse svetleče diode v regulatorju.
Na zaslonu se prikaže ustrezna diagnostična informacija.
> Če je potrebno, spremenite vrednost: vrtljivo stikalo zavrtite v desno ali v levo.
> Shranite novo nastavljeno vrednost: pritisnite tipko »OK«
in jo zadržite, dokler diode v regulatorju ne prenehajo
utripati.
Na zaslonu se ponovno prikaže številka diagnostične kode.
Diagnostični način lahko zaključite na naslednji način:
> Istočasno pritisnite tipki »MODE« in »OK« oz. 4 minute
ne pritisnite nobene tipke.
Na zaslonu se ponovno prikaže trenutna temperatura dvižnega voda ogrevanja.
Nastavitve naslednjih diagnostičnih kod lahko spreminja
tudi upravljavec s pomočjo uporabniškega vmesnika:
»d.7«, »d. 31«, »d. 43«, »d. 45«
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7.2

Pregled nastavljivih parametrov sistema

Naslednje parametre je možno nastavljati, da se naprava
prilagodi ogrevalnemu sistemu in potrebam stranke:

i

V zadnji stolpec lahko vnesete vaše nastavitve
po predhodni nastavitvi parametrov, specifičnih
za sistem.

Diagnostična
Pomen
koda
d.0
Delna obremenitev ogrevanja
VE 6
VE 9
VE 12
VE 14
VE 18
VE 21
VE 24
VE 28
d.1
d.7

d.19

d.20

d.26

d.31

Prikaz vrednosti/
nastavljive vrednosti

Tovarniška Nastavitev, specinastavitev fična za sistem

1-6
1-9
2-12
2-14
2-18
2-21
2-24
2-28

6
9
12
14
18
21
24
28

Čas iztekanja črpalke pri ogrevanju (začne 2 - 60 min ali PE (neprekinjeno)
teči, ko ni več zahteve po ogrevanju)
Želena vrednost temperature polnjenja
-- , 35 - 65 °C (70 °C)
zbiralnika
(samo z dodatnim zunanjim zbiralnikom
tople vode)
Načini delovanja 2-stopenjske ogrevalne
0
= vedno stopnja 1 (visoko število
črpalke
vrtljajev)
1
= priprava tople vode, ogrevanje
in iztekanje priprave tople vode
- stopnja 1, iztekanje ogrevanja stopnja 2
2
= priprava tople vode in iztekanje
priprave tople vode - stopnja 1,
ogrevanje in iztekanje ogrevanja
- stopnja 2
3
= vedno stopnja 2 (nizko število
vrtljajev)
Nastavitev najvišje temperature za polnje- 35 do 70 °C (če je priključeno tipalo vsebnje vsebnika oz. nastavitev termostata
nika)
(samo z dodatnim zunanjim zbiralnikom
Se (če je priključen termostat)
tople vode)
Nastavitev pomožnega releja
0 = uporaba za tripotni preklopni ventil
1 = uporaba za prikaz napak grelnika
2 = uporaba za zunanjo črpalko
Navodilo: Vrednosti 1 in 2 ni možno nastaviti, če je vsebnik tople vode prek tipala
vsebnika oz. termostata priključen na grelnik.
Želena vrednost temperature dvižnega
-- , 25 - 80 °C (85 °C)
voda

10 min
60 °C

1

65 °C

0

80 °C

d.43

Krivulja ogrevanja (samo z dodatnim tipa- E– do E9
lom zunanje temperature)

E-

d.45
d.46

P– do P9
15 do 25 °C

P22

0
1
0
1

0

d.66

Premik krivulje ogrevanja
Meja izklopa za zunanjo temperaturo
(samo z dodatnim tipalom zunanje temperature)
Funkcija zaščite proti zmrzovanju za ogrevanje
Moč ogrevanja

d.68

Razbremenitev

d.50

= vklop
= izklop
= stalna modulacija moči
= simetričen priklop/odklop grelnih enot
0 = brez razbremenitve
1 = razbremenitev na fazi L1
2 = razbremenitev na fazi L2
3 = razbremenitev na fazi L3
4 = razbremenitev na vseh fazah

0

0

7.1 Nastavljivi parametri
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Diagnostična
Pomen
koda
d.69
Moč pri razbremenitvi
d.71
Želena vrednost maks. temperature dvižnega voda ogrevanja
d.72
Čas iztekanja črpalke za polnjenje zbiralnika
d.78
Prekoračitev temperature polnjenja zbiralnika pri ogrevanju (samo pri dodatnem
zunanjem zbiralniku tople vode)
d.96

Tovarniške nastavitve

Prikaz vrednosti/
nastavljive vrednosti
je odvisna od d.68 in moči naprave
25 do 85 °C

Tovarniška Nastavitev, specinastavitev fična za sistem
0
80 °C

1 - 10 min

1

5 do 50 °C
85 °C (če je vsebnik tople vode priključen
prek termostata)

50

1 = ponastavitev na tovarniške nastavitve

–

7.1 Nastavljivi parametri (nadaljevanje)

7.2.1

Nastavitev delne obremenitve ogrevanja

Naprave so tovarniško nastavljene na najvišjo možno toplotno obremenitev. Pod diagnostično kodo »d.0« lahko nastavite vrednost, ki ustreza moči naprave v kW.

7.2.2 Nastavitev časa iztekanja črpalke in načina
delovanja črpalke

7.2.5

Nastavitev temperature dvižnega voda

Regulacija temperature dvižnega voda s pomočjo krivulje
ogrevanja je tovarniško izključena (nastavitev »E-«). Ko je
priključeno tipalo zunanje temperature (opcija), lahko regulacijo s pomočjo krivulje ogrevanja aktivirate in nastavite
pod diagnostično kodo »d.43«.
Temperatura dvižnega voda
v °C

Čas iztekanja črpalke za ogrevanje je tovarniško nastavljen
na vrednost 10 minut. Pod diagnostično kodo »d.1« ga lahko
nastavite v območju od 2 do 60 minut.

90

Moč 2-stopenjske črpalke se lahko prilagodi potrebam ogrevalnega sistema. Po potrebi lahko pod diagnostično kodo
»d.19« spremenite tudi število vrtljajev črpalke, ki je odvisno od načina delovanja (za nastavitvene možnosti glejte
tabelo 7.1).

70

Krivulje ogrevanja
3,5 3

2,5

1,5

80

1,2
1

60
0,6

50

0,4

40

7.2.3

20

10

0

-10

-20

15

Najvišja temperatura dvižnega voda ogrevanja je tovarniško
nastavljena na 80 °C. Pod diagnostično kodo »d.71« jo
lahko nastavljate med 25 °C in 85 °C.

0,2

30

25

Nastavitev najvišje temperature dvižnega
voda ogrevanja

2

Želena sobna
temperatura

Zunanja temperatura v °C

7.1 Nastavljive krivulje ogrevanja

7.2.4 Nastavitev najvišje temperature polnjenja
zbiralnika za zunanji zbiralnik tople vode
Pri priključenem zbiralniku tople vode je najvišja temperatura zbiralnika tovarniško nastavljena na 65 °C.
Če je vsebnik tople vode povezan s tipalom vsebnika, lahko
pod diagnostično kodo »d.20« nastavite temperature med
35 °C in 70 °C.
Če je vsebnik tople vode povezan s termostatom, nastavite
diagnostično kodo »d.20« na »Se«.

Prikaz na
zaslonu
E–

Krivulja
0

E0

0,2

E1

0,4

E2

0,6

E3

1,0

E4

1,2

E5

1,5

E6

2,0

E7

2,5

E8

3,0

E9

3,5

7.2 Prikazi krivulj ogrevanja na zaslonu

26

Navodila za namestitev in vzdrževanje eloBLOCK 0020118224_01

Prilagoditev grelne naprave na ogrevalni sistem 7

7.2.6

Nastavitev temperature dvižnega voda, ki
se razlikuje od krivulje ogrevanja

Krivulja ogrevanja je tovarniško nastavljena brez premika
(nastavitev »P-«). Pod diagnostično kodo »d.45« lahko
nastavite želeno sobno temperaturo, ki se razlikuje od krivulje ogrevanja.
Prikaz na
zaslonu
P–

Sobna temperatura
20

»Simetričen način« je pri nekaterih nastavitvah naprave
lahko ugoden, npr. pri zaporedni vezavi.

Primer: grelna naprava 24 kW
– Če je parameter pod diagnostično točko »d.66« nastavljen na »0«, se naprava vključuje v korakih po 2 kW, kar
omogoča uporabo naslednjih moči:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 kW.
– Če je parameter pod diagnostično kodo »d.66« nastavljen na »1«, se naprava vključuje v korakih po 6 kW, kar
omogoča uporabo naslednjih moči:
6, 12, 18, 24 kW

P0

15

P1

16

P2

17

Razbremenitev

P3

18

P4

19

P5

21

P6

22

P7

23

P8

24

P9

25

Naprava omogoča nastavitev moči ogrevanja tako, da s
pomočjo razbremenitvenega releja na mestu namestitve
nastavite ustrezno znižanje moči.
Kontakt razbremenitvenega releja na mestu namestitve se
samodejno odpre, ko se preseže največja nastavljena jakost
toka.
Funkcija omejitve moči je aktivna, ko je odprt kontakt razbremenitvenega releja in je nastavljena pod diagnostičnima
kodama »d.68« in »d.69«.
S parametrom »d.68« lahko aktivirate razbremenitev posamezne faze oz. vseh faz.
S parametrom »d.69« lahko omejite moč ogrevanja, da
omogočite delovanje drugih porabnikov na istem omrežju.

7.3 Prikazi temperature na zaslonu

7.2.7

Nastavitev meje izklopa za zunanjo
temperaturo

Maksimalna temperatura hranilnika je tovarniško nastavljena na 22 °C.
Ko je priključeno tipalo zunanje temperature (opcija), lahko
pod diagnostično kodo »d.45« nastavite temperaturno
mejo za izklop ogrevanja (poletna funkcija).

7.2.8 Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Pod diagnostično kodo »d.96« lahko vse parametre istočasno ponastavite na tovarniške nastavitve. Shranjene statistične informacije se pri tem ne izbrišejo.

7.2.9

Nastavitev moči ogrevanja in razbremenitve

Moč ogrevanja

Nastavitve parametrov so medsebojno odvisne.
Moči posameznih faz je možno porazdeliti tudi, če je pod
diagnostično kodo »d.66« aktiviran »simetričen način«.

Primer 1
Grelno napravo moči 18 kW (3 x 27 A) želite uporabljati z
ločenim zbiralnikom tople vode moči 3 kW (14 A).
Zbiralnik tople vode je priključen na L2; predpostavljamo,
da je faza L2 priključena na ploščo tiskanega vezja »V«.
Napajanje je zavarovano z varovalko 32 A. Za možnost istočasne uporabe obeh naprav mora biti razbremenitev nastavljena na naslednji način:
»d.68« = 2, rezerva moči za L2
»d.69« = 4, rezerva moči 4 kW (2 kW je premalo)
Ko zdaj deluje grelna naprava z največjo močjo in se zbiralnik tople vode segreva, je jakost toka 41 A (to je več kot
32 A). Kontakt razbremenitvenega releja se odpre, grelnik
pa odklopi 2 grelca na fazi L2. Jakost toka na L2 zdaj znaša
23 A.

Vsaka grelna enota je sestavljena iz treh grelcev. Naprava je
tovarniško nastavljena na stalno modulacijo moči, ki omogoča priključitev oz. odklop posameznih grelcev. Čeprav
naprava poskuša čim bolj enakomerno obremeniti posamezne faze glavnega električnega omrežja, stalna modulacija
moči pri nekaterih stopnjah moči povzroči različno obremenitev posameznih faz.
To je možno preprečiti tako, da naprava deluje v »simetričnem načinu«. V ta namen je potrebno parametre pod diagnostično kodo »d.66« nastaviti na »1«.
V tem načinu naprava enakomerno porazdeli obremenitev
na vse vode, kar pa povzroči znižanje stopenj modulacije.
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Primer 2
Grelno napravo moči 28 kW (3 x 43 A) želite uporabljati z
ločenim zbiralnikom tople vode moči 6 kW (3 x 9 A), ki je
priključen na vse faze. Napajanje je zavarovano z varovalko
50 A.
Za možnost istočasne uporabe obeh naprav mora biti razbremenitev nastavljena na naslednji način:
»d.68« = 4, rezerva moči za vse faze
»d.69« = 7, rezerva moči 7 kW (2,3 kW na posamezno fazo)
Ko zdaj deluje grelna naprava z največjo močjo in se zbiralnik tople vode segreva, je jakost toka 52 A (to je več kot
50 A). Kontakt razbremenitvenega releja se odpre, grelnik
pa odklopi po en grelec na vsaki fazi. Jakost toka na L2 zdaj
znaša 41,5 A.

Kdaj se priklopi in odklopi posamezen grelec?
Ko se želena moč poviša, grelnik izbere posamezne grelce
za vklop na naslednji način:
– Grelnik najprej izbere fazo z najmanjšo obremenitvijo.
– Nato grelnik izbere grelec na tej fazi, ki se je do tega trenutka najmanjkrat vklopil.
Ko se vklopi posamezen grelec (ali skupina treh grelcev), se
lahko ponovno odklopi po najmanj 7 sekundah (skupina pa
po 21 sekundah).
Ko se želena moč zniža, grelnik izbere posamezne grelce za
izklop na naslednji način:
– Grelnik najprej izbere fazo z največjo obremenitvijo.
– Nato grelnik izbere grelec z najdaljšim časom delovanja
na tej fazi.
Ko se izklopi posamezen grelec (ali skupina treh grelcev), se
lahko ponovno vklopi po najmanj 1 sekundi (skupina pa po
3 sekundah).

8

Servis in vzdrževanje

8.1

Intervali med pregledi in vzdrževanjem

Strokovni, redni pregledi (enkrat na leto)
in vzdrževanja (najmanj enkrat na 2 leti) ter uporaba
izključno originalnih nadomestnih delov so ključnega
pomena za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo
vaše naprave Vaillant eloBLOCK.

a

Nevarnost!
Nevarnost poškodb in materialne škode
zaradi nepravilnih pregledov, vzdrževanja
in popravil!
Opuščeno ali neustrezno vzdrževanje lahko
vpliva na obratovalno varnost naprave.
> Preglede/vzdrževanje in popravila
naprave lahko izvaja samo pooblaščeno
strokovno podjetje.

Priporočamo, da sklenete pogodbo za preglede oz. vzdrževanje.
S pregledom se ugotovi dejansko stanje na
napravi ter se primerja z želenim stanjem. To se izvaja z
meritvami, preverjanji, opazovanjem.
Vzdrževanje je potrebno za odpravljanje morebitnih odstopanj dejanskega stanja od želenega stanja. To se običajno
doseže s čiščenjem, nastavitvami in po potrebi z zamenjavo
posameznih komponent, ki se obrabljajo.

8.2

Splošni nasveti za preglede in vzdrževanje

Zagotavljanje nadomestnih delov
> Če pri vzdrževanju ali popravilu potrebujete nadomestne
dele, uporabite samo originalne nadomestne dele Vaillant.
Originalni nadomestni deli naprave so certificirani med
postopkom preverjanja skladnosti za oznako CE. Če pri
vzdrževanju ali popravilu ne uporabite certificiranih originalnih nadomestnih delov Vaillant, CE skladnost za napravo
ne velja več. Zato priporočamo obvezno vgradnjo originalnih nadomestnih delov Vaillant.
Informacije o razpoložljivih originalnih nadomestnih delih
Vaillant lahko dobite na kontaktnem naslovu, ki je naveden
na zadnji strani.
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e

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara na priključkih pod napetostjo!
Vhodne sponke naprave so pod električno
napetostjo tudi pri izklopljenem glavnem
stikalu.
> Napravo izključite iz električnega
omrežja: izvlecite omrežni vtič oz. odklopite napetost z ločilno napravo za izklop
vseh faz napetosti z najmanj 3 mm razdalje med kontakti (npr. z varovalkami ali
odklopniki).

i

Če mora biti pri pregledih in vzdrževalnih delih
vključeno glavno stikalo, je to zapisano v opisu
vzdrževalnih del.

a

Nevarnost!
Nevarnost opeklin ali oparin zaradi vročih
sestavnih delov!
Na vseh sestavnih delih, skozi katere se pretaka voda, obstaja nevarnost opeklin in oparin.
> Dela na sestavnih delih izvajajte šele, ko
so le-ti že ohlajeni.

Pred izvajanjem vzdrževalnih del vedno izvedite naslednje
delovne korake:
> Napravo izključite iz električnega omrežja.
> Zaprite vzdrževalne ventile na dvižnem in povratnem
vodu ogrevanja.
> Odstranite sprednjo oblogo naprave.
Po zaključenem pregledu in vzdrževalnih delih vedno izvedite naslednje delovne korake:
> Odprite vzdrževalne ventile na dvižnem in povratnem
vodu ogrevanja.
> Po potrebi ponovno napolnite ogrevalno napeljavo
naprave, da dosežete tlak med 0,1 in 0,2 MPa (1,0 in
2,0 bar), ter odzračite ogrevalni sistem.
> Napravo ponovno priključite na električno omrežje in
vklopite glavno stikalo.
> Preverite tesnjenje naprave na delih z vodno napeljavo.
> Po potrebi napolnite in ponovno odzračite ogrevalni sistem.
> Namestite sprednjo oblogo naprave.
> Izvedite preverjanje delovanja naprave.

8.3

Pregled vzdrževalnih del

Enkrat letno, pred začetkom obdobja ogrevanja, je potrebno
ogrevalni sistem preveriti. Pri preverjanju bodite še posebej
pozorni na naslednje sestavne dele:
> Preverite pravilno delovanje vseh kontaktov.
> Zamenjajte obrabljene kontakte.
> Preverite zaščitne pokrove vseh odzračevalnih ventilov
glede morebitnih poškodb.
> Zamenjajte poškodovane zaščitne pokrove.
> Preverite, če iz polnilnega ventila raztezne posode izteka
voda. Iztekanje vode opozarja na poškodovano membrano. V tem primeru je potrebno zamenjati raztezno
posodo (¬ pogl. 10.8).

8.4

Praznjenje naprave/ogrevalnega sistema

b

Pozor!
Možnost materialne škode zaradi zmrzali!
V primeru daljšega nedelovanja naprave oz.
ogrevalnega sistema lahko pride do
poškodb zaradi zmrzovanja.
> Napravo oz. ogrevalni sistem povsem
izpraznite.

> Odstranite oblogo naprave.
> Preverite, če je hitri odzračevalnik na črpalki odprt, da se
naprava popolnoma izprazni.
> Na izpraznitveno mesto naprave pritrdite cev.
> Prosti konec te cevi napeljite v primeren odtok.
> Prepričajte se da je vzdrževalni ventil odprt.
> Odprite pipo za praznjenje.
> Odprite odzračevalne ventile na radiatorjih. Začnite pri
najvišje ležečem radiatorju in nadaljujte od zgoraj navzdol.
> Ko voda odteče, ponovno zaprite odzračevalne ventile na
radiatorjih in pipo za praznjenje.
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9

9.1

Odpravljanje motenj

Motnje

Med delovanjem se lahko pojavijo naslednje motnje:
– pregrevanje naprave
– suho delovanje

9.1.1

Pregrevanje naprave

i

Za preprečevanja telesnih poškodb in materialne
škode ima naprava vgrajen varnostni omejevalnik temperature (STB).

Če temperatura vode v napravi preseže vrednost 95 ºC, se
varnostni omejevalnik temperature sproži.

9.1.2

Prenizek obratovalni tlak

Če obratovalni tlak v napravi pade pod 0,06MPa (0,6 bar),
se naprava elektronsko blokira. Prenizek obratovalni tlak
nastane zaradi
– netesnjenja vodnih cevi
– poškodovane raztezne posode
– zraka v ogrevalnem krogotoku
Če je na manometru prikazan prenizek obratovalni tlak:
> Vse povezave v celotnem ogrevalnem sistemu preverite
glede netesnjenja.
> Preverite pravilno delovanje raztezne posode.
> Odzračite vse radiatorje.
Ko odpravite vzrok napake in odzračite radiatorje, se
naprava samodejno sprosti.
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9.2

Kode napak

i

Če se želite obrniti na servisno službo podjetja
Vaillant, po možnosti navedite prikazano kodo
napake (F.xx).

Ko pride do napak, kode napak izrinejo vse druge prikaze.
Na zaslonu se izmenično prikazuje črka »F« in številka kode
napake.
Če istočasno nastopi več napak, se za približno dve sekundi
izmenično prikazujejo ustrezne kode napak.
Koda Pomen
F.00 Prekinitev do tipala temperature dvižnega voda
F.10 Kratek stik na tipalu temperature dvižnega toka
F.13

Kratek stik na tipalu zbiralnika

F.19 Kratek stik na NTC senzorju (tipalu zunanje temperature)
- Pregrevanje naprave
F.20 - Pregorela varovalka na plošči tiskanega vezja
- Sprožil se je varnostni omejevalnik temperature
F.22 Suho delovanje

F.41 Zlepljeni kontakti releja (HDO)

F.55 Zlepljeni kontakti kontaktorja oz. releja

F.63 Okvara EEPROM-a
Signal za senzor vodnega tlaka je v napačnem območju
(prenizko)
Signal za senzor vodnega tlaka je v napačnem območju
F.74
(previsoko)

F.73

F.85 Zbiralnik v električni stenski grelni napravi je zamrznjen

F.86 Zunanji zbiralnik vode je zamrznjen

Vzrok/ Pomoč
Okvarjen NTC, poškodovan kabel za NTC, poškodovana vtična povezava na NTC, poškodovana vtična povezava na elektroniki
Vtič na tipalu se dotika ohišja,
kratek stik na kablu, okvara tipala
Vtič na tipalu se dotika ohišja,
kratek stik na kablu, okvara tipala
Vtič na tipalu se dotika ohišja,
kratek stik na kablu, okvara tipala.
Pri E- se napaka ne prikaže. Grelna naprava segreva do izbrane temperature dvižnega voda brez upoštevanja krivulj ogrevanja.
Varnostni omejevalnik temperature ni termično pravilno povezan oz. je
okvarjen, ponastavite varnostni omejevalnik temperature
Nizek tlak vode v napravi (pod 0,6 bar)
Zlepljene kontakte releja je možno razkleniti z izklopom in ponovnim
vklopom naprave.
Po ponovnem vklopu kotel še naprej signalizira zlepljene kontakte
releja - z utripanjem svetleče diode HDO; s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve zbrišite napako (d.96)
Grelnik odklopite od dovoda električnega toka.
Obrnite se na servisno službo.
Preverite vse kontaktorje in releje ter zamenjajte morebitne okvarjene
elemente.
Napaka v komunikaciji z EEPROM-om; napravo ponastavite na tovarniške nastavitve (d.96)
Napeljava do senzorja vodnega tlaka je prekinjena oz. je v kratkem
stiku s signalno maso oz. senzor vodnega tlaka je okvarjen
Kratek stik vodnika senzorja vodnega tlaka z napetostjo 5 V oz. notranja napaka senzorja vodnega tlaka
Naprava se samodejno izklopi, ko se temperatura na tipalu temperature dvižnega toka (NTC) zniža pod 3 °C brez zaznanega povišanja
tlaka, ter se ponovno samodejno vklopi pri temperaturi nad 4 °C
Naprava se samodejno izklopi, ko temperatura v zunanjem zbiralniku
tople vode pade pod 3 °C, ter se ponovno samodejno vklopi pri temperaturi nad 4 °C.
Napaka se ne prikaže, ko zbiralnik ne deluje (--)

9.1 Kode napak
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9.3

Iskanje napak

Ali so na zaslonu prikazane vrednosti
oz. sporočila?

ne

> Preverite varovalko na plošči tiskanega vezja ter vključitev napajalne
napetosti.

da
Ali je prikazan tlak nižji od 0,06 MPa
(0,6 bar)?

da

> Napolnite ogrevalno vodo do tlaka
0,1 MPa (1,0 bar).

ali

> Preverite senzor vodnega tlaka.

ne
> Sprožite zahtevo za toplo vodo.

Ali je na zaslonu prikazana temperatura vode?

ne

da

Preverite
- nastavitev za toplo vodo
- nastavitev za regulator sobne temperature in njegovo ožičenje z grelno
napravo

da
Ugotovite napako s pomočjo seznama
s kodami napak.

> Počakajte približno 60 sekund.

Ali grelna naprava deluje v modulacijskem načinu, preden je dosežena zahtevana temperatura?

Ali je prikazana koda napake?

ne

da

Temperaturna razlika med dvižnim in
povratnim vodom ogrevanja je prevelika. Količina pretoka v ogrevalnem sistemu je prenizka.

ne
Ali se naprava izklopi, preden je dosežena nastavljena temperatura dvižnega
voda?

da

Temperatura dvižnega voda je previsoka. Količina pretoka v ogrevalnem
sistemu je prenizka.

ne

Če je priključen zunanji zbiralnik tople
vode, preverite delovanje tripotnega
preklopnega ventila.

ne
Ali so radiatorji topli?
da
Normalno delovanje

> Odprite pipo za toplo vodo.

> Preverite tripotni preklopni ventil.
da

Ali grelna naprava ogreva zbiralnik
tople vode?
da
Normalno delovanje

ne

Ali je na zaslonu prikazana temperatura vode?
ne
Ali je senzor zbiralnika okvarjen?

9.1 Iskanje napak
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9.4

Priklic in spreminjanje diagnostičnih kod

V diagnostičnem načinu lahko spreminjate različne parametre oz. si ogledate druge informacije.
Koda Pomen
d.0

d.1
d.4

d.5

d.7

Delna obremenitev ogrevanja
VE 6
VE 9
VE 12
VE 14
VE 18
VE 21
VE 24
VE 28
Čas iztekanja črpalke pri ogrevanju (začne teči,
ko ni več zahteve po ogrevanju)
Izmerjena vrednost tipala zbiralnika
(samo pri dodatnem zunanjem zbiralniku tople
vode)
Želena vrednost temperature dvižnega voda v
odvisnosti od trenutnih obratovalnih pogojev

Želena vrednost temperature polnjenja zbiralnika
(samo z dodatnim zunanjim zbiralnikom tople
vode)
d.10 2-stopenjska ogrevalna črpalka

d.16

d.19

d.20

d.22
d.26

d.31
d.35

d.40
d.43
d.45

Postopek za priklic diagnostičnega načina je opisan v
poglavju 7.1.

Prikaz vrednosti/
nastavljive vrednosti

Nastavitev,
Tovarniška
specifična za
nastavitev
sistem

1-6
1-9
2-12
2-14
2-18
2-21
2-24
2-28
2 - 60 min ali PE (neprekinjeno)

6
9
12
14
18
21
24
28
10 min

- Prikaz v °C (če je priključeno tipalo vsebnika)
- »--« (če je priključen termostat)

–

v °C, maks. vrednost, nastavljena pod d.71, je
omejena s krivuljo ogrevanja in regulatorjem
sobne temperature, če je priključen
-- , 35 - 65 °C (70 °C)

–

0
1

–

= črpalka ne deluje
= črpalka deluje na stopnji 1 (visoko število vrtljajev)
2
= črpalka deluje na stopnji 2 (nizko število vrtljajev)
Zahteva za ogrevanje iz regulatorja sobne tem- 0
= ni zahteve za ogrevanje oz.
perature, če je priključen
regulator sobne temperature ni priključen
1
= zahteva za ogrevanje
Načini delovanja 2-stopenjske črpalke ogrevanja 0
= vedno stopnja 1 (visoko število
vrtljajev)
1
= priprava tople vode, ogrevanje in iztekanje priprave tople vode - stopnja 1,
iztekanje ogrevanja - stopnja 2
2
= priprava tople vode in iztekanje priprave tople vode - stopnja 1, ogrevanje in iztekanje ogrevanja - stopnja 2
3
= vedno stopnja 2 (nizko število
vrtljajev)
Nastavitev najvišje temperature za polnjenje
35 do 70 °C (če je priključeno tipalo vsebnika)
vsebnika oz. nastavitev termostata
Se (če je priključen termostat)
(samo z dodatnim zunanjim zbiralnikom tople
vode)
Zahteva za toplo vodo
0
= izklop
(samo pri dodatnem zunanjem zbiralniku)
1
= vklop
Nastavitev pomožnega releja
0 = uporaba za tripotni preklopni ventil
1 = uporaba za prikaz napak grelnika
2 = uporaba za zunanjo črpalko
Navodilo: Vrednosti 1 in 2 ni možno nastaviti, če
je vsebnik tople vode prek tipala vsebnika oz. termostata priključen na grelnik.
Želena vrednost temperature dvižnega voda
-- , 25 - 80 °C (85 °C)
Položaj prednostnega preklopnega ventila
0
= ogrevanje;
2
= topla voda; polnjenje zbiralnika
1
= srednji položaj (nedefiniran)
Temperatura dvižnega voda
Dejanska vrednost v °C
Krivulja ogrevanja
E– do E9 (¬ pogl. 7.2.5)
Premik krivulje ogrevanja
P– do P9 (¬ pogl. 7.2.6)

60 °C

–

1

65 °C

–
0

80 °C
–

–
EP-

9.2 Diagnostične kode (nadaljevanje na naslednji strani)
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15 do 25 °C

Nastavitev,
Tovarniška
specifična za
nastavitev
sistem
22

Dejanska vrednost v °C

–

0
= vklop
1
= izklop
0
= stalna modulacija moči
1
= simetričen priklop/odklop grelnih enot
0 = brez razbremenitve
1 = razbremenitev na fazi L1
2 = razbremenitev na fazi L2
3 = razbremenitev na fazi L3
4 = razbremenitev na vseh fazah
je odvisna od d.68 in moči naprave

0

d.71 Želena vrednost maks. temperature dvižnega
voda ogrevanja
d.72 Čas iztekanja črpalke za polnjenje zbiralnika
d.78 Prekoračitev temperature polnjenja zbiralnika
pri ogrevanju (samo pri dodatnem zunanjem
zbiralniku tople vode)
d.80 Čas delovanja zbiralnika za ogrevanje
d.81 Čas delovanja zbiralnika za pripravo tople
vode (samo pri dodatnem zunanjem zbiralniku tople vode)
d.82 Število ogrevalnih ciklov pri ogrevanju
d.83 Število ogrevalnih ciklov za pripravo tople
vode (samo pri dodatnem zunanjem zbiralniku tople vode)
d.86 Povprečni čas preklopa na rele

25 do 85 °C

80 °C

1 - 10 min
5 do 50 °C
85 °C (če je vsebnik tople vode priključen prek termostata)
Prikaz obratovalnih ur v h
Prikaz obratovalnih ur v h

1
50

x 100

–

d.87 Povprečno trajanje ogrevanja na grelec
d.93 Izvedba naprave

Prikaz v h
1=6K
2=9K
3 = 12 K
4 = 14 K
5 = 18 K
6 = 21 K
7 = 24 K
8 = 28 K
1 = ponastavitev na tovarniške nastavitve

–
–

Koda Pomen
d.46 Meja izklopa za zunanjo temperaturo:
Temperaturna meja za izklop ogrevanja
(poletna funkcija, samo s priključenim tipalom zunanje temperature)
d.47 Zunanja temperatura (samo s priključenim
tipalom zunanje temperature)
d.50 Funkcija zaščite proti zmrzovanju za ogrevanje
d.66 Moč ogrevanja
d.68 Razbremenitev

d.69 Moč pri razbremenitvi

d.96 Tovarniške nastavitve

Prikaz vrednosti/
nastavljive vrednosti

0
0

0

–
–

–
–

–

9.2 Diagnostične kode (nadaljevanje)
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10

Zamenjava sestavnih delov

V nadaljevanju tega poglavja opisana dela lahko izvaja
samo usposobljen inštalater.
> Za popravila uporabljajte samo originalne nadomestne
dele.
> Prepričajte se o pravilni vgradnji delov ter o prvotnem
položaju in smeri.

10.1

10.2

Zamenjava črpalke

> Napravo izključite iz električnega omrežja.
> Počakajte, da se voda v napravi ohladi na približno 40 °C.
> Zaprite vzdrževalne ventile na dvižnem in povratnem
vodu ogrevanja.
> Izpraznite napravo.

Varnostna navodila

1

Pri vsaki zamenjavi sestavnih delov zaradi lastne varnosti in
v izogib materialni škodi na napravi upoštevajte naslednja
varnostna navodila.
> Napravo izključite.

e

a

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara
na priključkih pod napetostjo!
Vhodne sponke naprave so pod električno
napetostjo tudi pri izklopljenem glavnem
stikalu.
> Napravo izključite iz električnega
omrežja: izvlecite omrežni vtič oz. odklopite napetost z ločilno napravo za izklop
vseh faz napetosti z najmanj 3 mm razdalje med kontakti (npr. z varovalkami ali
odklopniki)!
Nevarnost!
Nevarnost opeklin ali oparin zaradi vročih
sestavnih delov!
Na vseh sestavnih delih, skozi katere se pretaka voda, obstaja nevarnost opeklin in oparin.
> Dela na sestavnih delih izvajajte šele, ko
so le-ti že ohlajeni.

> Zaprite vzdrževalne ventile na dvižnem in povratnem
vodu ogrevanja.
> Zaprite vzdrževalni ventil na dovodu mrzle vode.
> Izpraznite napravo, če nameravate zamenjati vodovodne
sestavne dele naprave!
> Pri tem pazite, da voda ne kaplja po sestavnih delih pod
napetostjo!
> Uporabljajte samo nova tesnila in tesnilne obroče!
> Po zaključku del preverite tesnjenje vseh delov in priključkov, skozi katere se pretaka voda.
> Po zaključku del opravite preizkus delovanja.

2

4

3
.
10.1 Demontaža črpalke

5

10.2 Pritrdilni vijaki na spodnji strani naprave

> Iz plošče tiskanega vezja odstranite povezovalni kabel
(4) do črpalke.
> Sprostite spojko povratnega voda (1) za toplotni izmenjevalnik.
> Sprostite spojko voda (2) za raztezno posodo.
> Odstranite varnostni zatič (3).
> Odvijte pritrdilne vijake (5) za črpalko na spodnji strani
naprave.
> Črpalko previdno zavrtite v smeri urinega kazalca in jo
odstranite iz naprave.
> Pri vgradnji nove črpalke uporabite nova tesnila in vstavite tesnilne obroče z mazivom na vodni osnovi.
> Preverite tesnjenje vseh priključkov, skozi katere se pretaka voda, ter zanesljivo pritrditev vtičnih povezav.
Pred ponovnim zagonom naprave priporočamo, da preverite
delovanje črpalke:
> Odvijte pokrovček hitrega odzračevalnika.
> Odstranite pokrov na gredi črpalke.
> Z izvijačem zavrtite gred črpalke. Če pri tem zaznate
občutno upornost, je potrebno odstraniti motor črpalke.
> Očistite rotor in ohišje.
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> Ponovno namestite motor.
> Privijte pokrovček na hitri odzračevalnik.

i
10.3

Če po izvedenem pregledu/vzdrževanju pride do
blokade črpalke, to popravilo ni zajeto v garancijo.

1

Zamenjava toplotnega izmenjevalnika

> Napravo izključite iz električnega omrežja.
> Počakajte, da se voda v ogrevalnem sistemu in v napravi
ohladi na približno 40 °C.
> Zaprite vzdrževalne ventile na dvižnem in povratnem
vodu ogrevanja.
> Zaprite vzdrževalni ventil na dovodu mrzle vode.
> Izpraznite napravo.
> Poleg sprednje obloge odstranite tudi stransko oblogo in
oblogo zgornje strani naprave.

10.5 Pritrdilna vijaka na zgornji strani

> Odvijte oba vijaka na zgornji strani toplotnega izmenjevalnika.
> Toplotni izmenjevalnik odstranite navzgor iz naprave.

i

Popravilo zamašenega toplotnega izmenjevalnika ni zajeto v garancijo.

1

10.4

10.3 Pritrdilni vijak povratnega voda ogrevanja

> Odklopite kabelske povezave grelcev s ploščo tiskanega
vezja in z omrežnimi priključki (N, modre barve).
> Odstranite ozemljitveni vod.
> Sprostite priključek povratnega voda (1) na spodnjem
delu toplotnega izmenjevalnika.

Zamenjava grelcev

> Napravo izključite iz električnega omrežja.
> Počakajte, da se voda v ogrevalnem sistemu in v napravi
ohladi na približno 40 °C.
> Zaprite vzdrževalne ventile na dvižnem in povratnem
vodu ogrevanja.
> Zaprite vzdrževalni ventil na dovodu mrzle vode.
> Izpraznite napravo.
> V odvisnosti od grelca, ki ga menjate, odstranite ustrezne
dele obloge naprave.

i

Po zamenjavi grelca zagotovite, da kontakti
releja in kontaktorjev niso zlepljeni.

1
1

10.4 Pritrdilni vijak dvižnega voda ogrevanja

> Sprostite priključek dvižnega voda (1) na zgornji strani
toplotnega izmenjevalnika.

10.6 Demontaža grelcev

> Odklopite kabelske povezave grelcev (1) s ploščo tiskanega vezja in z omrežnimi priključki (N, modre barve).
> Odstranite ozemljitveni vod.
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> Z ustreznim viličastim ključem odvijte grelec v nasprotni
smeri urinega kazalca in ga odstranite iz toplotnega
izmenjevalnika.
> Po vgradnji novega grelca preverite tesnjenje vseh priključkov, skozi katere se pretaka voda, ter zanesljivo pritrditev vtičnih povezav.

i
10.5

Popravilo dodanega grelca ni zajeto v garancijo.

10.6

Zamenjava senzorja vodnega tlaka

> Počakajte, da se voda v ogrevalnem sistemu in v napravi
ohladi na približno 40 °C.
> Izključite napravo z glavnim stikalom.
> Napravo izključite iz električnega omrežja.
> Zaprite vzdrževalne ventile na dvižnem in povratnem
vodu ogrevanja.
> Zaprite vzdrževalni ventil na dovodu mrzle vode.
> Izpraznite napravo.

Zamenjava varnostnega ventila
1

> Napravo izključite iz električnega omrežja.
> Počakajte, da se voda v napravi ohladi na približno 40 °C.
> Zaprite vzdrževalne ventile na dvižnem in povratnem
vodu ogrevanja.
> Zaprite vzdrževalni ventil na dovodu mrzle vode.
> Izpraznite napravo.

2

3

1

10.8 Demontaža senzorja tlaka

>
>
>
>

Odklopite vtično povezavo (2).
Z izvijačem odvijte varnostno sponko (1).
Odstranite senzor tlaka (3).
Po vgradnji novega senzorja tlaka preverite zanesljivo
pritrditev varnostne sponke in vtične povezave.
> Preverite tesnjenje senzorja tlaka.

10.7 Demontaža varnostnega ventila

> Odstranite varnostni zatič (1) in varnostni ventil izvlecite
iz naprave.
> Po vgradnji preverite zanesljivo pritrditev in tesnjenje
novega varnostnega ventila.
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10.7

Zamenjava temperaturnega senzorja NTC in
varnostnega omejevalnika temperature
1

> Napravo izključite iz električnega omrežja.
> Počakajte, da se voda v ogrevalnem sistemu in v napravi
ohladi na približno 40 °C.
1

10.10 Pritrdilna vijaka držalnih ploščic

> Odvijte oba vijaka (1) držalnih ploščic na zgornji strani
naprave.

1

2

10.9 Temperaturni senzor NTC in varnostni omejevalnik temperature

Varnostni omejevalnik temperature (1)
> Odvijte vijak na držalu varnostnega omejevalnika temperature.
> Odstranite varnostni omejevalnik temperature skupaj z
držalom.
> Odklopite obe vtični povezavi.
> Po vgradnji novega varnostnega omejevalnika temperature preverite zanesljivo pritrditev držala in vtične povezave.

10.11 Spojka priključka za vodo

> Sprostite priključek za vodo (1) na spodnji strani raztezne
posode.
> Raztezno posodo odstranite navzgor iz naprave.
> Pri ponovni vgradnji vedno uporabite nova tesnila.

Temperaturni senzor NTC (2)
> Odstranite temperaturni senzor skupaj z držalno sponko.
> Odklopite obe vtični povezavi.
> Po vgradnji novega temperaturnega senzorja preverite
zanesljivo pritrditev držala in vtične povezave.

10.8

Zamenjava raztezne posode

> Napravo izključite iz električnega omrežja.
> Počakajte, da se voda v ogrevalnem sistemu in v napravi
ohladi na približno 40 °C.
> Zaprite vzdrževalne ventile na dvižnem in povratnem
vodu ogrevanja.
> Zaprite vzdrževalni ventil na dovodu mrzle vode.
> Izpraznite napravo.
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1

10.12 Nastavek za preverjanje

> Pred polnjenjem ogrevalnega sistema izmerite predtlak
raztezne posode pri grelni napravi, ki ni pod tlakom - na
nastavku za preverjanje (1) na raztezni posodi. Predtlak
mora biti za 0,02 MPa (0,2 bar) višji od statične višine
ogrevalnega sistema.
> Napolnite in odzračite ogrevalni sistem. Pri tem mora biti
tlak vode za 0,02 MPa - 0,03 MPa (0,2 bar - 0,3 bar) višji
od predtlaka raztezne posode. Tlak vode lahko odčitate z
manometra pri hladnem sistemu.
> Po polnjenju raztezne posode preverite tesnjenje priključka za vodo.
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11

11.1

Garancija in servisna služba

Tovarniška garancija

Garancija velja pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem
listu. Uporabnik je dolžan upoštevati pogoje navedene v
garancijskem listu.

11.2

12

Recikliranje in odstranjevanje

Tako električna stenska grelna naprava kot tudi transportna
embalaža sta pretežno iz materialov, primernih za recikliranje.

Naprava
Električna stenska grelna naprava in dodatna oprema ne
sodijo med gospodinjske odpadke. Poskrbite za pravilno
odstranjevanje odslužene naprave in morebitne dodatne
opreme v skladu s predpisi.

Servisna služba
Embalaža

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancijskega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna
popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.
Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji, Vaillant d.o.o., Dolenjska 242b, Ljubljana ali na internet strani:
www.vaillant.si

Odstranjevanje transportne embalaže prepustite strokovno
usposobljenemu podjetju, ki je napravo namestilo.

i

Upoštevajte veljavne nacionalne zakonske
predpise.
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13 Tehnični podatki

13

Tehnični podatki
Enota

VE 6

VE 9

VE 12

VE 14

VE 18

VE 21

VE 24

VE 28

kW

6

9

12

14

18

21

24

28

Območje nastavitve ogrevanja

°C

25 - 85

26 - 85

27 - 85

28 - 85

25 - 85

26 - 85

27 - 85

28 - 85

Območje nastavitve tople vode

°C

35 - 70

36 - 70

37 - 70

38 - 70

35 - 70

36 - 70

37 - 70

38 - 70

Varnostni omejevalnik temperature

°C

Nazivna napetost

V

Maks. poraba toka

A

Število grelcev
Preklopna stopnja

Število x kW
kW

Nazivna jakost toka varovalke

A

Moč ogrevanja

Prerez vodnikov (polna žica)

1)

95
3/N/PE, 400 V, 50 Hz

2

mm

Vsebina raztezne posode

l

Maks. obratovalni tlak

kPa
(bar)

3 x 9,5

3 x 14

3 x 18,5

3 x 23

3 x 27,5

3 x 32

3 x 36,5

3 x 43

2x3

2x6

2x7

3x6

3x7

4x6

4x7

1,0

1x3+
1x6
1,0

2,0

2,34

2,0

2,34

2,0

2,34

10

16

20

25

32

40

40

50

1,5

1,5

2,5

2,5

4,0

6,0

6,0

10,0

7
300
(3)
IP 40

Razred električne zaščite
Nazivni volumski tok DT = 10 K

l/h

Preostala višina črpanja DT = 10 K

kPa
(mbar)
cola

Priključek dvižnega/povratnega
voda ogrevanja
Mere naprave (V x Š x G)
Masa (prazna)

mm
kg

516

774

1032

1204

1548

1806

2064

2408

45
(450)

40
(400)

34,5
(345)

30
24
(300)
(240)
G 3/4"

20
(200)

16,5
(165)

11
(110)

32,6

32,9

33,1

37,9

35,1

35,4

740 x 410 x 310
33,3
34,6

13.1 Tehnični podatki
Temperatura (°C)

Upornost (ohm)

-25

2167

-20

2067

-15

1976

-10

1862

-5

1745

0

1619

5

1494

10

1387

15

1246

20

1128

25

1020

30

920

35

831

40

740

13.2 Karakteristike tipala za tipalo zunanje temperature VRC
DCF

1)

Upoštevajte tehnične pogoje za priključitev
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Temperatura (°C)

Upornost (ohm)

Količina pretoka

Padec tlaka

-40

327344

l/min

l/h

kPa (bar)

-35

237193

21

1260

22,3 (0,223)

-30

173657

20

1200

21,8 (0,218)

-25

128410

18

1080

20,6 (0,206)

-20

95862

16

960

15,3 (0,153)

-15

72222

14

840

11,4 (0,114)

-10

54892

12

720

9,1 (0,091)

-5

42073

10

600

7,2 (0,072)

0

32510

8

480

5,4 (0,054)

5

25316

6

360

3,1 (0,031)

10

19862

4

240

1,6 (0,016)

15

15694

2

120

0,7 (0,007)

20

12486

0

0

0

25

10000

30

8060

35

6535

40

5330

45

4372

1200

50

3605

1000

55

2989

60

2490

65

2084

70

1753

75

1481

80

1256

200

85

1070

0

90

916

13.4 Padec tlaka eloBLOCK

95

786

100

678

105

586

110

509

115

443

120

387

125

339

130

298

135

263

140

232

145

206

150

183

155

163

Količina pretoka [l/h]

1400

800
600
400

0

5

10

15

20

Padec tlaka [kPa]

13.1 Padec tlaka eloBLOCK

13.3 Karakteristike tipala za notranje temperaturno tipalo VR 11
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