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Varnost 1
1
1.1

Varnost
Opozorila, povezana z akcijo

Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo
Opozorila, ki so povezana z akcijo, se stopnjujejo glede na težavnost možne nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signalnimi besedami:
Opozorilni znaki in signalne besede
Nevarnost!
Neposredna življenjska nevarnost ali
nevarnost težkih telesnih poškodb
Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega udara
Opozorilo!
Nevarnost lažjih telesnih poškodb

1.3

Splošna varnostna navodila

1.3.1 Nevarnost zaradi nepravilnega
upravljanja
▶ Skrbno preberite ta navodila za namestitev.
▶ Pri izvajanju vseh opravil na napravi
Vaillant upoštevajte splošna varnostna
navodila in opozorila.
▶ Opravila izvajajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih.
1.3.2 Življenjska nevarnost zaradi
manjkajočih varnostnih naprav
Sheme, ki so prisotne v tem dokumentu, ne
prikazujejo vseh varnostnih naprav, ki so
potrebne za pravilno namestitev.

▶ V sistem namestite potrebne varnostne
naprave.
Previdnost!
▶ Upoštevajte veljavne nacionalne in mednaNevarnost materialne škode ali škode
rodne zakone, standarde in direktive.
za okolje
1.3.3 Življenjska nevarnost zaradi zaprte ali
1.2 Potrebne kvalifikacije osebja
netesne poti dimnih plinov
Za varno in učinkovito izvajanje del na naV primeru napačne namestitve, poškodbe,
pravi so potrebna posebna strokovna znanja. nedovoljenih posegov, nedovoljenega mesta
Ta navodila so namenjena osebam z naslenamestitve ipd. lahko pride do uhajanja didnjimi kvalifikacijami.
mnih plinov in do nevarnosti zastrupitve.
1.2.1 Pooblaščen inštalater
Namestitev, montažo in demontažo, zagon,
vzdrževanje, popravila in izklop izdelkov in
opreme Vaillant lahko izvajajo samo pooblaščeni inštalaterji.
Navodilo
Vsak inštalater se med svojim izobraževanjem usposobi samo za specifično opremo. Dela na napravah
lahko izvaja samo, če ima zahtevano
kvalifikacijo.
Pri svojem delu morajo inštalaterji upoštevati
vse ustrezne direktive, standarde, zakone in
druge predpise.
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V primeru vonja po dimnih plinih v notranjih
prostorih:
▶ Na široko odprite vsa dostopna vrata in
okna ter poskrbite za prepih.
▶ Izklopite izdelek.
▶ Preverite poti dimnih plinov v izdelku in
odvode dimnih plinov.
1.3.4 Življenjska nevarnost zaradi
električnega udara
Če se boste dotaknili delov, ki so pod napetostjo, potem obstaja smrtna nevarnost zaradi
električnega udara.
Pred izvajanjem del na izdelku:
▶ Izvlecite omrežni vtič. Ali pa izklopite izdelek tako, da ne bo pod napetostjo (ločilna
naprava z najmanj 3 mm razdalje med
kontakti, npr. varovalka ali odklopnik).
▶ Izdelek zavarujte pred ponovnim vklopom.
▶ Počakajte vsaj 3 min, dokler niso kondenzatorji izpraznjeni.
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1 Varnost
▶
▶
▶
▶

Preverite, da ni prisotne napetosti.
Povežite fazo in zemljo.
Na kratko zvežite fazo in nični vodnik.
Pokrijte ali zagradite sosednje dele, ki so
pod napetostjo.

1.3.5 Nevarnost zastrupitve in opeklin
zaradi uhajanja vročih dimnih plinov!
▶ Izdelek naj obratuje le s popolnoma nameščeno napeljavo za zrak/dimne pline.
▶ Izdelek naj obratuje – razen za kratek čas
kot preizkus – samo z nameščeno in zaprto sprednjo oblogo.
1.3.6 Življenjska nevarnost zaradi obloge v
obliki omare
Obloga v obliki omare lahko pri izdelku, ki deluje v odvisnosti od zraka v prostoru, povzroči
nevarne situacije.
▶ Pri oblogi izdelka upoštevajte potrebne
postopke za izvajanje.
▶ Zagotovite zadosten dovod zgorevalnega
zraka v izdelek.

1.3.11 Tveganje korozijske škode zaradi
neustreznega zgorevalnega zraka in
zraka v prostoru
Razpršila, topila, čistila, ki vsebujejo klor,
barve, lepila, spojine z amoniakom, prah itd.
lahko povzročijo korozijo na izdelku in v napeljavi za zrak/ dimne pline.
▶ Poskrbite, da v dovodu zgorevalnega
zraka nikoli ni prisotnega fluora, klora,
žvepla, prahu itd.
▶ Poskrbite, da se na mestu namestitve ne
shranjujejo kemične snovi.
▶ Zagotovite, da se zgorevalni zrak ne dovaja skozi stare dimnike oljnih kotlov.
▶ Če želite izdelek uporabljati v frizerskih salonih, lakirnicah ali mizarskih delavnicah,
v podjetjih za čiščenje ipd., izberite ločen
prostor namestitve, v katerem je zagotovljen dovod zgorevalnega zraka, ki je tehnično brez kemičnih snovi.
1.3.12 Škoda zaradi zmrzali zaradi izpada
električne napetosti

V primeru izpada napajalne napetosti ni možno izključiti poškodb v delnih območjih ogrevalnega sistema zaradi zmrzali. Če želite,
da naprava ob izpadu električne napetosti
▶ V prostoru namestitve izdelka ne upoostane pripravljena za delovanje z uporabo
rabljajte in ne odlagajte eksplozivnih ali
lahko vnetljivih snovi (npr. bencina, papirja, zasilnega generatorja, upoštevajte naslednje:
barv).
▶ Zagotovite, da tehnične vrednosti zasilnega generatorja (frekvenca, napetost,
1.3.8 Nevarnost materialne škode zaradi
ozemljitev) ustrezajo vrednostim električuporabe neustreznega orodja
nega omrežja.
▶ Za privijanje ali odvijanje vijačnih spojev
1.3.13 Poškodbe na zgradbi zaradi iztekanja
uporabljajte ustrezno orodje.
vode
1.3.9 Nevarnost poškodb zaradi velike teže Iztekajoča voda lahko povzroči poškodbe
izdelka pri transportu!
strukture zgradbe.
▶ Izdelek naj transportirata vsaj dve osebi.
▶ Izklopite napravo.
▶ Zaprite vzdrževalne ventile dvižnega voda
1.3.10 Motnje v delovanju naprave in
ogrevanja in povratnih vodov ogrevanja.
onesnaženje naprave zaradi
▶ Odpravite netesnjenja v ogrevalnem sisneustreznega zgorevalnega zraka
temu.
Zgorevalni zrak ne sme vsebovati delcev,
▶ Grelnik napolnite z ustrezno ogrevalno
kajti v tem primeru lahko pride do onesnaževodo. (→ stran 26)
nja gorilnika.
▶ Ogrevalni sistem napolnite z ustrezno
ogrevalno vodo. (→ stran 27)
▶ Zagotovite, da v zgorevalnem zraku ni prisoten gradbeni prah ali vlakna iz izolacij▶ Vklopite napravo.
skega materiala.
1.3.7 Življenjska nevarnost zaradi
eksplozivnih in lahko vnetljivih snovi
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Varnost 1
1.3.14 Poškodbe v napajalnem sistemu za
olje zaradi bio olja
Pred uporabo kurilnega olja z biogenimi dodatki (bio olje) z do 20% deleža FAME je potrebno na napajalnem sistemu za olje izvesti
naslednje ukrepe:
– Cevi za olje morajo biti v enocevnem sistemu iz nerjavnega jekla, z notranjim premerom največ 4 mm.
– Pred prvim polnjenjem z bio oljem je potrebno očistiti rezervoar.
– Rezervoar mora biti dokazano primeren za
uporabo z bio oljem (s potrdilom proizvajalca).
– Rezervoar mora biti opremljen s plavajočim odsesavanjem.
– Vgradnje v napajalnem sistemu za olje
morajo biti dokazano primerne za uporabo
z bio oljem.
– Obvezna je uporaba oljnega filtra Vaillant
(št. art. 0020023134).
– Uporabljene vrste olja morajo biti razločno
označene na rezervoarju in na napravi.
Zaradi manjše kalorične vrednosti bio olja
naprava ne doseže enake moči kot s kurilnim
oljem EL. Moč je lahko manjša do 5 %.
▶ Upoštevajte predpisane intervale vzdrževanja.
▶ Zagotovite, da se oljni filter in oljna šoba
zamenjata enkrat na leto.
1.4

Predpisi (direktive, zakoni, standardi)

Naprava mora biti inštalirana s strani strokovnega inštalaterja. Pri tem se morajo upoštevati vsi zakoni, predpisi in smernice na nacionalni in lokalni ravni. Pred inštalacijo naprave
je potreben atest pooblaščenega dimnikarja o
izpravnosti dimovoda. Zagon in potrditev garancije opravi izključno pooblaščen serviser.

1.5

Oznaka CE

Z oznako CE je dokumentirano, da izdelki izpolnjujejo osnovne zahteve veljavnih direktiv
v skladu s podatki na tipski tablici.
Izjavo o skladnosti si lahko ogledate pri proizvajalcu.
1.6

Ustrezna uporaba

V primeru nepravilne ali neustrezne uporabe
lahko pride do nevarnosti za življenje in telo
uporabnika ali tretjih oseb oz. do poškodbe
na izdelku in drugih materialnih sredstvih.
Izdelek je namenjen za delovanje v zaprtih
sistemih centralnega ogrevanja s toplo vodo.
Izdelek je primeren za delovanje v novih sistemih ter za posodobitev obstoječih sistemov
ogrevanja v enodružinskih in večdružinskih
hišah ter v gospodarskih objektih.
V teh navodilih navedeni izdelki se lahko namestijo in uporabljajo samo z opremo, navedeno v pripadajoči dokumentaciji napeljave
za zrak/dimne pline.
Izjeme: pri načinu nastavitve C6 in B23P sledite predlogom iz predloženih navodil za uporabo.
Za ustrezno uporabo je potrebno:
– upoštevati priložena navodila za uporabo,
namestitev in vzdrževanje za izdelke ter za
vse druge komponente sistema
– izvesti namestitev in montažo v skladu z
odobritvijo izdelka in sistema
– upoštevati vse pogoje za servisiranje in
vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih.
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.
Pozor!
Vsakršna zloraba je prepovedana.
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1 Varnost
1.7

Dovoljena goriva

Kurilno olje EL
– DIN 51603 -1:2008-08
Kurilno olje EL z majhno vsebnostjo žvepla
– DIN 51603 -1:2008-08
Kurilno olje EL A Bio 20
– DIN V 51603 -6
Kurilno olje EL A Bio 20
– EN 14213 -11
Pri novem ali očiščenem rezervoarju je dovoljeno kurilno olje EL z do 5% repičnega olja
oz. do 20% metilnih estrov maščobnih kislin
(FAME).
– DIN V 51603 -6
Pri novem ali očiščenem rezervoarju je dovoljeno kurilno olje EL z do 5% repičnega olja
oz. do 20% metilnih estrov maščobnih kislin
(FAME).
– EN 14213 -11
Navodilo
Pri predelavi na drugo olje je potrebno očistiti rezervoar.
1.8

Varnostne funkcije naprave

– Temperaturno tipalo nadzira temperaturo
dvižnega voda.
– Senzor tlaka vode nadzira tlak v dvižnem
vodu ogrevalnega sistema.
– Tlačna vtičnica dimnih plinov nadzira tlak
na poti dimnih plinov. Če je izmerjen tlak
previsok, tlačna vtičnica dimnih plinov izklopi gorilnik.
– Varnostni omejevalnik temperature (VOT)
nadzira temperaturo kotla. Če je izmerjena
temperatura višja od nazivne temperature
izklopa, VOT izklopi napravo.
– Nazivna temperatura izklopa varnostnega
omejevalnika temperature: ≈ 107 ℃

6
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Napotki k dokumentaciji 2
2

Napotki k dokumentaciji

2.1

▶

Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo
Obvezno upoštevajte vsa navodila za uporabo in namestitev, ki so priložena komponentam sistema.

2.2

▶

Kratica

Shranjevanje dokumentacije
Ta navodila ter vso pripadajočo dokumentacijo in morebitne pripomočke izročite upravljavcu sistema.

2.3

Oznaka tipa

Številka artikla

VKO INT 356/3-7

0010010679

Oznaka tipa in številka artikla sta zapisani na dodatni
tablici (→ stran 7).

3

Pregled naprave

3.1
–

Značilnosti izdelka
snemljivi stranski deli, snemljiv pokrov, snemljiva sprednja plošča
nastavljive noge
Ročaja za prenašanje na dveh sprednjih nogah
stabilna konstrukcija okvirja
dva zadrževalna položaja za nastavitve stabilnega položaja pri vzdrževanju kotla
enostaven odvod kondenzata
snemljiv opornik za lažje vzdrževanje zbiralnika dimnih
plinov
dvostopenjski oljni gorilnik

–
–
–
–
–
–
–

3.2

/3

Generacija naprave

-7

naprava exclusiv

▶
▶
▶

Odstranite sprednjo oblogo. (→ stran 20)
Oznako tipa preberite z dodatne tablice.
Montirajte sprednjo oblogo. (→ stran 27)

3.3

Podatki na tipski tablici

Tipska tablica je pritrjena na zadnjo stran stikalne omarice.

Veljavnost navodil

Ta navodila veljajo izključno za naprave z naslednjimi oznakami tipov in številkami artiklov:

▶

Razlaga

Oznaka tipa in serijska številka

Podatki na tipski tablici

Pomen

Serijska št.

enoznačna identifikacijska številka naprave

Tip

odobreni sistemi za zrak/dimne
pline

Olje

odobrene vrste olja

P (temperatura dvižnega
voda/temperatura povratnega voda)

Nazivna moč

Q

Moč kurjave

ṁ

Dotok goriva (količina olja na
uro)

NOx razreda 3

Dušikovi oksidi razreda 3

Tmax.

maksimalna temperatura vode

V

Zmogljivost kotla

PMS

povprečni tlak v sistemu

Volt

Omrežna napetost

Hz

Omrežna frekvenca

W

Moč

IP

Razred zaščite

Oznaka CE

Naprava ustreza evropskim
standardom in direktivam

3.4

Naloga, zgradba in način delovanja oljnega
kondenzacijskega kotla icoVIT exclusiv

3.4.1

Naloga

Oljni kondenzacijski kotel icoVIT exclusiv proizvaja toploto v
zaprtih sistemih ogrevanja s toplo vodo.
VKO 256/3-7

/3

Oznaka tipa in serijska številka sta zapisani na dodatni tablici
za sprednjo oblogo.
Tipska tablica je vidna samo inštalaterju.
Kratica

Razlaga

VKO

Vaillant oljni kondenzacijski
kotel

15, (25, 35)

največja moč v kW

6

Vaillant kondenzacijski kotel
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3 Pregled naprave
3.4.2

Zgradba

4

Priključek za povratni vod
ogrevanja
Odprtine za cev za odtok
kondenzirane vode

5

6

Odprtina za cev za odtok
kondenzirane vode (dovod
zgorevalnega zraka)

1

1

18

2

17

3

16
15
14
2

4

13

5

12
11

3

1

Pokrov

2

Sprednja obloga

3

Stranska obloga

6
7
10

8
9

1
1

3

Vmesni del z zunanjimi
odprtinami za preverjanje
Držalo, položaj za odlaganje
Oljna črpalka

10 Toplotni izmenjevalnik z
izolacijo
11 Varnostni omejevalnik
temperature
12 Temperaturno tipalo

4

Cevi za olje

13 Senzor tlaka vode

5

Masni priključek

6

Sifon

7
8

Sistem za polnjenje in
praznjenje kotla
Noge

14 Držalo, položaj za vzdrževanje
15 Odzračevalni priključek

9

Opornik, snemljiv

2
2

3

6

4

16 Dvižni vod ogrevanja
17 Tlačni priključek za dimne
pline
18 Cev za zgorevalni zrak

Oljni kondenzacijski kotel icoVIT exclusiv se lahko poveže z
zunanjo oljno nevtralizacijsko napravo.
5

1

Držala za prijem

2

Priključek za dvižni vod
ogrevanja

8

3

Priključek za povratni vod
vsebnika

Navodila za namestitev icoVIT exclusiv 0020130509_02

Pregled naprave 3
3.4.3

Način delovanja

vod) pa teče hladna voda povratnega voda (npr. iz ogrevalnega kroga talnega ogrevanja).
Komponente ogrevalnega sistema, kot npr. raztezno posodo,
recirkulacijsko črpalko itd., je potrebno namestiti na mestu
uporabe.

13
12
11

1

M

M

10

2

Zaradi velike količine vode v kotlu ni potrebno zagotoviti minimalnega obtoka vode, niti ni potrebna hidravlična kretnica.
Na ta način je možna enostavna zamenjava pri sanaciji ali
posodobitvi starega kotla, ker ni potrebno spreminjati hidravlike v sistemu.
Na dnu zgorevalne komore je privarjena odtočna cev, s katero je zgorevalna komora povezana z zbiralnikom dimnih
plinov. Kondenzirana voda, ki nastaja v zgorevalni komori,
lahko na ta način izteče prek odtoka kondenzirane vode.

9
3

4
8

5

7

6
1

Oljni gorilnik

8

Povratni vod ogrevanja

2

Zgorevalna komora

9

Povratni vod vsebnika

3

Izolacija

10 Dvižni vod ogrevanja

4

Spiralne cevi

11 Oljna črpalka

5

Odbojna plošča

6

Spodnji del sifona

7

Odtok kondenzata

12 Priključek za zgorevalni
zrak
13 Priključek za dimne pline

Dimni plin, ki nastaja pri izgorevanju kurilnega olja, teče v
zgorevalno komoro iz nerjavnega jekla.
Dimni plin gre po preusmeritvi z odbojno ploščo iz zgorevalne komore skozi spiralno napeljane cevi iz nerjavnega
jekla (pribl. 9 m spiralne cevi). Tam kurilni plin odda toploto
ogrevalni vodi.
Dimni plini se zberejo v zbiralniku dimnih plinov in nato odvedejo do priključka za dimne pline. Kondenzirana voda, ki nastaja pri ohlajanju dimnih plinov v toplotnem izmenjevalniku,
se odvede prek sifona in se pred odvodom v kanalizacijski
sistem po potrebi nevtralizira v nevtralizacijski napravi.
V zgornjem delu toplotnega izmenjevalnika nastane stabilna
temperaturna plast z višjimi temperaturami. Na ta način je
na dvižnem vodu ogrevanja hitro na voljo visoka temperatura, medtem ko je v spodnjem območju kotla tudi po dolgem
času delovanja še vedno prisotna relativno nizka temperatura, kar povzroči optimalno kondenzacijo dimnega plina. Ta
učinek se ojači z visoko in nizkotemperaturnim povratnim
vodom, ker iz visokotemperaturnega povratnega voda teče
plast vroče ogrevalne vode (npr. iz vsebnika) v srednje območje, iz spodnjega območja (nizkotemperaturni povratni

0020130509_02 icoVIT exclusiv Navodila za namestitev

9

3 Pregled naprave
Regulacijske funkcije naprave

3.5.1

Priključne sheme

Nizka napetost
modra rdeča bela
Kotni vtič

eBUS

vijolična
oranžna
črna
rjava
črna
črna
rdeča
zelena

Nizkonapetostni vtič

siva

Kodirni
upor 698 Ω

črna
oranžna
siva

Črpalka ogrevalnega kroga
zun. reg./sobni term.
3-4 (stik)

Vhod omr. nap.
zun. reg./sobni term.
7-8-9 (stalni, analogni)

Priklj. vodila
(regul./digit. sobni term.)

Naležni termostat
Dalj. upr. cirkulacijske črpalke
Zunanje tipalo
Tipalo dvižnega voda (opcija)
DCF-priključek
Masa
Masa

PWM signal črpalke (opcija)

Signali, pl. tisk. vezja opreme VR40
Tipalo actoSTOR
Tipalo
vsebnika

bela
bela

Kontakt vsebnika
“C1-C2”

Senzor tlaka vode

Ločilno stikalo na
gorilniku 230 V

Oljna črpalka

Dodatna plošča
gorilnik

Ločilno stikalo na gorilniku
Nizka napetost

Vžigalni
transformator

Predgrelnik olja

rdeča
zelena
črna

Ventilator

rdeča

Oljni ventil 2. st.

črna

Oljni ventil 1. st.

Masa

rožnata

Oprema

Polnilna črpalka

Hall sig.

Omrežna napetost
turkizna vijolična

modra

zelena siva

Omrežna napetost
Dodatni modul
Kotni vtič

3.5

rdeča
črna
siva
modra
rdeča
zelena
bela
rdeča
črna
črna
modra
črna

eBUS

črna
črna
črna

Tlačno stikalo
za zrak
rdeča

Ionizacijska
elektroda

Tipalo dvižnega voda
Tipalo dvižnega voda (opcija: tip VR11)

Omejevalnik temperature dimnih plinov
Samo AT, CH, DE, drugače premoščen
Tlačni vtičnica dimnih plinov
VOT

Kotni vtič Bus za VR32
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DCF / AF

0 - DCF - AF

X41
rel 2
bela

rel 1
rumena
N
L

N
L

2
1

X40

6 FB

AF
RF
DCF
0
1 0

0020130509_02 icoVIT exclusiv Navodila za namestitev

X12

N
1
2

X12

5
4
3
N
L

9
8
7

2
1

Bus

npr.
sporočilo o napaki

N
L

Cirkulacijska črpalka

npr. povratni signal
nevtralizacijska enota
- preobremenitev

Tipalo vsebnika

* Pri kotlih nastavite na „ZP“
** Pri sistemu s kretnico oz. ločitvijo sistema: KP na kotlu,
HP 1 na VR61

npr.
loputa za dovodni zrak,
loputa za dimne pline

VR 61
Mešalni krog

Omrežje ZP/LP* HK1P** HK2 HK2P
turkizna rdeča bež
rumena rumena
N
L

Omrežje

rel 1
zelena rjava

230 V~

N
L

Bus

N
L

HP
LP
oz. KP**

Omrežje

VR40, 2 od 7
Omrežje
230 V~
N
Auf
Zu

VR 81

HP
LP
zelena siva

X18

N
L

Daljinski upravljalnik
(opcija)

Omrežje
turkizna vijolična

rožnata X6
L
N

X13

X40

modra rdeča bela

Bus

X1

Kotni vtič
rdeča

icoVIT

Bus VF2
rdeča bež

5 V / 24 V

VRC 470
Bus
rdeča

(opcija za zunanjo montažo)

Pregled naprave 3

Tipalo dvižnega voda 2

Ogrevalna črpalka 2
Mešalni ventil

Ogrevalna črpalka 1

N
L

npr. membranska črpalka
nevtralizacijske enote

11

12

Bus
modra rdeča

Omrežje
zelena

bela

rumena

rjava

X1

X41
X13

X18

X3

N
1
2

N
L
2
1

X12

9
8
7
+
2
1
6 FB

AF
RF
DCF
0
1 0



Tipalo dvižnega voda 1

N
L

N
L

5
4
3

N
L

N
L

Polnilna črpalka

ZP

nar.
oranžna

N
L

HK 1-P

bež

230 V omrežje

230 V omrežje

LP/UV

HK 2 mešalni ventil

bež

Omrežje

N
L

Cirkulacijska črpalka

HK 2-P

rumena

230 V~

N
L

N
L

N
Auf
Zu

Ogrevalna črpalka 1

M

N
L

HK 3-P

HK 3 mešalni ventil

nar. rumena

N
Auf
Zu

Stopnja 2

nar.

Stopnja 1

KP / AV

bela

N
L

N
Auf
zu
2
1
2
1

VF 1

VF 2

VF 3

KF

SP

1xZP

Telef. stikalo

Bus

VRC 630

Ogrevalna črpalka

M



Tipalo dvižnega voda 2

bež
rumena rumeno/zelena

Ogrevalna črpalka 3



Tipalo dvižnega voda 3

siva

M



Tipalo vsebnika

bela rumena rdeča nar. nar. modra

Črpalka Črpalka
1
2
zelena siva

rel 2

rel 1

230 V~
rel 1

Omrežje

VR40 “2 od 7”

C1 C2

bela

Omrežje

LN

bela

Omrežje
turkizna vijolična

rožnata X6

7-8-9 I

bela

Zunanje tipalo

7-8-9 II

5 V / 24 V

Kotni vtič
rdeča

Grelnik

0 - DCF - AF

DCF / AF

7
8
9
7
8
9
C2
C1
AF
0
DCF
+
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

3 Pregled naprave

rdeča turkizna turkizna

npr.
loputa za dovodni zrak

npr. sporočilo o napaki

npr.
stikalo lopute

X40
npr. zun.
oljni ventil

N
L

npr.
ecoLEVEL

X40

Tipalo vsebnika, grelnik

Navodila za namestitev icoVIT exclusiv 0020130509_02

Pregled naprave 3
3.6

Krmilne funkcije naprave

3.6.1

Potek delovanja

Elektronika kotla krmili in nadzira funkcije ventilatorskega gorilnika. Mikroprocesorsko krmiljen potek programa zagotavlja
izredno stabilne čase, neodvisno od nihanj omrežne napetosti in temperature okolja. S pomočjo shematskega prikaza poteka
delovanja lahko nadzirate način delovanja gorilnika med zagonom.

Zahteva po toploti
Črpalka
Predgrelnik olja
Oljna črpalka

Motor ventilatorja
Št. vrtljajev ventilatorja/modulacija
Tlačni vtičnica za zrak (APS)
Sprožilo
Magnetni ventil 1. stopnje
Zaznavanje plamena
Magnetni ventil 2. stopnje
Simboli za prikaz funkcije:

Izklop

Delovanje

Polovična moč

V primeru zahteve za ogrevanje se začne segrevanje predgrelnika olja. Čas gretja lahko traja do tri minute. Po dosegu začetne temperature se zažene motor ventilatorja in v kratkem času doseže najvišje število vrtljajev, kar omogoča preverjanje delovanja ventilatorja s pritezanjem tlačne vtičnice. Ko je doseženo začetno število vrtljajev, se vklopi vžig in odpre se magnetni
ventil 1. stopnje. Na ta način se sprosti dovod kurilnega olja in vžge se plamen, ko se s pomočjo vžigalne iskre na vžigalnih
elektrodah vžge pritekajoča mešanica olja in zraka. Vžiganje plamena se nadzira z ionizacijsko elektrodo. Pri ustrezni potrebi
po toploti se lahko po času stabilizacije odpre magnetni ventil za 2. stopnjo. Hkrati motor ventilatorja zagotavlja ustrezno večjo količino zgorevalnega zraka. Ko je potreba po toploti pokrita, zaprite magnetne ventile. Gorilnik se izklopi do naslednje
zahteve za ogrevanje.

0020130509_02 icoVIT exclusiv Navodila za namestitev
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4 Funkcijski sklopi
4

Funkcijski sklopi

4.1

4.1.2

Zgradba ventilatorskega gorilnika

Oljni gorilnik - pogled s sprednje strani
1

2

3

4

5

Kotel icoVIT je tovarniško opremljen z gorilnikom.
Za izvajanje vzdrževalnih del je na gorilniku imbus ključ in
nastavno merilo za gorilnik.

4.1.1

Oljni gorilnik - pogled od zgoraj
1

6

2
3

7
10
8

4
13

9

5

12
11

6

7
10

2
9

1
2

Priključek za dovodni zrak
ventilatorja
Dušilnik zvoka ventilatorja

3

Ventilator

4

Držalo za položaj za vzdrževanje
Imbus ključ za servisiranje

5
6
7

14

1

Držalo za položaj za odlaganje
Oljna črpalka

3

8
8

Vtična povezava za elektroniko (230 V)
9 Vtična povezava za elektroniko (nizka napetost)
10 Elektronika gorilnika

4

Priključek za dovodni zrak
ventilatorja
Dušilnik zvoka ventilatorja
Držalo za položaj za vzdrževanje
Nastavno merilo za gorilnik

5

Imbus ključ za servisiranje

6

Elektromotor

7

Oljna črpalka

8

Cev gorilnika

9

Plamenica

10 Elektronika gorilnika

11 Vžigalni transformator
12 Tlačna vtičnica za nadzor
delovanja
13 Vijak za servisiranje

Navodila za namestitev icoVIT exclusiv 0020130509_02

Oprema 5
4.1.3

Oljni gorilnik - pogled z leve strani
1

2

3

4.1.4

Oljni gorilnik - pogled z desne strani

4

1
5

2

11

6

7

7

6

8

5
3

9

4
10

1
2

Priključek za dovodni zrak
ventilatorja
Dušilnik zvoka ventilatorja

3

Ventilator

4

Držalo za položaj za vzdrževanje
Imbus ključ za servisiranje

5

6

Oljna črpalka

7

Elektronika gorilnika

8

Vžigalni transformator

9

Cev gorilnika

1
2

Držalo za položaj za vzdrževanje
Ventilator

3

Cev gorilnika

4

Plamenica

5

Elektromotor

6

Oljna črpalka

7

Elektronika gorilnika

10 Plamenica
11 Tlačna vtičnica za nadzor
delovanja

5

Oprema

5.1

Potrebna oprema

Za namestitev naprave je potrebna naslednja odobrena
oprema:
–
–

Vaillant napeljava za zrak/dimne pline
Vzdrževalni ventili za:
–
–
–

–
–
–
–
–

0020130509_02 icoVIT exclusiv Navodila za namestitev

Dvižni vod ogrevanja
Povratni vod ogrevanja
Krog za polnjenje vsebnika (če je prisoten vsebnik
tople vode)

Varnostni ventil, na strani ogrevanja
Raztezna posoda
Ogrevalna črpalka
Oljna nevtralizacijska naprava (pri kurilnem olju EL)
Odzračevalnik kurilnega olja z vgrajenim finim filtrom (z
gostoto 5 - 20 μm)
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5 Oprema
5.2

Opcijska oprema

Opremo najdete v ceniku.

5.2.1

Notranji izhod za opremo

Prek notranjega izhoda za opremo „X6” lahko priključite eno
izmed naslednjih vrst opreme in pod „d.26” izberete funkcijo.
–
–
–
–

Cirkulacijska črpalka (časovni program regulatorja sistema)
Dodatna ogrevalna črpalka
Dodatna črpalka za polnjenje vsebnika
Zunanji oljni ventil/naprava za črpanje olja, protisifonski
ventil in/ali podporna črpalka nevtralizacijske naprave

5.2.2

comDIALOG

Komunikacijski sistem comDIALOG je oprema za daljinsko
nastavljanje parametrov, daljinsko diagnostiko in signalizacijo napak ogrevalnega sistema. Nepravilno delovanje
naprave ali potrebno vzdrževanje se pri uporabi sistema
comDIALOG posreduje prek telefaksa, elektronske pošte ali
SMS sporočil. Za priključitev sistema comDIALOG si oglejte
ustrezna navodila za namestitev.

16
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Oprema 5
5.3

Možno kombiniranje z vsebniki iz programa Vaillant

Oznaka tipa

Posebne značilnosti

Oprema

actoSTOR VIH K 300

–
–

Plastni vsebnik tople vode
Vgrajena anoda na zunanji tok

Komplet za polnjenje vsebnika

uniSTOR VIH R 120 ... 200

–
–

Vsebnik tople vode, z neposrednim ogrevanjem
okrogla oblika

Komplet za polnjenje vsebnika
Anoda na zunanji tok

VIH R 300 ... 500

–
–

Vsebnik tople vode, z neposrednim ogrevanjem
okrogla oblika

Anoda na zunanji tok
Termometer

auroSTOR VIH S 300 ... 500

–
–

Vsebnik tople vode za solarni sistem
okrogla oblika

auroSTOR VIH VPS SC 700

–
–

Kombiniran vsebnik za solarni sistem
okrogla oblika

VPS S 300 ... 750

–
–

Vmesni zbiralnik za solarni sistem
okrogla oblika

allSTOR VPS 300/2 ... 2000/2

–

Kompaktni vmesni plastni vsebnik za kombinacijo različnih virov energije
okrogla oblika

–

0020130509_02 icoVIT exclusiv Navodila za namestitev

Postaje za pitno vodo
Postaje za solarno polnjenje
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6 Dostava, transport in vnašanje
6

Dostava, transport in vnašanje

6.1

Opozorilo!
Poškodba zaradi bremena

Preverjanje obsega dobave

Preveliko breme lahko povzroči poškodbe.

▶
1

2

Napravo transportirajte z ustreznim nosilnim pripomočkom oz. z ustreznim vozičkom.

Previdnost!
Poškodba obloge
V primeru nepravilne uporabe vozička lahko
pride do poškodbe obloge na napravi.

3

▶
4

1.
2.

1

icoVIT exclusiv

2

Vmesni del z zunanjimi
odprtinami za preverjanje
Čep 1"

3

4

Napravo zavarujte na ustreznem nosilnem pripomočku
oz. na ustreznem vozičku.
Napravo transportirajte do mesta namestitve.
Navodilo
Za lažji transport na ozkih mestih se lahko
obloga naprave odstrani. Naprava se lahko
prenaša s pomočjo ročajev za prenašanje
(1). Ročaja za prenašanje (1) se odvijeta na
sprednjem spodnjem delu naprave. Na zadnji
strani so držala za prijem.

Navodila za namestitev,
navodila za uporabo,
navodila za montažo
opreme za zrak/dimne
pline

7

Po seznamu preverite, če je obseg dobave popoln in so
vsi deli nepoškodovani.

▶

Montaža in namestitev

7.1

Priprava za namestitev

7.1.1

Minimalni razmiki in prostor za montažo

Navodilo
Vmesni del je v spodnjem delu naprave.
Čep je vstavljen v zgornjem delu embalažne
blazinice.

6.2

>50 cm

Transport naprave do mesta namestitve

1

1

Voziček namestite samo na zadnjo stran
naprave.

>50 cm

>50 cm

Transportni ročaji

Oljni kondenzacijski kotel Vaillant icoVIT je potrebno namestiti na tla tako, da je omogočen odvod odtekajočega kon-
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Montaža in namestitev 7
denzata in je zagotovljen prostor za napeljavo cevi sistema
za zrak/dimne pline. Namestite ga lahko v kletne prostore,
shrambe ali večnamenske prostore.

1

Razmik do gorljivih snovi/predmetov

2

Razmik naprave od sestavnih delov iz gorljivih snovi ni potreben, ker pri nazivni toplotni moči naprave ne nastane temperatura, višja od dopustne temperature 85 °C.

3
8

4

Vendar je potrebno zagotoviti dovolj prostora za morebitno
opremo na poti kondenzata zadaj za napravo.

7.1.2

Mere naprave

5

Na slikah so podane mere za VKO 356/3-7.

850

1056-1076

1350
6

118-138

7

1
2

Pritrdilne odprtine za
samodejni odzračevalnik
kurilnega olja s finim
filtrom

4
5
6
7

Priključek za dvižni vod
ogrevanja
Priključek za povratni vod
vsebnika
Priključek za povratni vod
ogrevanja
Odprtine za odtok kondenzirane vode

10-30

3

Priključek za zrak/dimne
pline (priložen adapter)
Držala za prijem

485-505

1

755-775

769

2
1
2

Priključek za zrak/dimne
pline (priložen adapter)
Noge, nastavljive po višini
(10 - 30 mm)

3
3

Transportni ročaji na
nogah

0020130509_02 icoVIT exclusiv Navodila za namestitev
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7 Montaža in namestitev
7.2.1.2 Sprostitev stikalne omarice in odstranitev
pokrova obloge

720
1

1.

Odstranite sprednjo oblogo. (→ stran 20)

1382-1402

1272-1292

1

2

3

1

Priključek za zrak/dimne
pline (priložen adapter)

7.2

Izvajanje montaže

7.2.1

Demontaža obloge

1

Vijaki

2

Stikalna omarica

Ko je naprava nameščena, je na omrežnih
priključnih sponkah in na napeljavi do stikala
naprave prisotna stalna napetost.
1

▶
▶

2

3

4

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Pokrov

3

Upravljalno polje

2

Vijaki

4

Sprednja obloga

20

Napravo odklopite od dovoda električnega
toka.
Dovod električnega toka zavarujte pred
ponovnim vklopom.

Odvijte dva vijaka (1) v notranjosti.
Stikalno omarico (2) preklopite naprej.
Sprostite držalne trakove.
Spustite stikalno omarico z zaščitnim pokrovom (3).
Sprostite pokrov obloge - povlecite ga naprej.
Pokrov obloge dvignite navzgor.

◁

3.

Zaščitni pokrov

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara

7.2.1.1 Odstranitev sprednje obloge

1.
2.

3

Pokrov obloge je demontiran.

Dvignite pokrov (1) naprave.
Odstranite sprednjo oblogo (4) - sprednjo oblogo odpnite iz držala.
Privzdignite sprednjo oblogo in jo izvlecite v smeri navzgor.
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Montaža in namestitev 7
7.2.1.3 Odstranitev stranske obloge
1.

▶

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
1
3
2

Napeljavo za zrak/dimne pline montirajte v skladu s priloženimi navodili za montažo in v skladu z zahtevami za
načrtovanje sistema.

7.3

Izvajanje namestitve

7.3.1

Napeljava cevi za dovod olja

Notranji premer (di ) cevi za dovod olja mora biti 4 mm.
Pri uporabi bio olja mora biti cev za dovod olja iz nerjavnega
jekla. Rezervoar in vgradnje v napajalnem sistemu za olje
morajo biti dokazano primerne za uporabo z bio oljem (potrdilo proizvajalca). Rezervoar mora biti opremljen tudi s plavajočim odsesavanjem.
Uporabljene vrste olja morajo biti označene na napajalnem
sistemu za olje (dobro vidno na rezervoarju in kotlu).

7.3.1.1 Dovod olja v enocevnem sistemu; visoko
ležeči rezervoar za olje
2.

Demontirajte vijake z okvirja obloge.

3.
4.

Stransko oblogo nagnite narahlo navzven.
Stransko oblogo odstranite navzgor.

◁

Stranska obloga je demontirana.
Navodilo
Stransko oblogo odložite vstran, da se ne
poškoduje.

7.2.2
1.
2.

3.

Napravo namestite na ravno površino.
S pomočjo nastavljivih nog in vodne tehtnice poravnajte
napravo.
– Po višini nastavljive noge: 10 … 30 mm
Upoštevajte prostor za montažo.

Poskrbite za odstranjevanje ročajev za prenašanje, ker
se le-ti starajo in se ne morejo več uporabljati.

7.2.3

Ø di

Namestitev oljnega kondenzacijskega kotla

Navodilo
Prostor je potreben za montažo napeljave ter
za vzdrževalna dela in morebitna popravila.
Upoštevajte poseben prostor za montažo
kaskadnih sistemov v ustreznih navodilih za
montažo.
4.

H

Montaža napeljave za zrak/dimne pline
Navodilo
Naprava lahko deluje v odvisnosti od zraka v prostoru in neodvisno od zraka v prostoru.
V okviru certificiranja sistema upoštevajte odobrene sisteme za zrak/dimne pline in vaše certificirane sestavne dele. Dokončni seznam se nahaja
v navodilih za montažo.

Statična višina sesanja je največ 3,0 m = najvišji nivo olja
je višji od najgloblje točke odvzemne cevi (sesalni ventil v
rezervoarju za olje). Za dolžino napeljave za dovod olja se
računajo vse vodoravne in navpične cevi ter kolena in armature.
Upoštevajte posamezne upornosti protipovratnih ventilov,
zapornih ventilov, oljnih filtrov in štirih cevnih kolen 90° pri
2
viskoznosti olja približno 6 mm /s. Pri dodatnih upornostih
zaradi armatur in kolen je potrebno ustrezno zmanjšati dolžino napeljave.
Pri uporabi visoko ležečega rezervoarja lahko vhodni tlak
znaša največ 0,7 bar.
Tabela velja za zunanje in notranje rezervoarje.
Višinska razlika med mestom vsesavanja olja in
gorilnikom (H)
m

Največja dolžina cevi za olje
z notranjim premerom 4 mm
m
VKO 356/3-7

0

30

1

30

2

30

3

30

Če se preseže največja dolžina cevi za olje, pride do difuzije
zraka v olje.

0020130509_02 icoVIT exclusiv Navodila za namestitev
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Če je za dovod olja potrebna daljša cev za olje, kot je podana največja dolžina cevi za olje, priporoča podjetje Vaillant
uporabo dnevne posode z dodatno črpalko.
Gostota oljnega filtra mora biti od 5 do 20 μm.

7.3.2

Namestitev cevi za dovod olja

Montaža odzračevalnika kurilnega olja z vgrajenim
finim filtrom
Navodilo
Za preprečitev motenj v delovanju gorilnika zaradi
zračnih mehurčkov ali usedlin montirajte samodejni odzračevalnik kurilnega olja z vgrajenim finim filtrom iz programa opreme Vaillant z gostoto
5 do 20 μm.

7.3.1.2 Dovod olja v enocevnem sistemu; nizko
ležeči rezervoar za olje

1
H

Ø di

2

Statična višina sesanja je največ 3,0 m = navpični razmik
med črpalko za olje na gorilniku in sesalnim ventilom v rezervoarju za olje. Za dolžino napeljave za dovod olja se računajo vse vodoravne in navpične cevi ter kolena in armature.
Upoštevajte posamezne upornosti protipovratnih ventilov,
zapornih ventilov, oljnih filtrov in štirih cevnih kolen 90° pri
2
viskoznosti olja približno 6 mm /s. Pri dodatnih upornostih
zaradi armatur in kolen je potrebno ustrezno zmanjšati dolžino napeljave.
Višinska razlika med mestom vsesavanja olja in
gorilnikom (H)
m

1.

Odzračevalnik kurilnega olja (1) namestite v skladu z
navodili za namestitev.

2.

Na odzračevalnik kurilnega olja priključite oljne cevi
gorilnika.

Določitev največje dolžine cevi za olje
3. Alternativa 1 / 2
Pogoji: Rezervoar za olje leži višje kot gorilnik.

▶
▶

Največja dolžina cevi za olje
z notranjim premerom 4 mm
m

3.
VKO 356/3-7

0

26

1

19

2

13,5

3

8

Višinska razlika med mestom vsesavanja olja in
gorilnikom (H)
m

Največja dolžina cevi za olje
z notranjim premerom 4 mm
m
VKO 356/3-7

0

30

1

28

2

20

3

11,5

Montirajte protisifonski ventil.
Upoštevajte največje dolžine cevi za olje v skladu z
vrednostmi v tabeli (→ stran 21).

Alternativa 2 / 2
Pogoji: Rezervoar za olje leži nižje kot gorilnik.

▶

Upoštevajte največje dolžine cevi za olje v skladu z
vrednostmi v tabeli.

Predelava dvocevnega sistema na enocevni sistem
4.
5.

Odklopite povratni vod do rezervoarja za olje.
Namestite samodejni odzračevalnik kurilnega olja s
finim filtrom.

7.3.3

Priključitev cevi za olje
Previdnost!
Materialna škoda zaradi onesnaženega olja
Tujki v kurilnem olju, kot npr. voda, umazanija in morebitni dodatki, lahko povzročijo poškodbe na gorilniku.

▶
Največja dolžina cevi za olje ne sme biti presežena, kajti v
nasprotnem primeru lahko pride na potrebnih spojnih mestih
do difuzije zraka v olje.

▶

Pred priključitvijo gorilnika izperite cevi za
olje.
Po potrebi poskrbite za čiščenje ali zamenjavo rezervoarja za olje.

Če je za dovod olja potrebna daljša cev za olje, kot je podana največja dolžina cevi za olje, priporoča podjetje Vaillant
uporabo dnevne posode z dodatno črpalko.
Gostota oljnega filtra mora biti od 5 do 20 μm.
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1.

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
Cev za olje napeljite tako blizu oljnega kondenzacijskega kotla, da so priključne cevi za olje lahko priključene brez natezne obremenitve in je na voljo dodatna
dolžina cevi za demontažo gorilnika.
Cev za olje povlecite iz zadnje strani naprave samo do
oznake (nalepke).
Priključne cevi za olje napeljite tako, da se gorilnik
lahko odloži v položaj za vzdrževanje in v položaj za
odlaganje.
Samodejni odzračevalnik kurilnega olja z oljnim filtrom
montirajte med gibke priključne cevi za olje in cev za
olje, po možnosti na zadnjo stran kotla.
– Gostota oljnega filtra: 5 … 20 µm

2.

3.
4.

5.

7.3.5

Priključitev kroga za polnjenje vsebnika na
električno napetost

7.3.5.1 Priključitev vsebnika tople vode
actoSTOR VIH K 300

2

1

a

Navodilo
Na samodejnem odzračevalniku kurilnega
olja z oljnim filtrom pustite dovolj prostora za
kasnejšo menjavo oljnih filtrov.
6.

Priključne cevi za olje napeljite zadaj za oljnim kondenzacijskim kotlom.
Na samodejni odzračevalnik kurilnega olja priključite
cevi in vod za olje.
Preverite tesnjenje cevi za olje in samodejnega odzračevalnika kurilnega olja.

7.
8.

7.3.4

Hidravlična priključitev naprave

Priključitev dvižnega voda ogrevanja na grelnik
1.

Dvižni vod ogrevanja priključite na priključek za dvižni
vod ogrevanja na napravi (zgornji priključek ogrevalne
vode).

Priključitev povratnega voda ogrevanja na grelnik
2.

Povratni vod ogrevanja priključite na priključek za povratni vod ogrevanja na napravi (spodnji priključek ogrevalne vode).

Priključitev povratnega voda vsebnika tople vode
Velja za: Naprava z vsebnikom tople vode

▶
3.

Povratni vod vsebnika priključite na priključek za povratni vod vsebnika na napravi (srednji priključek ogrevalne vode).
S priloženim čepom zaprite priključek povratnega voda
vsebnika na napravi (srednji priključek ogrevalne vode).

1

Tipalo temperature polnjenja

2
a

Temperaturno tipalo vsebnika
Vijolični priključni kabel

1.

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
2. Odprite stikalno omarico.
3. Temperaturno tipalo vsebnika (2) električno priključite
na bel vtič v kabelskem snopu.
4. Črn kabel tipala temperature polnjenja (1) priključite na
vijoličen priključni kabel (a) priključne letve. Če vijolični
kabel ni pravilno priključen, se na zaslonu enote icoVIT
prikaže sporočilo „Preverite anodo“.
5. Kabelski snop actoSTOR povežite s stikalno omarico
naprave icoVIT.
6. Okrogli vtič priključite v vtično mesto X40.
7. Vtič turkizne barve (napajalna napetost za icoVIT)
priključite v za to predvideno vtično mesto (priključitev
na omrežno napetost je nato izvedena prek enote
actoSTOR).
8. Črpalko za krog polnjenja iz kompleta za polnjenje
vsebnika priključite z vtičem ProE v za to predvideno
vtično mesto „X13, sivi vtič“.
9. Z zaščitami pred natezno obremenitvijo zavarujte cevi v
napravi.
10. Preverite, če je plastna črpalka nastavljena na 1.
Navodilo
Pomagajte si z navodili za enoto actoSTOR.

0020130509_02 icoVIT exclusiv Navodila za namestitev

23

7 Montaža in namestitev
7.3.5.2 Priključitev vsebnika s spiralnimi cevmi

2
-

+

7 8 9

LN

3 4 5

BUS

-

+

7 8 9

LN

3 4 5

BUS

2

1.
2.
3.
4.

5.

Temperaturno tipalo vsebnika

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
Odprite stikalno omarico.
Temperaturno tipalo vsebnika (2) električno priključite
na bel vtič v kabelskem snopu.
Črpalko za krog polnjenja iz kompleta za polnjenje
vsebnika priključite z vtičem ProE v za to predvideno
vtično mesto „X13, sivi vtič“.
Z zaščitami pred natezno obremenitvijo zavarujte cevi v
napravi.

7.3.6
1.

Previdnost!
Poškodba zaradi nepravilne električne napetosti
Omrežna napetost na napačnih priključnih sponkah lahko uniči elektroniko. Omrežna napetost izven območja 185 V do 250 V
lahko vpliva na delovanje kotla in povzroči
poškodbe.

▶

Priključitev regulatorja

▶

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)

Upoštevajte najvišjo dopustno električno
napetost na priključkih.
Omrežno priključno napeljavo priključite
izključno na za to označene sponke.

2.

Napeljite potrebne kable za priključitev v stikalni omarici.

3.
4.

Uporabite predvideno kabelsko vezico na okvirju.
Priključni kabel priključite na ustrezne vtiče ProE oz.
vtična mesta elektronike.

5.

Alternativa 1 / 2
Velja za: analogna zvezna regulacija

▶
5.

Vremensko krmiljen regulator (npr. VRT 330) priključite na priključne sponke 7,8,9.

Alternativa 2 / 2
Velja za: Digitalni regulator

▶
6.
7.
8.

24

Vremensko krmiljen regulator (npr. VRC 630 ali VRT
370) priključite na sponko "Bus".

Pustite mostiček med sponkama 3 in 4.
Z zaščitami pred natezno obremenitvijo zavarujte cevi v
stikalni omarici.
Zaprite stikalno omarico.

Navodila za namestitev icoVIT exclusiv 0020130509_02

Montaža in namestitev 7
7.3.7
1.
2.

Priključitev omrežnega priključnega kabla

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
Odprite stikalno omarico.

7.3.8
1.

Odstranite sprednjo oblogo. (→ stran 20)

2.

Pri tem pazite, da je cev za kondenzat (1) fiksno pritrjena na odtoku na sifonu.

3.

Cev za kondenzat (1) napeljite ven na zadnji strani naprave.
Cev za kondenzat (1) napeljite s padcem proti črpalki
kondenzata oz. proti nevtralizacijski napravi ali proti
odtoku.

4.
-

+

7 8 9

LN

Priprava odvoda za kondenzat

3 4 5

BUS

1
-

+

7 8 9

LN

3 4 5

BUS

3.
4.
5.

Omrežni priključni kabel napeljite skozi napravo do stikalne omarice.
Uporabite predvideno kabelsko vezico na okvirju.
Vodnika N in L skrajšajte za 20 mm glede na zaščitni
vodnik.
Navodilo
Zaščitni vodnik mora biti 20 mm daljši, da se
v primeru vlečenja priključnega kabla najprej
sprostita fazna vodnika.

Previdnost!
Poškodba zaradi nepravilne električne napetosti
Omrežna napetost na napačnih priključnih sponkah lahko uniči elektroniko. Omrežna napetost izven območja 185 V do 250 V
lahko vpliva na delovanje kotla in povzroči
poškodbe.

▶
▶
6.

7.

1

5.

0020130509_02 icoVIT exclusiv Navodila za namestitev

Odtočno cev dovoda zgorevalnega zraka napeljite do
črpalke kondenzata oz. do odtoka.

7.3.9
1.
2.
3.

Priključitev opreme na notranji izhod za
opremo „X6”

Opremo, ki ne potrebuje povratnih sporočil, priključite
prek vtiča „X6”.
Izberite funkcijo prek diagnostične točke „d.26”.
Zaprite stikalno omarico.

7.3.10 Priključitev druge (opcijske) opreme
1.
2.
3.
4.

Upoštevajte najvišjo dopustno električno
napetost na priključkih.
Omrežno priključno napeljavo priključite
izključno na za to označene sponke.

Omrežni priključni kabel priključite na omrežni priključni
sponki , N in L sistema ProE, vtič turkizne barve.
Glejte priključne sheme. Za zaščito pred natezno obremenitvijo uporabite za to predvidene sestavne dele v
stikalni omarici.
Zaprite stikalno omarico.

Cev za kondenzat

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
Odprite stikalno omarico.
Priključni kabel priključite na ustrezne vtiče ProE oz.
vtična mesta elektronike.
Module za opremo po potrebi vgradite v stikalno omarico.
Navodilo
Upoštevajte navodila za namestitev, ki so
priložena modulom za opremo.

5.
6.

Z zaščitami pred natezno obremenitvijo zavarujte cevi v
napravi.
Zaprite stikalno omarico.
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7.4

Odzračevanje oljne črpalke in cevi za olje
Previdnost!
Poškodbe zaradi suhega teka
V primeru dolgega suhega teka oljne črpalke
lahko pride do poškodb na oljni črpalki

▶

Odzračite napeljavo za dovod olja od rezervoarja za olje do oljnega filtra.

▶

V kolikor nacionalni predpisi in tehnična pravila ne predpisujejo višjih zahtev, velja naslednje:
Ogrevalno vodo je potrebno pripraviti,
–

ko celotna količina polnilne in dodatne vode med dobo
uporabnosti sistema preseže trikratno prostornino ogrevalnega sistema ali
ko ni možno ohraniti mejnih vrednosti, navedenih v naslednjih tabelah.

–

▶

7.5

S sesalno črpalko odzračite cev za olje od rezervoarja za
olje do oljnega filtra.
– Delovni material: Sesalna črpalka

Priprava ogrevalne vode
Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi dodajanja neprimernih sredstev za zaščito pred
zmrzaljo in korozijo ogrevalni vodi!
Sredstva za zaščito pred zmrzaljo in korozijo
lahko povzročijo spremembe na tesnilih, hrup
med ogrevanjem in povzročijo morebitno
posledično škodo.

▶

Ne uporabljajte neprimernih sredstev za
zaščito pred zmrzaljo in korozijo.

Dodajanje dodatkov ogrevalni vodi lahko povzroči materialno
škodo. Pri pravilni uporabi naslednjih izdelkov na napravah
Vaillant doslej še ni bila ugotovljena nezdružljivost.

▶

Pri uporabi obvezno upoštevajte navodila proizvajalca
dodatka.
Navodilo
Za združljivost posameznih dodatkov v drugem ogrevalnem sistemu in za njihovo delovanje podjetje Vaillant ne prevzema nikakršne
odgovornosti.

Za pripravo vode za polnjenje in dodatne vode upoštevajte veljavne nacionalne predpise in tehnična pravila.

Dovoljena trdota vode
Skupna moč
ogrevanja

kW

Skupna trdota pri najmanjši grelni površini
kotla

1)

20 l/kW

> 20 l/kW
< 50 l/kW

> 50 l/kW

mol/m³

mol/m³

mol/m³

2

0,02

1,5

0,02

Brez zahtev

< 50

<3

> 50 do ≤
200

2)

2

1) Pri sistemih z grelniki obtočne vode in za sisteme z električnimi ogrevalnimi elementi.
2) Od posebne prostornine sistema (nazivna prostornina v litrih/moč ogrevanja; pri sistemih z več kotli je potrebno uporabiti
najmanjšo posamezno moč ogrevanja).
Ti podatki veljajo samo za do 3-kratne prostornine sistema za
polnilno in dodatno vodo. V primeru preseganja 3-kratne prostornine sistema je potrebno pripraviti vodo v skladu s predpisi
VDI na povsem enak način kot pri prekoračitvi mejnih vrednosti, navedenih v tabeli (mehčanje, razsoljevanje, stabilizacija
trdote ali kaluženje).

Dopustna vsebnost soli
Značilnosti ogrevalne vode

Enota

Električna prevodnost pri 25 °C

µS/cm

Videz

—

brez sedimentacijskih snovi

Dodatki za čiščenje (takoj po uporabi je potrebno
izpiranje)

pH vrednost pri 25
°C

—

8,2 … 10,0

–
–
–

Kisik

mg/l

Fernox F3
Sentinel X 300
Sentinel X 400

Dodatki, ki ostanejo trajno v sistemu
–
–
–
–

Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200

Dodatki za zaščito proti zmrzovanju, ki ostanejo
trajno v sistemu
–
–

Fernox Antifreeze Alphi 11
Sentinel X 500

▶

Če ste uporabili te dodatke, seznanite upravljavca s potrebnimi ukrepi.
Upravljavca seznanite s potrebnimi postopki za zaščito
proti zmrzovanju.

▶

26

z malo soli

vsebuje sol

< 100

100 … 1.500

1)

< 0,1

1)

8,2 … 10,0
< 0,02

1) Pri aluminiju in aluminijevih zlitinah je območje pH vrednosti
omejeno od 6,5 do 8,5.

7.6

Polnjenje in odzračevanje grelnika in
ogrevalnega sistema

Polnjenje grelnika
Navodilo
Če napravo polnite prek ventila za polnjenje in
praznjenje na strani sistema, lahko odzračevanje
naprave traja dalj časa.
Napravo lahko hitreje odzračite, če jo najprej napolnite prek notranjega sistema za polnjenje in
praznjenje kotla ter nato napolnite ogrevalni sistem prek ventila za polnjenje in praznjenje na
strani sistema.
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–

1

2

Tlak v sistemu: 1 … 1,5 bar

12. Odzračite vse radiatorje.
13. Preverite vse priključke in celoten ogrevalni sistem
glede morebitnega netesnjenja.
14. Ponovno preverite tlak v ogrevalnem sistemu.
Polnilni tlak: ≤ 1 bar
▶ Prek ventila za polnjenje in praznjenje ponovno
napolnite ogrevalni sistem.
– Tlak v sistemu: 1 … 1,5 bar
15. Zaprite ventil za polnjenje in praznjenje ter odstranite
polnilno cev.

7.7

Zaključitev namestitve

7.7.1

Montaža obloge

7.7.1.1 Montaža stranske obloge
1.
2.
3.

Stransko oblogo namestite obrnjeno navzdol.
Stransko oblogo nagnite navznoter.
Montirajte vijake na okvirju obloge.

7.7.1.2 Montaža pokrova obloge
1

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Odzračevalni priključek

2

Sistem za polnjenje in
praznjenje kotla

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
Odprite odzračevalni priključek na dvižnem vodu ogrevanja v napravo.
Na sistem za polnjenje in praznjenje kotla priključite
polnilno cev.
Odprite sistem za polnjenje in praznjenje kotla.
S polnilno cevjo napolnite oljni kondenzacijski kotel
prek sistema za polnjenje in praznjenje kotla, dokler iz
odzračevalnega priključka ne začne izhajati voda.
Zaprite odzračevalni priključek.
Zaprite sistem za polnjenje in praznjenje kotla.
Odstranite polnilno cev.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Namestite pokrov obloge.
Zaprite pokrov obloge - potisnite ga nazaj.
Zaščitni pokrov in stikalno omarico dvignite navzgor.
Blokirajte držalne trakove.
Privijte dva vijaka v notranjosti.
Montirajte sprednjo oblogo. (→ stran 27)

7.7.1.3 Montaža sprednje obloge
1

2

3

Polnjenje/dolivanje ogrevalnega sistema
9. Odprite vse termostatske ventile ogrevalnega sistema.
10. Na ventil za polnjenje in praznjenje na strani sistema
priključite polnilno cev.

4

Opozorilo!
Nevarnost poškodb zaradi neustreznega
sredstva za zaščito proti zmrzovanju
Zaradi neustreznega sredstva za zaščito proti
zmrzovanju in drugih dodatkov lahko pride
do poškodb na tesnilih in membranah ter do
hrupa med ogrevanjem.

▶

V ogrevalni vodi uporabljajte samo ustrezna sredstva za zaščito proti zmrzovanju.

1

Pokrov

3

Upravljalno polje

2

Vijaki

4

Sprednja obloga

1.
2.
3.

Namestite sprednjo oblogo (4) na spodnjem delu.
Vstavite sprednjo oblogo (4) - pripnite jo v držalo.
Zaprite pokrov(1).

11. Prek ventila za polnjenje in praznjenje napolnite ogrevalni sistem.
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8 Zagon
8

Zagon

8.1

5.

8.4

Dokumentiranje postopka zagona
V kontrolni seznam za postopek zagona zabeležite vse
korake pri zagonu in nastavljene parametre.

▶
8.2
1.

Odpiranje zapornih naprav ogrevalnega
sistema
Odprite zaporna ventila v dvižnem in povratnem vodu
ogrevanja.
Odprite zaporni ventil v cevi za dovod olja.
Odprite zaporni ventil (če je prisoten) v dovodu hladne
vode.
Odprite zaporni ventil (če je prisoten) v krogu za polnjenje vsebnika.

2.
3.
4.

8.3

Merilnik vakuuma odstranite z oljne črpalke.

1.
2.
3.
4.

Zagon naprave
Zaženite napravo v skladu z ustreznimi navodili za uporabo.
Vklopite napravo.
Zagotovite, da je prisotna zahteva za ogrevanje.
Pritisnite tipko „i“.

◁
◁
8.4.1

Če gorilnik deluje, se na zaslonu prikaže statusna
koda „S.4”.
Prikazana statusna koda je dodatno razložena s
prikazom besedila „vključen gorilnik ogrevanja“.

Priklic diagnostičnega načina

Preverjanje podtlaka oljne črpalke

7

1

+

2

3
NO

NC

4

1.

P

P2
+

6
P1

1
2
3
4

1.
2.

3.
4.

NO ... magnetni ventil 2.
stopnje
Filter
P ... priključek za manometer
P2 ... regulacijski vijak za
tlak olja 2. stopnje

+

Istočasno pritisnite tipki „i“ in „+“ na spodnjem delu zaslona.

◁
5

Na zaslonu se prikaže „d.0“ (delna ogrevalna obremenitev).

V

5
6
7

V ... priključek za merilnik
vakuuma
P1 ... regulacijski vijak za
tlak olja 1. stopnje
NC ... magnetni ventil 1.
stopnje

Izklopite napravo.
Na priključek za merilnik vakuuma priključite merilnik
vakuuma.
– Delovni material: Merilnik vakuuma; 1/8", -1 - 0 bar
Vklopite napravo.
Preverite podtlak oljne črpalke.
Podtlak > 0,3 bar
▶ Preverite dovod olja.

2.

S tipkama „+“ ali „–“ se pomaknite do želene diagnostične številke.

Navodilo
Če je podtlak višji od 0,3 bar, je možno,
da sta cev za dovod olja oz. oljni filter
blokirana, zamašena ali nepravilno dimenzionirana.
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+

3.

Pritisnite tipko „i“.

◁

6.

Diagnostični način zaključite tako, da istočasno pritisnete na tipki „i“ in „+“ oz. 4 minute ne pritisnete nobene
tipke.

Na zaslonu se prikaže ustrezna diagnostična informacija.

◁
Navodilo
Prikazana diagnostična koda je razložena z
dodatnim prikazom besedila, npr. „Iztekanje
črpalke, ogrevanje 5 min“.

Na zaslonu se prikaže trenutna temperatura dvižnega voda ogrevanja.
Navodilo
Diagnostične točke so vidne oz. se lahko nastavijo samo, če aktivirate drugi diagnostični
nivo.

8.4.2

Preverjanje statusa naprave

1

Heizbetrieb - Bren

4.

2

Po potrebi spremenite vrednost s tipkama „+“ ali „–“
(prikaz utripa).
1

Zaslon

1.
2.

2

Tipka i

Statusne kode lahko prikličete s pritiskom na tipko i.
S pritiskom na tipko i ponovno preklopite zaslon v normalni način.

8.5

Preverjanje zgorevalnih vrednosti

8.5.1

Stopnja sajavosti

Stopnja sajavosti je merilo za emisije prašnih delcev in omogoča sklepanje glede kakovosti zgorevanja.

5.

Novo nastavljeno vrednost shranite tako, da pritisnete
in za približno 5 sekund zadržite tipko „i“, da prikaz ne
utripa več .

0020130509_02 icoVIT exclusiv Navodila za namestitev

Če želite ugotoviti, ali je zgorevanje kurilnega olja v gorilniku
pravilno, najprej izmerite stopnjo sajavosti v dimnih plinih. V
ta namen uporabite črpalko za saje ali ustrezno elektronsko
merilno napravo.
Navodilo
Pri močnem nastajanju saj (npr. pri slabo nastavljenem gorilniku) se lahko merilna naprava
umaže.

29

8 Zagon
8.5.2
1.

Merjenje stopnje sajavosti

Preverite nazivno obremenitev (preizkusni program
P.1). (→ stran 56)

2

Z nastavka za preverjanje dimnih plinov (1) odvijte zaporni pokrovček.

3.

Z odprtine za preverjanje zgorevalnega zraka (2) odstranite zaporni pokrovček.
Izmerite stopnjo sajavosti.
– Stopnja sajavosti (DIN EN 267): Primerjalna skala
za stopnjo sajavosti < 1
– Delovni material: Črpalka za saje z lističi
Navodilo
Če so v dimnih plinih prisotne saje, je za
določitev vzroka potrebno izvesti nadaljnje
meritve. Ti postopki ščitijo merilne naprave
pred onesnaženjem s sajami.

5.
6.
7.

Preverjanje vsebnosti CO2
Navodilo
Odstopanje potrebne količine zraka se določi s
pomočjo meritev CO2 v 1. in 2. stopnji.

1.

2.

Z nastavka za preverjanje dimnih plinov (1) odvijte zaporni pokrovček.

3.

Z odprtine za preverjanje zgorevalnega zraka (2) odstranite zaporni pokrovček.
Počakajte najmanj 3 minute, da naprava doseže temperaturo delovanja.
Preverite vsebnost CO2 in po potrebi nastavite količino
zraka. (→ stran 32)

4.
5.

Vsebnost CO2

6.
7.
8.

Preverite pot zraka in dimnih plinov.
Preverite nazivno obremenitev (preizkusni program
P.1). (→ stran 56)
Preverite vsebnost CO2 in po potrebi nastavite količino
zraka. (→ stran 32)

8.5.3

1

1

2.

4.

2

Preverite nazivno obremenitev (preizkusni program
P.1). (→ stran 56)

Pogoji: Zunanja temperatura < 0 °C

12,5 ± 0,3 vol. %

Pogoji: Zunanja temperatura > 0 °C

13,0 ± 0,3 vol. %

Preverite minimalno obremenitev (program za preizkušanje P.2). (→ stran 56)
Počakajte najmanj 3 minute, da naprava doseže temperaturo delovanja.
Preverite vsebnost CO2 in po potrebi nastavite količino
zraka. (→ stran 32)
Vsebnost CO2

9.

Pogoji: Zunanja temperatura < 0 °C

12,5 ± 0,3 vol. %

Pogoji: Zunanja temperatura > 0 °C

13,0 ± 0,3 vol. %

Preizkusne programe zaključite z istočasnim pritiskom
na tipki i in +.

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve
Uhajanje dimnih plinov lahko povzroči zastrupitev.

▶

Zagotovite, da je zaporni pokrovček dobro
pritrjen na nastavku za preverjanje dimnih
plinov.

10. Na nastavek za preverjanje dimnih plinov (1) privijte
zaporni pokrovček.
11. Na odprtino za preverjanje zgorevalnega zraka (2) namestite zaporni pokrovček.
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8.6

Nastavitev gorilnika

8.6.1

Tovarniške nastavitve

Naprava je tovarniško nastavljena na vrednosti, ki so navedene v spodnji tabeli. Te osnovne nastavitve je potrebno po potrebi prilagoditi v odvisnosti od tolerance šob in sistema za dimne pline.
Standardne vrednosti za 10 m koncentrične napeljave za zrak/dimne pline, 3 kolena
VKO 356/3-7
Stopnja

1

2
35

Moč

kW

21

Šoba za zrak

mm

21 (s fiksno povezano mešalno napravo)

Oljna šoba

[Usgal/h 80° H]

0,55

Pretok olja, pribl.

kg/h

1,77

2,95

Tlak oljne črpalke, pribl.

bar

8

21,5

Razmik oljna šoba - šoba za
zrak

mm

1

Tlak ventilatorja

mbar

10,2

CO2 po 5 min delovanja

vol. %

13 (± 0,3)

25,9

Navodilo
Pri uporabi druge napeljave za zrak/dimne pline so lahko nastavljene vrednosti precej drugačne. Zato je obvezno
potreben nadzor nastavitve CO2.
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8.6.2

Meritev izgube dimnih plinov

–

Vsebost CO2 je merilo za ekonomično izgorevanje kurilnega
olja. Za določitev izgub dimnih plinov je potrebno izmeriti
vsebnost CO2 v dimnih plinih, temperaturo dimnih plinov ter
temperaturo zgorevalnega zraka.
Kot merilno napravo za merjenje izgub dimnih plinov je najenostavneje uporabiti sodobni elektronski analizator dimnih
plinov.
Le-ta omogoča istočasno meritev oz. izračun več merilnih
veličin:
–
–
–
–
–

Vsebnost CO2 (ali vsebnost O2)
Vsebnost CO
Temperatura dimnih plinov
Temperatura zgorevalnega zraka
Izguba dimnih plinov (se samodejno izračuna)
Navodilo
Vse merilne naprave je potrebno redno umerjati.

8.6.3
1.
2.
3.

Nastavitev vsebnosti CO2 z uporabo števila
vrtljajev ventilatorja

Nizko število vrtljajev ventilatorja pomeni višjo vsebnost CO2.
– Visoko število vrtljajev ventilatorja pomeni nižjo
vsebnost CO2.
9. Shranite pravilno število vrtljajev: tipko „i‟ držite pritisnjeno toliko časa, da prikaz ne utripa več.
10. Diagnostično točko d.0 nastavite na 2 za delovanje v 2.
stopnji gorilnika.
11. Počakajte najmanj 3 minute.

◁

Naprava je dosegla temperaturo delovanja.

12. Preverite vsebnost CO2. (→ stran 30)
13. Če izmerjena vsebnost CO2 odstopa od vrednosti 13 ±
0,3 vol. %, nastavite količino zraka za 2. stopnjo moči
prek diagnostične točke d.51.
14. Spremenite število vrtljajev ventilatorja.
– Nizko število vrtljajev ventilatorja pomeni višjo vsebnost CO2.
– Visoko število vrtljajev ventilatorja pomeni nižjo
vsebnost CO2.
15. Shranite pravilno število vrtljajev: tipko „i‟ držite pritisnjeno toliko časa, da prikaz ne utripa več.
16. Diagnostično točko d.0 ponovno nastavite na 0 za samodejno delovanje gorilnika.

Če se izvaja preizkusni program, le-tega najprej zaključite.
Diagnostično točko d.0 nastavite na 1 za delovanje v 1.
stopnji gorilnika in ga zaženite.
Počakajte najmanj 3 minute.

◁

2

Navodilo
Upoštevajte dopustno vsebnost CO iz tabele
z nazivnimi podatki.
Če je vsebnost CO pri pravilni vsebnosti CO2
previsoka, je potrebno povišati število vrtljajev ventilatorja in preveriti tlak oljne črpalke,
dokler vrednosti ne ustrezajo tabeli z nazivnimi podatki.

Naprava je dosegla temperaturo delovanja.

1

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve
Uhajanje dimnih plinov lahko povzroči zastrupitev.

▶

Zagotovite, da je zaporni pokrovček dobro
pritrjen na nastavku za preverjanje dimnih
plinov.

17. Na nastavek za preverjanje dimnih plinov (1) privijte
zaporni pokrovček.
18. Na odprtino za preverjanje zgorevalnega zraka (2) namestite zaporni pokrovček.
4.

Z nastavka za preverjanje dimnih plinov (1) odvijte zaporni pokrovček.

5.

Z odprtine za preverjanje zgorevalnega zraka (2) odstranite zaporni pokrovček.
Preverite vsebnost CO2. (→ stran 30)
Če izmerjena vsebnost CO2 odstopa od vrednosti 13 ±
0,3 vol. %, nastavite količino zraka za 1. stopnjo moči
prek diagnostične točke d.50.
Spremenite število vrtljajev ventilatorja.

6.
7.

8.
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8.7

Pregled nastavljivih parametrov sistema

Z naslednjimi parametri lahko prilagodite napravo na ogrevalni sistem in potrebe stranke. Z vnosom vrednosti „17” pod diagnostično točko „d.97” sprostite drugi diagnostični nivo. V zadnji stolpec vnesite nastavitve, specifične za sistem.
Prikaz

Pomen

Nastavljive vrednosti

Tovarniška nastavitev

d.0

Delna ogrevalna obremenitev

0 = samodejno
1 = samo 1. stopnja
2 = samo polna obremenitev

0 = samodejno

d.1

Naknadno delovanje ogrevalne
črpalke
se zažene po zaključku ogrevanja

2 ... 60 min

5 min

d.2

Maksimalni zaporni čas gorilnika
se zažene po zaključku delovanja
gorilnika v načinu ogrevanja

2 ... 60 min

20 min

d.14

Število vrtljajev črpalke za črpalko
opreme, krmiljeno s številom vrtljajev

„-“ = samodejno, 30 ... 100 = stalno
število vrtljajev črpalke 30 do 100 %
najvišjega števila vrtljajev

„-“ = samodejno

d.17

Vrsta regulacije

0 = regulacija temperature dvižnega
voda,
1 = regulacija temperature povratnega voda (potrebno je tipalo tipa
VR11)

0

d.18

Način naknadnega delovanja črpalke

1 = neprekinjeno delovanje; črpalka
deluje, dokler obstaja potreba po
ogrevanju;
3 = prekinjajoče delovanje, črpalka
se pri izpolnjeni potrebi po toploti
izklopi in se ciklično zaganja za
preverjanje potrebe po toploti

1

d.20

najvišja želena vrednost za temperaturo vsebnika

50 ... 70 °C

65 °C

d.26

Preklop notranjega releja za vtič X6

1 = cirkulacijska črpalka
2 = zunanja črpalka
3 = črpalka za polnjenje vsebnika
4 = se ne uporablja, ker preklopno
delovanje obrne d.27/28,
5 = zunanji magnetni ventil in/ali
podporna črpalka nevtralizacijske
naprave

1 = cirkulacijska
črpalka

d.27

Preklop releja 1 na opremi VR40

1 = cirkulacijska črpalka
2 = zunanja črpalka
3 = črpalka za polnjenje vsebnika
4 = loputa za dimne pline/kuhinjska
napa
5 = zunanji magnetni ventil
6 = zunanje sporočilo o napaki

1 = cirkulacijska
črpalka

d.28

Preklop releja 2 na opremi VR40

1 = cirkulacijska črpalka
2 = zunanja črpalka
3 = črpalka za polnjenje vsebnika
4 = loputa za dimne pline/kuhinjska
napa
5 = zunanji magnetni ventil
6 = zunanje sporočilo o napaki

2 = zunanja črpalka

d.54

Vklopna histereza regulatorja dvižnega voda temperature vklopa pod
izračunano želeno vrednostjo

0 ... -10 K

-2 K

d.55

Izklopna histereza regulatorja dvižnega voda temperature izklopa nad
izračunano želeno vrednostjo

0 ... 10 K

6K
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Prikaz

Pomen

Nastavljive vrednosti

Tovarniška nastavitev

d.71

Najvišja temperatura dvižnega voda
za ogrevanje

60 °C ... 85 °C

75 °C

d.72

Čas naknadnega delovanja črpalke
po polnjenju vsebnika

0, 10, 20, ... 600 s

300 s

d.73

Offset temperature dvižnega voda
za polnjenje vsebnika (največje povišanje želene temperature dvižnega
voda za polnjenje vsebnika glede na
želeno temperaturo vsebnika)

0 ... 25 K

25 K

d.75

Najdaljši čas polnjenja vsebnika za
vsebnik brez lastnega krmiljenja

20, 21, 22 ... 90 min

45 min

d.77

Delna obremenitev s toplo vodo

0 = samodejno
1 = samo 1. stopnja
2 = samo polna obremenitev

0 = samodejno

d.78

Najvišja temperatura dvižnega voda
za polnjenje vsebnika

75 ... 85 °C

80 °C

d.84

Število ur do naslednjega vzdrževanja oz. „Izklj.“

0 ... 300 x 10 h oz. „-“ (Izklj.)

„-“ (Izklj.)

d.97

Geslo za diagnostični nivo

Vnos za sprostitev zaščitenega
območja: 17

d.98

Možnost vnosa za prikaz telefonske
številke inštalaterja v primeru motnje

d.99

Jezik besedila na zaslonu
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8.8
1.

Preverjanje polnjenja vsebnika pri
priključenem vsebniku tople vode
Zagotovite, da je prisotna zahteva za ogrevanje s strani
sistema za pripravo tople vode.

◁
2.

Na zaslonu utripa simbol "pipa".

Pritisnite tipko „i“.

◁
◁

Če gorilnik deluje za polnjenje vsebnika, se na zaslonu prikaže statusna koda „S.24”.
Prikazana statusna koda je dodatno razložena s
prikazom besedila „vključen gorilnik za toplo vodo“.
Navodilo
Pri enoti VIH K 300 se plastna črpalka zažene šele, ko temperatura dvižnega voda za
5 K preseže želeno vrednost vsebnika (npr.
želena vrednost vsebnika je 55 °C – zagon
plastne črpalke je pri temperaturi dvižnega
voda 60 °C).
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8.9

Dokumentiranje postopka zagona

8.9.1

Zapisnik o zagonu

Pri postopku zagona izpolnite zapisnik.
Delovni koraki

Da

Ne

Mesto namestitve brez zmrzali
(Temperatura okolja + 4 °C do 50 °C)

☐

☐

Preverjeno dovajanje zgorevalnega zraka
(Odprtina za dovod zgorevalnega zraka > 125 cm² )

☐

☐

Preverjena notranjost sistema za dimne pline
(Padec proti napravi najmanj 3°)

☐

☐

Preverjena zunanjost sistema za dimne pline
(Prost izhod za dimne pline, brez vsesavanja dimnih
plinov)

☐

☐

Električna priključitev je pravilno izvedena
(Ločilna naprava je prisotna)

☐

☐

Nevtralizacijska naprava je priključena in napolnjena z
aktivnim ogljem
(pri kurilnem olju z majhno vsebnostjo žvepla nevtralizacija
običajno ni potrebna)

☐

☐

Podporna črpalka nevtralizacijske naprave je električno
priključena na X6, diagnostična točka d.26 je nastavljena
na "5"

☐

☐

Preverjeno je delovanje črpalke kondenzata (če je prisotna)

☐

☐

Preverjena je prehodnost in tesnjenje napeljave za kondenzat
(Napeljava s padcem, brez pregibov)

☐

☐

Varnostni ventil, raztezna posoda, črpalka in manometer
so prisotni

☐

☐

Naprava je napolnjena in odzračena prek sistema za polnjenje in praznjenje kotla

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Izvedeno je preverjanje tesnjenja: ogrevanje, sveža voda,
olje, kondenzat

☐

☐

Priključek za olje je pravilno nameščen, cev za olje je odzračena

☐

☐

Notranji premer cevi za olje v enocevnem sistemu ni večji
od 4 mm

☐

☐

Prisoten je predpisan oljni filter (5 – 20 μm) s sistemom
odzračevanja

☐

☐

Pravilna električna priključitev in pravilno nameščene
vtične povezave

☐

☐

Ogrevalni sistem je napolnjen in odzračen
Krog za polnjenje vsebnika pri actoSTOR (če je prisoten)
je odzračen Krog pitne vode je odzračen
Spodnji del sifona je napolnjen z vodo

36

Izmerjene vrednosti
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Zagon 8
Delovni koraki

Da

Ne

Potrebna tipala so pravilno priključena in nameščena na
prava mesta

☐

☐

Regulator je pravilno priključen/ožičen in nastavljen

☐

☐

Izvedeno preverjanje sajavosti, stopnja sajavosti = 0

☐

☐

Izmerjen je ogljikov dioksid (vsebnost CO2) in po potrebi
nastavljen [%]
(Za delno obremenitev: nastavite d.0 na "1", in popravite
število vrtljajev z d.50; za polno obremenitev: nastavite
d.0 na "2" in popravite število vrtljajev z D.51; normalno
obratovanje: nastavite d.0 na "0")

☐

☐

Izmerjen je ogljikov monoksid (vsebnost CO) [ppm]
(Vsebnost CO < 15 ppm)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Funkcije naprave (ogrevanje in polnjenje vsebnika) so
preverjene

☐

☐

Upravljavec je seznanjen s sistemom in je prejel tehnično
dokumentacijo

☐

☐

Tlak olja je preverjen in po potrebi nastavljen [bar]
Vakuum je preverjen [bar]
(Podtlak oljne črpalke < 0,3 bar)
Ogrevalni sistem je prilagojen prek sistema DIA

Datum
Potrditev pravilnega zagona

Izmerjene vrednosti

Podpis

ˍˍ ˍˍ ˍˍˍˍ
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9 Izročitev upravljavcu
9
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Izročitev upravljavcu
Upravljavcu izročite vsa njemu namenjena navodila
in dokumentacijo naprave, da jih shrani. Upravljavca
opozorite, da morajo navodila ostati shranjena v bližini
naprave.
Upravljavca seznanite z izvedenimi ukrepi za dovod
zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov s posebnim
poudarkom, da le-teh ni dovoljeno spreminjati.
Upravljavca seznanite z nadzorom potrebnega polnilnega tlaka sistema ter z ukrepi za polnjenje in odzračevanje, ko je to potrebno.
Upravljavca opozorite na pravilno (ekonomično) nastavitev temperature, regulatorjev in termostatskih ventilov.
Z upravljavcem preglejte navodila za uporabo in po
potrebi odgovorite na njegova vprašanja.
Upravljavca opozorite predvsem na varnostna navodila,
ki jih mora upoštevati.
Upravljavca opozorite na nujnost rednega servisiranja
in vzdrževanja sistema in grelnika. Priporočite mu, da
sklene pogodbo o servisiranju/vzdrževanju.

Interval

Vzdrževalna dela

Najmanj na
vsaki dve leti

Zamenjava elektrod

10.2

Stran
44

Preverjanje zgorevalnih vrednosti

10.2.1 Merjenje stopnje sajavosti
1.

Preverite nazivno obremenitev (preizkusni program
P.1). (→ stran 56)

2

1

10 Servis
10.1

Načrt servisiranja in vzdrževanja

10.1.1 Interval, vezan na vzdrževanje
2.

Z nastavka za preverjanje dimnih plinov (1) odvijte zaporni pokrovček.

3.

44

Z odprtine za preverjanje zgorevalnega zraka (2) odstranite zaporni pokrovček.
Izmerite stopnjo sajavosti.
– Stopnja sajavosti (DIN EN 267): Primerjalna skala
za stopnjo sajavosti < 1
– Delovni material: Črpalka za saje z lističi
Navodilo
Če so v dimnih plinih prisotne saje, je za
določitev vzroka potrebno izvesti nadaljnje
meritve. Ti postopki ščitijo merilne naprave
pred onesnaženjem s sajami.

Interval, vezan na vzdrževanje
Interval

Vzdrževalna dela

Po demontaži
gorilnika

Zamenjava tesnil gorilnika

pri znamenjih
obrabe/po
potrebi vsako
leto

Zamenjava elektrod

Stran

4.

10.1.2 Koledarsko določeni intervali vzdrževanja
Koledarsko določeni intervali vzdrževanja
Interval

Vzdrževalna dela

Najmanj enkrat letno

Preverjanje podtlaka oljne črpalke

Stran
28

Merjenje stopnje sajavosti

38

Nastavitev vsebnosti CO2 z uporabo števila vrtljajev ventilatorja

47

Čiščenje filtra oljne črpalke

43

Čiščenje spodnjega dela sifona

43

Čiščenje zgorevalne komore in
spiralnih cevi

43

Velja za: Naprava z nevtralizacijsko napravo

7.

Preverite pot zraka in dimnih plinov.
Preverite nazivno obremenitev (preizkusni program
P.1). (→ stran 56)
Preverite vsebnost CO2 in po potrebi nastavite količino
zraka. (→ stran 32)

10.2.2 Meritev izgube dimnih plinov
Vsebost CO2 je merilo za ekonomično izgorevanje kurilnega
olja. Za določitev izgub dimnih plinov je potrebno izmeriti
vsebnost CO2 v dimnih plinih, temperaturo dimnih plinov ter
temperaturo zgorevalnega zraka.

Oljna nevtralizacijska naprava
- čiščenje in zamenjava polnila
(glejte navodila za namestitev in
vzdrževanje oljne nevtralizacijske
naprave)

38

5.
6.

Menjava oljne šobe

45

Preverjanje in morebitna nastavitev tlaka oljne črpalke

46

Kot merilno napravo za merjenje izgub dimnih plinov je najenostavneje uporabiti sodobni elektronski analizator dimnih
plinov.
Le-ta omogoča istočasno meritev oz. izračun več merilnih
veličin:
–

Vsebnost CO2 (ali vsebnost O2)
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–
–
–
–

Vsebnost CO
Temperatura dimnih plinov
Temperatura zgorevalnega zraka
Izguba dimnih plinov (se samodejno izračuna)
Navodilo
Vse merilne naprave je potrebno redno umerjati.

Vsebnost CO2

9.

Pogoji: Zunanja temperatura > 0 °C

13,0 ± 0,3 vol. %

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve

Navodilo
Odstopanje potrebne količine zraka se določi s
pomočjo meritev CO2 v 1. in 2. stopnji.

Uhajanje dimnih plinov lahko povzroči zastrupitev.

▶

Preverite nazivno obremenitev (preizkusni program
P.1). (→ stran 56)

2

12,5 ± 0,3 vol. %

Preizkusne programe zaključite z istočasnim pritiskom
na tipki i in +.

10.2.3 Preverjanje vsebnosti CO2

1.

Pogoji: Zunanja temperatura < 0 °C

1

Zagotovite, da je zaporni pokrovček dobro
pritrjen na nastavku za preverjanje dimnih
plinov.

10. Na nastavek za preverjanje dimnih plinov (1) privijte
zaporni pokrovček.
11. Na odprtino za preverjanje zgorevalnega zraka (2) namestite zaporni pokrovček.

10.2.4 Preverjanje polnilnega tlaka ogrevalnega
sistema

▶
▶

Preverite polnilni tlak ogrevalnega sistema.
Ogrevalni sistem napolnite z ustrezno ogrevalno vodo.
(→ stran 27)

11 Vzdrževanje
11.1
2.

Z nastavka za preverjanje dimnih plinov (1) odvijte zaporni pokrovček.

3.

Z odprtine za preverjanje zgorevalnega zraka (2) odstranite zaporni pokrovček.
Počakajte najmanj 3 minute, da naprava doseže temperaturo delovanja.
Preverite vsebnost CO2 in po potrebi nastavite količino
zraka. (→ stran 32)

4.
5.

Originalni nadomestni deli izdelka so certificirani med postopkom preverjanja skladnosti za oznako CE. Če pri vzdrževanju ali popravilu ne uporabite certificiranih originalnih
nadomestnih delov Vaillant, CE skladnost za izdelek 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.

▶

Vsebnost CO2

6.
7.
8.

Naročanje nadomestnih delov

Če pri vzdrževanju ali popravilu potrebujete nadomestne dele, uporabite samo originalne nadomestne dele
Vaillant.

Pogoji: Zunanja temperatura < 0 °C

12,5 ± 0,3 vol. %

11.2

Pogoji: Zunanja temperatura > 0 °C

13,0 ± 0,3 vol. %

11.2.1 Namestitev naprave v položaj za vzdrževanje

Preverite minimalno obremenitev (program za preizkušanje P.2). (→ stran 56)
Počakajte najmanj 3 minute, da naprava doseže temperaturo delovanja.
Preverite vsebnost CO2 in po potrebi nastavite količino
zraka. (→ stran 32)

11.2.1.1 Namestitev gorilnika v položaj za odlaganje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0020130509_02 icoVIT exclusiv Navodila za namestitev

Izvajanje vzdrževalnih del

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
Na gorilniku sprostite električno povezavo od stikalne
omarice do gorilnika.
Snemite zgornji prečni nosilec.
Zgornji prečni nosilec postavite na enega izmed stranskih opornikov kotla.
Prečni nosilec pritrdite z obema vijakoma.
Sprostite cev za dovod zraka na gorilniku.
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11 Vzdrževanje
11.2.1.2 Namestitev gorilnika v položaj za
vzdrževanje
1

2

7.

Odvijte vijak za servisiranje.

1

8. Gorilnik rahlo zavrtite v smeri urinega kazalca.
9. Gorilnik dvignite iz naprave.
10. Gorilnik zavrtite.

1

Položaj za odlaganje

2

Zaporni nastavek

1.
2.
3.

Odstranite nastavno merilo gorilnika.
Gorilnik dvignite iz položaja za odlaganje (1).
Gorilnik horizontalno zavrtite.

4.
5.

Gorilnik postavite v položaj za vzdrževanje.
Gorilnik potisnite pod zaporni nastavek (2).

2

2

1

Gorilnik

2

Prečni nosilec

11. Gorilnik postavite v položaj za odlaganje.
12. Gorilnik potisnite pod zaporne nastavke.

40
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11.2.2 Funkcijski meni (za vzdrževalna in servisna dela)
Funkcijski meni v sistemu DIA omogoča nadzor delovanja posameznih aktuatorjev. Funkcijski meni se lahko vedno zažene
po resetu oz. vklopu omrežja. Elektronika naprave preklopi sistem v normalno obratovanje, če pet sekund ne izvedete nobenega upravljanja oz. ne pritisnete tipke ‑

Začetek

Aktiviranje
funkcijskega
menija

3

Po resetu
Po VKLOPU omrežja

Konec,
zažene se
normalno
delovanje

Ne

Da
Nazaj

Preverjanje
notranje
črpalke

Da

Vklj.
Izklj.

Nazaj / Naprej
Nazaj

Preverim
ventilator?

Da

Vklj.
Izklj.

Ventilator se krmili z
maks. številom vrtljajev.

Vklj.
Izklj.

Na vseh priključkih, ki so določeni
za črpalko za polnjenje vsebnika,
je prisotna napetost 230 V.
- 2 od 7 modulov, če je d.27
oz. d.28 = 3.

Vklj.
Izklj.

Na vseh priključkih, ki so določeni
za cirkulacijsko črpalko,
je prisotna napetost 230 V.
- pl. tisk. vezja, če je d.26 = 1.
- 2 od 7 modulov, če je d.27
oz. d.28 = 3.

Nazaj / Naprej
Nazaj

Preverim črpalko
za polnjenje
vsebnika?

Da

Nazaj / Naprej
Nazaj

Preverim
cirkulacijsko
črpalko?

Da

Nazaj / Naprej

2
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11 Vzdrževanje
2

Nazaj

Preverim zunanjo
črpalko?

Da

Vklj.
Izklj.

Na vseh priključkih, ki so določeni
za zunanjo črpalko,
je prisotna napetost 230 V.
- 2 od 7 modulov VR 40 oz. notranji
preklopni rele (izhod X6), če je
d.26, d.27 oz. d.28 = 2.

Nazaj / Naprej
Nazaj

Preverim
predgrelnik olja?

Da

Vklj.
Izklj.

Nazaj / Naprej
Nazaj

Preverim vžigalne
elektrode?

Da

Vklj.
Izklj.

Nazaj / Naprej
Nazaj

Odzračim
hidravliko?

Da

Vklj.
Izklj.

Da

Vklj.
Izklj.

Nazaj / Naprej

Testiram
gorilnik?

Nazaj / Naprej
Da

Zaključitev
funkcijskega
menija

3
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11.2.3 Čiščenje naprave
11.2.3.1 Čiščenje poti kondenzata
Velja za: Naprava z nevtralizacijsko napravo

▶

Očistite nevtralizacijsko napravo v skladu s podatki v
ustreznih navodilih.

Velja za: Naprava s črpalko za kondenzat

▶

Očistite črpalko za kondenzat v skladu s podatki v
ustreznih navodilih.

NC

NO

1

11.2.3.2 Čiščenje spodnjega dela sifona
1.
2.

P

Izklopite napravo.
Odstranite sprednjo oblogo. (→ stran 20)

P2
+
P1

1

1

4.
5.
6.
7.
8.
9.

+

Filter oljne črpalke

2

V

2

Zaporni vijak

Odvijte zaporni vijak (2).
Izvlecite filter oljne črpalke (1).
Očistite filter oljne črpalke (1).
Vstavite filter oljne črpalke.
Privijte zaporni vijak.
Odstranite morebitno iztekajoče olje.

11.2.3.4 Čiščenje zgorevalne komore in spiralnih cevi

1

3.
4.
5.
6.
7.

Spodnji del sifona

Sifon dvignite iz držala.
Odvijte spodnji del sifona.
Izpraznite in očistite spodnji del sifona.
Spodnji del sifona napolnite z vodo.
Ročno privijte spodnji del sifona.

11.2.3.3 Čiščenje filtra oljne črpalke
Navodilo
Čiščenje filtra oljne črpalke je potrebno samo, če
je zaradi umazanije motena funkcija samodejnega
odzračevalnika kurilnega olja.
1.
2.
3.

Napravo odklopite od električnega omrežja.
Z ventilom samodejnega odzračevalnika kurilnega olja s
filtrom zaprite dovod olja.
Poskrbite za prestrezanje in vezavo morebitnega iztekajočega olja iz črpalke.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
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Gorilnik postavite v položaj za odlaganje. (→ stran 39)
Za odstranitev prirobnice gorilnika popustite pet matic.
Prirobnico gorilnika zavrtite v smeri urinega kazalca in
jo odstranite.
Preverite tesnilno vrvico glede morebitnih poškodb in
obrabe ter jo po potrebi zamenjajte.
Uporabite krtačo za čiščenje odtoka kondenzata. Le-ta
se nahaja v spodnjem območju za oblogo.
Odstranite odbojno ploščo s kljuko, ki je priložena krtači
za čiščenje odtoka kondenzata, ter očistite odbojno
ploščo.
Očistite odbojno ploščo.
Zgorevalno komoro očistite z ustrezno krtačo oz. z vlažno krpo. Uporabite običajno sredstvo za pomivanje ali
sredstvo za čiščenje naprav na kurilno olje, ki ga najlažje nanesete z razpršilnikom.
Čistilo napršite na zgornji del spiralnih cevi in jih splaknite z vodo.
V primeru močnega onesnaženja kotla/spiralnih cevi
(npr. po nastanku večje količine saj v primeru motnje
gorilnika) lahko spiralne cevi splaknete s kompletom za
čiščenje (št. art. 0020017065), ki je na voljo kot dodatna oprema. Pri tem upoštevajte napotke iz navodil za
uporabo kompleta za čiščenje.
Pred naslednjimi koraki počakajte, da voda v celoti izteče iz zgorevalne komore.
Odbojno ploščo ponovno vstavite v zgorevalno komoro.
Montirajte prirobnico gorilnika.
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11 Vzdrževanje
14. Zagotovite, da je masni priključek pravilno nameščen
na vijaku prirobnice gorilnika.

11.2.4 Zamenjava delov, ki se obrabljajo
11.2.4.1 Zamenjava predgrelnika olja
Demontaža predgrelnika olja
1.

Po zaključenem iztekanju ventilatorja odklopite napravo
od dovoda električnega toka.
Sprostite oba povezovalna vtiča od elektronike do dodatne elektronike gorilnika.
Gorilnik postavite v položaj za vzdrževanje. (→ stran 40)

2.
3.

1
2

3

Montaža predgrelnika olja
10. Na nov predgrelnik olja namestite novo oljno šobo.
11. Z dvema viličastima ključema pritrdite oljno šobo in
predgrelnik olja.
– 20 Nm
– Delovni material: Viličasti ključ SW14
12. Z viličastim ključem privijte predgrelnik olja. Pri tem z
drugim viličastim ključem zadržite gornjo matico.
13. Odstranite krpo in morebitno razlito olje.
14. Namestite vtično povezavo za predgrelnik olja.
15. Namestite mešalno pripravo.
16. Privijte vijak na mešalni pripravi.
17. S pomočjo nastavnega merila nastavite razmik med
šobo za zrak in oljno šobo.
18. Na elektrode namestite vtiče.
19. Če ni potrebno izvesti nobenih drugih vzdrževalnih del,
namestite gorilnik ponovno v napravo in privijte vijak.
20. Priključite vse vtiče. Vtič predgrelnika olja mora biti nameščen nasproti vžigalnih elektrod.

11.2.4.2 Zamenjava elektrod
Demontaža elektrod
1.

Gorilnik postavite v položaj za vzdrževanje. (→ stran 40)
1

3

2
1

Mešalna priprava

2

Pritrdilni vijak

4.
5.
6.

3

3

Elektrode

3
4

Z vseh elektrod (3) sprostite vtiče.
Odvijte pritrdilni vijak (2) na mešalni pripravi (1).
Odstranite mešalno pripravo (1).

3
2

4

1

1

Mešalna priprava

3

Držalo elektrod

2

Pritrdilni vijak

4

Vtič

Odstranitev mešalne priprave
2.
3.
4.

Odvijte pritrdilni vijak (2) na mešalni pripravi (1).
Mešalno pripravo (1) povlecite navzgor.
Vtič (4) potegnite z elektrod.

5.

Sprostite držalo elektrod (3).

Montaža elektrod
1

Vtična povezava

2

Matica

3

Predgrelnik olja

7.
8.

Odklopite vtično povezavo (1) s predgrelnika olja.
Pod spodnji del držala za šobo podstavite krpo.

9.

Z viličastim ključem odvijte predgrelnik olja (3). Pri tem
z drugim viličastim ključem zadržite matico (2).
– Delovni material: Viličasti ključ SW14, 2 Kos

44

6.
7.
8.

Montirajte nove elektrode z držali elektrod.
Namestite mešalno pripravo in jo pritrdite s pritrdilnim
vijakom. (→ stran 45)
Na elektrode priključite vtič.
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Nastavitev elektrod

11.2.4.3 Menjava oljne šobe
1.

Gorilnik postavite v položaj za vzdrževanje. (→ stran 40)

Odstranitev mešalne priprave
1
2
3

3
4

4

1

Mešalna priprava

3

Držalo elektrod

2

Pritrdilni vijak

4

Vtič

2.
3.
4.
9.

S pomočjo nastavnega merila preverite pravilen položaj
elektrod.

Odvijte pritrdilni vijak (2) na mešalni pripravi (1).
Mešalno pripravo (1) povlecite navzgor.
Vtič (4) potegnite z elektrod.

Demontaža oljne šobe
1

Nastavitev razmika oljna šoba - šoba za zrak

1

5.

Oljna šoba

Z viličastim ključem odvijte oljno šobo (1). Z drugim
viličastim ključem pritrdite držalo za šobo.
– Delovni material: 2 viličasta ključa SW16

Montaža oljne šobe
6.
7.

Vstavite novo oljno šobo.
Z viličastim ključem privijte oljno šobo. Z drugim viličastim ključem pritrdite držalo za šobo.
– 16 … 20 Nm
– Delovni material: 2 viličasta ključa SW16

Montaža mešalne priprave
8.
10. S pomočjo nastavnega merila preverite razmik med
oljno šobo in šobo za zrak. Za pravilen razmik si oglejte
ustrezno tabelo ( tovarniške nastavitve) (→ stran 31).
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9.

Vžigalni kabel in ionizacijski kabel nataknite na elektrode.
Namestite mešalno pripravo.
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11 Vzdrževanje
6.
7.

Pritrdite vijak za servisiranje.
S cevno objemko pritrdite cev za dovod zraka na gorilniku.
Priključite povezovalne vtiče elektronike do gorilnika na
kotniku dodatne elektronike.

8.

11.3

Zagon po vzdrževanju

11.3.1 Izvajanje poskusnega delovanja po
vzdrževanju
Nevarnost!
Nevarnost električnega udara zaradi prosto
ležečih sestavnih delov
Prosto ležeči sestavni deli na gorilniku lahko
v primeru uporabe neustreznega orodja povzročijo električni udar.

▶
▶

Na gorilniku delajte samo pri zaprti stikalni
omarici.
Uporabljajte samo predvideno orodje.

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi nepopolnega
sistema za zrak/dimne pline
Nepopolno nameščen sistem za zrak/dimne
pline lahko povzroči zastrupitev.

Nastavitev razmika oljna šoba - šoba za zrak

▶

10. S pomočjo nastavnega merila preverite razmik med
oljno šobo in šobo za zrak. Za pravilen razmik si oglejte
ustrezno tabelo ( tovarniške nastavitve) (→ stran 31).

Napravo lahko za zagon, v testne namene in za trajno obratovanje uporabljate
samo s popolno nameščenim sistemom
za zrak/dimne pline.

11. S pritrdilnim vijakom pritrdite mešalno pripravo.

11.2.5 Montaža gorilnika

1.

Preverite brezhibno delovanje vseh krmilnih in regulacijskih naprav ter sistemov za nadzor.
Vklopite napravo.
Preverite tesnjenje naprave ter napeljave za kondenzat
in dimne pline.
Preverite, če je sifon dovolj napolnjen z vodo.
Pred zagonom dimnikarske funkcije preverite delovanje
ogrevanja.

2.
3.
4.
5.

◁

Ogrevalna črpalka in gorilnik se morata zagnati takoj, ko je dimnikarska funkcija aktivna.

Velja za: Naprava z vsebnikom tople vode

▶
6.

Preverite delovanje priprave tople vode - sprožite zahtevo za ogrevanje.
V kontrolni seznam vzdrževanja zabeležite vsa izvedena vzdrževalna dela.

11.3.2 Preverjanje in morebitna nastavitev tlaka
oljne črpalke
1.
1.
2.
3.
4.
5.
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Namažite tesnilni obroček.
Gorilnik dvignite iz položaja za vzdrževanje.
Gorilnik zavrtite tako, da je ventilator ponovno zadaj in
so elektrode obrnjene nazaj.
Zamenjajte tesnilo gorilnika.
Gorilnik postavite na prirobnico in ga nekoliko zavrtite v
nasprotno smer urinega kazalca.

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
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Vzdrževanje 11
–
7

Navodilo
Če je vsebnost CO2 pri tlaku 7,5 bar še vedno previsoka, je potrebno povišati število
vrtljajev ventilatorja (točka d.50).

1

2

3
NO

NC

4

P

P2
+

6
P1

+

5

V

Tlak olja: ≥ 8,5 bar

8.

Nastavite preizkusni program P.1 in za tlak olja nastavite 2. stopnjo.
9. Zavrtite regulacijski vijak za tlak olja.
– Z vrtenjem v desno povišate tlak (večja moč, povečanje vsebnosti CO2).
– Z vrtenjem v levo znižate tlak (manjša moč, zmanjšanje vsebnosti CO2).
10. Nastavite tlak olja (→ stran 31).
– Tlak olja: ≤ 24 bar
Navodilo
Če je vsebnost CO2 pri tlaku 24 bar še vedno
prenizka, je potrebno znižati število vrtljajev
ventilatorja (točka d.51).

1
2
3
4

NO ... magnetni ventil 2.
stopnje
Filter
P ... priključek za manometer
P2 ... regulacijski vijak za
tlak olja 2. stopnje

5
6
7

V ... priključek za merilnik
vakuuma
P1 ... regulacijski vijak za
tlak olja 1. stopnje
NC ... magnetni ventil 1.
stopnje

Nevarnost!
Nevarnost električnega udara zaradi prosto
ležečih sestavnih delov

11.3.3 Nastavitev vsebnosti CO2 z uporabo števila
vrtljajev ventilatorja
1.
2.

Preverite tlak oljne črpalke in ga po potrebi nastavite.
(→ stran 46)
Preverite vsebnost CO2 in po potrebi nastavite količino
zraka. (→ stran 32)

11.3.4 Preverjanje vsebnosti CO2
Navodilo
Odstopanje potrebne količine zraka se določi s
pomočjo meritev CO2 v 1. in 2. stopnji.

Prosto ležeči sestavni deli na gorilniku lahko
v primeru uporabe neustreznega orodja povzročijo električni udar.

▶
▶
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Na gorilniku delajte samo pri zaprti stikalni
omarici.
Uporabljajte samo predvideno orodje.

1.

Na priključek za manometer na oljni črpalki montirajte
manometer za merjenje tlaka olja.
– Delovni material: Manometer; 1/8", 0 - 25 bar
Vklopite napravo.
Nastavite preizkusni program P.2 in za tlak olja nastavite 1. stopnjo.
Izmerite vsebnost CO2. Če vsebnost CO2 ni ustrezna,
prilagodite tlak olja, dokler vsebnost CO2 ni ustrezna.
Zavrtite regulacijski vijak za tlak olja.
– Z vrtenjem v desno povišate tlak (večja moč, povečanje vsebnosti CO2).
– Z vrtenjem v levo znižate tlak (manjša moč, zmanjšanje vsebnosti CO2).
Nastavite tlak olja (→ stran 31).
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Preverite nazivno obremenitev (preizkusni program
P.1). (→ stran 56)

2

1

2.

Z nastavka za preverjanje dimnih plinov (1) odvijte zaporni pokrovček.

3.

Z odprtine za preverjanje zgorevalnega zraka (2) odstranite zaporni pokrovček.
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4.

Počakajte najmanj 3 minute, da naprava doseže temperaturo delovanja.
Preverite vsebnost CO2 in po potrebi nastavite količino
zraka. (→ stran 32)

5.

Čiščenje odtoka kondenzata v zgorevalni komori s
krtačo
☐ Demontaža in čiščenje spodnjega dela sifona
☐ Oljna nevtralizacijska naprava: Preverjanje pH-vrednosti, izpiranje granulata (pH-vrednost nižja od 6,5:
polnjenje granulata, zamenjava aktivnega oglja)
☐ Če je prisotna: izpiranje/čiščenje črpalke kondenzata
☐ Polnjenje spodnjega dela sifona z vodo
☐ Namestitev odbojne plošče in montaža prirobnice
gorilnika

☐

Vsebnost CO2

6.

Pogoji: Zunanja temperatura < 0 °C

12,5 ± 0,3 vol. %

Pogoji: Zunanja temperatura > 0 °C

13,0 ± 0,3 vol. %

Preverite minimalno obremenitev (program za preizkušanje P.2). (→ stran 56)
Počakajte najmanj 3 minute, da naprava doseže temperaturo delovanja.
Preverite vsebnost CO2 in po potrebi nastavite količino
zraka. (→ stran 32)

7.
8.

Vsebnost CO2

9.

Pogoji: Zunanja temperatura < 0 °C

12,5 ± 0,3 vol. %

Pogoji: Zunanja temperatura > 0 °C

13,0 ± 0,3 vol. %

Preizkusne programe zaključite z istočasnim pritiskom
na tipki i in +.

☐

Čiščenje zgorevalnega prostora in spiralnih vzmeti v
primeru velike umazanosti

☐
☐

Namestitev gorilnika v položaj za vzdrževanje

☐
☐
☐
☐

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve

☐

Uhajanje dimnih plinov lahko povzroči zastrupitev.

☐

Zagotovite, da je zaporni pokrovček dobro
pritrjen na nastavku za preverjanje dimnih
plinov.

☐
☐
☐

11.4

☐
☐
☐

Kontrolni seznam vzdrževanja

☐

Naslednji kontrolni seznam uporabite kot predlogo za kopiranje, na katero zabeležite postopke vzdrževanja.

☐
☐
☐

Izvedite naslednje delovne korake.

☐

Nadzor vrednosti dimnih plinov

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Čiščenje kotla z manjšim onesnaženjem

☐
☐
☐
☐
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Izvedba preverjanja sajavosti
Merjenje temperature dimnih plinov
Merjenje vsebnosti CO2 (ogljikovega dioksida)
Merjenje vsebnosti CO (ogljikovega monoksida)
Izklop gorilnika po zaključenem iztekanju ventilatorja
Demontaža gorilnika in namestitev v položaj za odlaganje

Demontaža prirobnice, preverjanje tesnil/izolacijske
opeke, po potrebi zamenjava
Preverjanje plamenice, po potrebi čiščenje
Odstranitev odbojne plošče iz zgorevalnega prostora
in čiščenje
Čiščenje zgorevalnega prostora in spiralnih cevi

☐

Preverjanje dobre pritrjenosti vijakov prirobnice gorilnika
Čiščenje filtra oljne črpalke, po potrebi zamenjava
(potrebno samo po motnjah v delovanju gorilnika)
Preverjanje sklopke oljne črpalke, po potrebi zamenjava
Preverjanje tesnjenja cevi za olje in spojk
Preverjanje dobre pritrjenosti električnih povezav

Zagon gorilnika

☐

10. Na nastavek za preverjanje dimnih plinov (1) privijte
zaporni pokrovček.
11. Na odprtino za preverjanje zgorevalnega zraka (2) namestite zaporni pokrovček.

Čiščenje mešalne priprave in elektrod, po potrebi
zamenjava elektrod
Zamenjava oljne šobe, nastavitev razmika oljna šoba
- šoba za zrak
Zamenjava vložka filtra kurilnega olja

Montaža gorilnika

☐

▶

Priključitev čistilnega vozička (št. art. 0020017065) in
izpiranje kotla

Preverjanje izmerjenih vrednosti, po potrebi ponovna
nastavitev gorilnika
Merjenje temperature dimnih plinov
Merjenje tlaka ventilatorja
Merjenje tlaka oljne črpalke/vakuuma (po potrebi
nastavitev tlaka olja)
Preverjanje vsebnosti CO2 (ogljikovega dioksida) (po
potrebi nastavitev prek d.50 in d. 51)
Preverjanje vsebnosti CO (ogljikovega monoksida)
Izvedba preverjanja sajavosti
Preverjanje varnostnega omejevalnika temperature (s programom za preizkušanje P 5)

Druga vzdrževalna dela

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Preverjanje tesnjenja napeljave za zrak/dimne pline
Preverjanje varnostnih naprav sistema rezervoarja za
olje
Preverjanje varnostnih naprav za ogrevanje in segrevanje pitne vode
Vzdrževanje morebitno prisotnega vsebnika
Preverjanje delovanja morebitno prisotne črpalke
kondenzata
Preverjanje tlaka vode in raztezne posode
Preverjanje nastavitev regulatorja v skladu s potrebami
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12 Odpravljanje napak

Statusna
koda

Pomen

S.36

Želena vrednost 7-8-9 oz. e-vodilo (eBUS)
pod 20 °C, ni zahteve za ogrevanje

S.39

Prekinitev stikala na sponki „Naležni termostat“/črpalka kondenzata je sprožila motnjo
(previsok nivo vode)

S.40

Izklop zaradi napake se prikaže na zaslonu kot čisto besedilo, kot simbol napake in kot koda napake. Po odpravi napake lahko gorilnik sprostite s pritiskom na tipko za odpravo
napak na zaslonu.

Delovanje v sili
Kotel se zaradi napake nahaja v zasilnem
načinu delovanja. Vzrok napake, ki je povzročil delovanje v sili, se prikazuje izmenično
z S.40

S.41

Previsok tlak vode (> 4 bar)

S.42

Navodilo
Po zaključenem delovanju gorilnika ventilator deluje še 120 sekund, da prepreči previsoke temperature na mešalni napravi.

Odprt kontakt lopute za dimne pline na
opremi (samo, če je vgrajen modul za
opremo VR 40)

S.49

Tlačna vtičnica dimnih plinov se je odklopila,
čakanje (po treh ponesrečenih poskusih:
zapora s kodo napake F.50)

S.50

Aktiven predgrelnik olja (temperatura olja za
vklop je še prenizka)

S.82

Pozor: Napaka anode na zunanji tok, po
približno 2 dneh se prekine priprava tople
vode z enote actoSTOR. Možen je „reset”.
Takoj je potrebno vzdrževanje enote VIH
K300!

12.1

Izklop zaradi napake

Do izklopa zaradi napake pride, ko se tudi po tretjem poskusu zagona gorilnika:
–
–
–

po pribl. 5 sekundah zaradi napake ne vžge plamen (npr.
zaradi pomanjkanja olja ali drugih vzrokov),
v času priprave zazna plamen,
v primeru izpada plamena med delovanjem po dveh neuspešnih ponovnih poskusih ne zazna plamena.

12.2

Iskanje napak

12.2.1 Preverjanje statusnih kod
12.2.1.1 Pregled statusnih kod
Statusne kode, ki se prikazujejo prek zaslona sistema DIA,
vam posredujejo informacije o trenutnem stanju delovanja
vaše naprave.
V primeru istočasnega obstoja več stanj delovanja se obstoječe statusne kode prikažejo izmenično ena za drugo. Statusna koda je razložena na zaslonu v obliki čistega besedila.
Statusna
koda

Pomen
Ogrevanje

S.0

Ni potrebe po toploti

S.1

Zagon ventilatorja

S.2

Predtek črpalke

S.3

Vžig

S.4

Vključen gorilnik

S.7

Iztekanje črpalke

S.8

Preostali zaporni čas xx min

S.9

Omejitev modulacije
Delovanje vsebnika

S.20

Predtek črpalke

S.21

Predtek ventilatorja

S.23

Vžig

S.24

Vključen gorilnik

S.27

Iztekanje črpalke

S.28

Zaporni čas gorilnika po polnjenju vsebnika

S.29

Omejitev modulacije
Posebni primeri

S.30

Ni potrebe po toploti iz 2-točkovnega regulatorja

S.31

Ni potrebe po toploti (poletni režim)

S.34

Zaščita proti zmrzovanju
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12.2.2 Preverjanje diagnostičnih kod
12.2.2.1 Pregled diagnostičnih kod
Parametri, ki jih lahko nastavljate za prilagoditev naprave na ogrevalni sistem in potrebe stranke, so poudarjeni.
Maksimalni zaporni čas gorilnika za ogrevanje nastavite pod točko „d.2‟. Naprava VKO/...3 je opremljena s sistemom za samodejno krmiljenje ogrevanja in delne obremenitve polnjenja vsebnika. Dokler je diagnostična točka „d.0‟ oz. „d.77‟ nastavljena na samodejno, se ustrezna delna obremenitev stalno optimira glede na trenutno obremenjenost gorilnika. Po izklopu
omrežne napetosti oz. po pritisku na tipko za sprostitev se trenutno določena vrednost ponastavi na največjo moč, da ne
ovira postopkov nastavitev in preverjanja. Delna ogrevalna obremenitev se lahko po potrebi nastavi pod točko „d.0‟, delna
obremenitev polnjenja vsebnika pa pod točko „d.77‟. Samodejno delovanje je izključeno, ko je nastavljena vrednost nižja kot
je vrednost za samodejno.
Navodilo
V zadnji stolpec lahko vnesete nastavitve, specifične za sistem.
Z vnosom vrednosti „17” pod diagnostično točko „d.97” sprostite drugi diagnostični nivo. Na ta način lahko izvajate
nastavitve, specifične za sistem.
Prikaz

Pomen

Nastavljive vrednosti/prikazana vrednost

Tovarniška nastavitev

d.0

Delna ogrevalna obremenitev

0 = samodejno
1 = samo 1. stopnja
2 = samo polna obremenitev

0 = samodejno

d.1

Naknadno delovanje ogrevalne črpalke
se zažene po zaključku ogrevanja

2 ... 60 min

5 min

d.2

Maksimalni zaporni čas gorilnika

2 ... 60 min

30 min

d.4

Dejanska vrednost temperature
vsebnika

v °C

d.5

Želena vrednost temperature dvižnega voda

v °C (manjša vrednost vrtljivega gumba za
temperaturo dvižnega voda sistema DIA oz.
regulatorja (pod d.9))

d.7

Želena vrednost temperature vsebnika

Vrtljivi gumb za temperaturo vsebnika sistema DIA
15 °C levo, nato 50 °C do 70 °C

d.8

zunanji regulator/sobni termostat na
sponkah 3, 4

1 = zaprt (ogrevanje)
0 = odprt (ni ogrevanja)

d.9

Želena temperatura dvižnega voda iz
zunanjega regulatorja na sponkah 7,
8, 9 oz. e-vodilu (eBUS)

v °C (zvezni regulator)

d.10

Ogrevalna črpalka

1 = vklop
0 = izklop

d.11

Ogrevalna črpalka (prek opreme)

100 = vklop
0 = izklop

d.12

Črpalka za polnjenje vsebnika

100 = vklop
0 = izklop

d.13

Cirkulacijska črpalka (krmiljen časovni program enote VRC 470)

100 = vklop
0 = izklop

d.14

Število vrtljajev črpalke za črpalko
opreme, krmiljeno s številom vrtljajev

„-“ = samodejno
30 ... 100 = stalno število vrtljajev črpalke 30
% do 100 % najvišjega števila vrtljajev

d.15

Trenutna moč črpalke, krmiljene s
številom vrtljajev (oprema)

trenutna moč
%

d.17

Način regulacije

0 = regulacija temperature dvižnega voda,
1 = regulacija temperature povratnega voda
(potrebno je tipalo tipa VR11)

50

nastavitev, specifična za sistem

1 = mostiček v vtiču
"RT 230V"

„-“ = samodejno

0
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Prikaz

Pomen

Nastavljive vrednosti/prikazana vrednost

Tovarniška nastavitev

d.18

Način naknadnega delovanja črpalke

1 = neprekinjeno delovanje; črpalka deluje,
dokler obstaja potreba po ogrevanju;
3 = prekinjajoče delovanje, črpalka se pri
izpolnjeni potrebi po toploti izklopi in se ciklično zaganja za preverjanje potrebe po toploti

1

d.20

najvišja želena vrednost za temperaturo vsebnika

50 ... 70 °C

65 °C

d.22

Zahteva za polnjenje vsebnika
C1/C2

0 = ni zahteve za ogrevanje
1 = zahteva za ogrevanje

d.23

Način delovanja s poletno/zimsko
funkcijo

1 = zima = vključeno ogrevanje
0 = poletje = izključeno ogrevanje

d.24

Naprava za nadzor zraka

izklop = odprt kontakt naprave za nadzor
zraka
1 = zaprt kontakt naprave za nadzor zraka

d.25

Sprostitev polnjenja vsebnika prek
zunanjega regulatorja

1 = da
0 = ne

d.26

Preklop notranjega releja za vtič X6

1 = cirkulacijska črpalka
2 = zunanja črpalka
3 = črpalka za polnjenje vsebnika
4 = se ne uporablja, ker preklopno delovanje
obrne d.27/d.28
5 = zunanji magnetni ventil in/ali podporna
črpalka nevtralizacijske naprave

1 = cirkulacijska črpalka

d.27

Preklop releja 1 na opremi VR40

1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

cirkulacijska črpalka
zunanja črpalka
črpalka za polnjenje vsebnika
loputa za dimne pline/kuhinjska napa
zunanji magnetni ventil
zunanje sporočilo o napaki

1 = cirkulacijska črpalka

d.28

Preklop releja 2 na opremi VR40

1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

cirkulacijska črpalka
zunanja črpalka
črpalka za polnjenje vsebnika
loputa za dimne pline/kuhinjska napa
zunanji magnetni ventil
zunanje sporočilo o napaki

2 = zunanja črpalka

d.30

Ventil za gorivo

Izklop = zaprt
Vklop = odprt

d.33

Želena vrednost ventilatorja

trenutno želeno število vrtljajev v vrt./min

d.34

Dejanska vrednost ventilatorja

trenutno dejansko število vrtljajev v vrt./min

d.40

Dejanska vrednost temperature dvižnega voda

v °C

d.41

Dejanska vrednost temperature povratnega voda (pri priključenem tipalu povratnega voda tipa VR11)

v °C

d.44

Dejanska ionizacijska vrednost

digitalna vrednost zaznavanja plamena
> 500 = izklop plamena
< 400 = plamen
< 300 = dobro zaznavanje plamena

d.47

Dejanska vrednost zunanje temperature pri priključenem zunanjem tipalu
enote VRC 470

v °C

d.50

min. offset števila vrtljajev

Nastavitev števila vrtljajev, 1. stopnja
Stanje preverjanja nastavljene vrednosti

d.51

maks. offset števila vrtljajev

Nastavitev števila vrtljajev, 2. stopnja
Stanje preverjanja nastavljene vrednosti
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12 Odpravljanje napak
Prikaz

Pomen

Nastavljive vrednosti/prikazana vrednost

Tovarniška nastavitev

d.54

Izklopna histereza regulatorja dvižnega voda temperature izklopa nad
izračunano želeno vrednostjo

0 ... -10 K

-2 K

d.55

Vklopna histereza regulatorja dvižnega voda temperature vklopa pod
izračunano želeno vrednostjo

0 ... 10 K

6K

d.60

Število izklopov varnostnega omejevalnika temperature

Število

d.61

Število izklopov kurilne avtomatike

Število

d.63

Število izklopov tlačnega priključka
za dimne pline

Število

d.64

Srednji čas vžiga

s

d.65

Najdaljši čas vžiga

s

d.67

Preostali zaporni čas gorilnika

min

d.68

Število ponesrečenih zagonov v prvem poskusu

Število

d.69

Število ponesrečenih zagonov v drugem poskusu

Število

d.71

Najvišja temperatura dvižnega voda
za ogrevanje

60 °C ... 85 °C

75 °C

d.72

Čas naknadnega delovanja črpalke
po polnjenju vsebnika

0, 10, 20, ... 600 s

300 s

d.73

Offset temperature dvižnega voda
za polnjenje vsebnika (največje povišanje želene temperature dvižnega
voda za polnjenje vsebnika glede na
želeno temperaturo vsebnika)

0 ... 25 K

25 K

d.75

Najdaljši čas polnjenja vsebnika za
vsebnik brez lastnega krmiljenja

20, 21, 22 ... 90 min

45 min

d.76

Izvedba naprave

4 = oljni kondenzacijski kotel (2-stopenjski)

d.77

Delna obremenitev s toplo vodo

0 = samodejno
1 = samo 1. stopnja
2 = samo polna obremenitev

0 = samodejno

d.78

Najvišja temperatura dvižnega voda
za polnjenje vsebnika

75 ... 85 °C

80 °C

d.80

Število obratovalnih ur ogrevanja

u xx 1000 + xxx (v urah)

d.81

Število obratovalnih ur vsebnika

u xx 1000 + xxx (v urah)

d.82

Zagoni gorilnika za polnjenje vsebnika

u xx 100000 + xxx 100 (število)

d.83

Zagoni gorilnika za pripravo tople
vode (* 100)

u xx 100000 + xxx 100 (število)

Navodilo
za d.80 do d.83:
Najprej se prikažejo
vrednosti x 1000, po
ponovnem pritisku
na tipko "i" pa mesta
do 1000

d.84

Število ur do naslednjega vzdrževanja oz. do „izklopa delovanja“

0 ... 300 x 10 h oz. „-“ (Izklj.)

d.90

digitalni regulator

1 = zaznan
0 = ni zaznan

d.91

Status DCF sprejemnika točnega
časa

0
1
2
3

d.93

Zaznavanje naprave

0 = 15 kW
1 = 25 kW
2 = 35 kW
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=
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nastavitev, specifična za sistem

„-“ (Izklj.)

ni sprejema
sprejem
sinhroniziran
veljaven
Tovarniška nastavitev glede na moč.
Ne spreminjajte!
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Prikaz

Pomen

Nastavljive vrednosti/prikazana vrednost

d.95

Prikaz verzije programske opreme

1
2
3
4

d.96

Ponastavitev vseh nastavljivih vrednosti na tovarniško nastavitev

0 = neaktivno, vrednosti se ohranijo
1 = ponastavitev

d.97

Geslo za diagnostični nivo

Vnos za sprostitev zaščitenega območja: 17

d.98

Možnost vnosa za prikaz telefonske
številke inštalaterja v primeru motnje

d.99

Jezik besedila na zaslonu

=
=
=
=

0020130509_02 icoVIT exclusiv Navodila za namestitev

Tovarniška nastavitev

nastavitev, specifična za sistem

xx.yy (elektronika)
xx.yy (upravljalni del)
se ne uporablja
xx.yy (oprema VR 34, če je priključena)

Deutsch
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12 Odpravljanje napak
12.2.3 Preverjanje kod napak
12.2.3.1 Pregled kod napak
Če je prisotna napaka, se na zaslonu prikaže koda napake. V primeru več napak se na zaslonu zaporedoma prikazujejo
kode napak.
Napaka
F.xx

Napaka

Vzrok za napako

Ukrep za odpravljanje napake

0

Prekinitev tipala temperature
dvižnega voda *

Okvara NTC → izmerite upornost

Zamenjajte NTC

Kabel na NTC oz. na plošči tiskanega vezja ni
priključen/ni do konca priključen

Pravilno ga priključite

10

13

20

22

Prekinjena napeljava, poškodba napeljave

Zamenjajte kabel

Kratek stik tipala temperature
dvižnega voda

Okvara NTC → izmerite upornost

Zamenjajte NTC

Poškodovana napeljava na strani kotla (odrgnjena proti masi, ukleščena)

Zamenjajte kabel

Kratek stik temperaturnega tipala
vsebnika

Okvara NTC → izmerite upornost

Zamenjajte NTC

Odrgnjena/ukleščena napeljava NTC proti
masi

Zamenjajte kabel

Sprožil se je varnostni omejevalnik temperature

NTC s slabim termičnim kontaktom proti toplotnemu izmenjevalniku

Privijte NTC, po potrebi uporabite toplotno
prevodno pasto

Okvara NTC (prevelika upornost → izmerite)

Zamenjajte NTC

Prenizek tlak vode (< 0,3 bar)

Gorilnik se ne izklopi, okvara elektronike

Zamenjajte elektroniko

Zrak v toplotnem izmenjevalniku (pri zagonu)

Odzračite toplotni izmenjevalnik - s spodnje
strani napolnite kotel

Puščanje v sistemu

Vodo dopolnite do tlaka 1 .. 1,5 bar

Sistem se odzračuje (prek hitrega odzračevalnika)

Vodo dopolnite do tlaka 1 .. 1,5 bar

Okvara raztezne posode - preverite predtlak

Napolnite/zamenjajte raztezno posodo, vodo
napolnite na tlak 1 .. 1,5 bar
Preverite ventil, po potrebi ga zamenjajte

27

"Zunanja luč"; zaznan je plamen,
čeprav se oljni ventil ne krmili

Plamen gori še več kot 4 s po izklopu ventila,
okvara oljnega ventila 1. stopnje

28

Med postopkom zagona ni plamena

Težava z dovodom olja: oljni ventil je zaprt

Odprite zaporni ventil

Težava z dovodom olja: zrak v cevi za olje/cev
za olje ne tesni, vleče zrak

Odzračite cev/preverite cev glede puščanja

Težava z dovodom olja: zamašen oljni filter

Zamenjajte vložek filtra

Ostalo: glejte tabelo za iskanje napak
29

Ugašanje plamena med delovanjem

Težava z dovodom olja: zrak v cevi za olje/cev
za olje ne tesni, vleče zrak

Odzračite cev za olje / preverite cev za olje
glede puščanja

Težava z dovodom olja: zamašen oljni filter

Zamenjajte vložek filtra/preverite: ali je rezervoar onesnažen?

Ostalo: glejte tabelo za iskanje napak
32

33

42
43

54

Število vrtljajev ventilatorja izven
dopustnega območja *

Kontakt tlačne vtičnice se ne
zapre pri zagonu ali se odpre
med delovanjem, oz. se zapre
pri prenizkem številu vrtljajev

Kratek stik kodirnega upora
Prekinitev kodirnega upora

Ventilator je močno umazan

Očistite ventilator, cev za zrak

Poškodba ležaja oz. poškodba elektronike
ventilatorja

Zamenjajte ventilator

V povezavi s S40: previsok protitlak

Pri posameznem pojavu se S.40 sproži sam
od sebe, drugače glejte zgornji opis

Zamašena sesalna pot

Očistite

Zamašena pot dimnih plinov

Preverite pot kondenzata

Cev ni priključena

Cev priključite na priključek "+"

Okvara ventilatorja

Zamenjajte ventilator

Okvara tlačne vtičnice - preverite, če se še
vedno preklaplja

Zamenjajte tlačno vtičnico

Kratek stik v vtiču X 29

Preverite upor v vtiču (pribl. 700 ohm)

Kratek stik na elektroniki

Zamenjajte elektroniko

Vtič X29 ni priključen / ni pravilno priključen

Pravilno ga priključite
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Napaka
F.xx

Napaka

Vzrok za napako

Ukrep za odpravljanje napake

43

Prekinitev kodirnega upora

Prekinitev upora na vtiču X29

Preverite upor v vtiču

Prekinitev na elektroniki

Zamenjajte elektroniko

49

Prenizka napetost na e-vodilu
(eBUS)

Kratek stik na elektroniki ali upravljalnem delu

Preverite, zamenjajte

Enote na e-vodilu (eBUS) z lastno napajalno
napetostjo so priključene z zamenjanimi priključki

Zagotovite pravilno povezavo enot VRC
630/620, comDIALOG-Box na e-vodilu
(eBUS): + na + in - na -

Sprožila se je tlačna vtičnica
dimnih plinov

Pot kondenzata se dviga, je prepognjena

Zagotovite odvod kondenzata

Previsok protitlak

Zagotovite največjo dolžino poti dimnih plinov

Pri priključeni nevtralizacijski napravi - strjeno
aktivno oglje/granulat / zamašeni izhodi

Očistite nevtralizacijsko napravo, zamenjajte
aktivno oglje

Pri priključeni črpalki kondenzata - zamašena /
okvarjena črpalka kondenzata

Očistite / zamenjajte črpalko kondenzata

Zamašena pot dimnih plinov

Sprostite jo

Olje za filtrom je izredno hladno

Preverite cev za olje, ali je brez zmrzali?

50

58

Povratni signal predgrelnika olja
ne pride v 3 min

Okvara predgrelnika olja

Zamenjajte

Prekinjena napeljava (elektronika → dodatna
elektronika gorilnika → predgrelnik olja)

Preverite pot napeljave+vtični spojnik (elektronika → dodatna elektronika gorilnika → predgrelnik olja)

Napaka na dodatni elektroniki grelnika

Preverite (funkcijski meni), po potrebi jo zamenjajte

61

Napaka v krmiljenju oljnega ventila

Napaka v elektroniki

Če napake ni možno odpraviti: zamenjajte
elektroniko

62

Napaka pri zapiranju oljnega
ventila

2 s po izklopu oljnega ventila 1 je plamen še
vedno prisoten: oljni ventil 1 (NC) se ne premakne

Preverite ventil, po potrebi ga zamenjajte

2 s po izklopu oljnega ventila 1 je plamen še
vedno prisoten: napaka v elektroniki

Preverite elektroniko, po potrebi jo zamenjajte

63

Napaka EEPROM-a

Napaka v elektroniki

Če napake ni možno odpraviti: zamenjajte
elektroniko

64

Napaka ADC

Kratek stik v dvižnem vodu NTC

Glejte Kratek stik v dvižnem vodu NTC F.10

Napaka v elektroniki

Če napake ni možno odpraviti: zamenjajte
elektroniko

65

Temperatura na integriranem
vezju ASIC je previsoka

Napaka v elektroniki

Če napake ni možno odpraviti: zamenjajte
elektroniko

67

Signal zaznavanja plamena je
izven dovoljenega območja

Napaka v elektroniki

Če napake ni možno odpraviti: zamenjajte
elektroniko

70

Neplavzibilnost DSN

Elektronika in upravljalni del imata različni
oznaki

V DIA d.93 shranite pravilno vrednost

73

Okvara senzorja tlaka vode *

Vtič ni priključen / je nepravilno priključen

Pravilno ga priključite

Prekinitev/kratek stik v napeljavi

Zamenjajte kabel

77

82

Senzor je okvarjen

Zamenjajte senzor

Ni kontakta povratnega signala
lopute za dovod zraka/dimne
pline oz. ecoLEVEL pri priključitvi
na X 40

Vhod za povratni signal na modulu VR40 se
po krmiljenju priključene lopute ne zapre v
času 20 s

Preverite loputo, popravite

ecoLEVEL je priključen na X40, vendar se je
izklopil zaradi preobremenitve črpalke

Pritisnite tipko za odpravo napak, ecoLEVEL
bolje priključite na vtič naležnega termostata,
ker se 20 s za tem ne more sprožiti nobena
blokirana napaka

Napaka zaščitne anode
actoSTOR K300 *

Zaščitna anoda enote VIH K300 javlja napako

Preverite anodo+elektroniko anode v
actoSTOR, popravite

* = sporočilo o napaki se lahko pojavi tudi v povezavi s S.40 "Delovanje v sili", v tem primeru se vzdržuje omejeno delovanje kotla
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12 Odpravljanje napak
12.2.4 Omogočanje prikaza pomnilnika napak
Navodilo
V pomnilniku napak je prikazanih zadnjih 10 napak.
1.
2.
3.

Za omogočanje prikaza sporočil o napakah istočasno
pritisnite tipko "i" in tipko "-".
S pritiskom na tipko "+" lahko omogočite prikaz naslednjega sporočila o napaki.
Za zaključitev prikaza sporočil o napakah pritisnite tipko
"i".
Navodilo
Če več kot štiri minute ne pritisnete nobene
tipke, se na zaslonu prikaže trenutna temperatura dvižnega voda ogrevanja.

12.2.5.3 Preverjanje nazivne obremenitve (P.1)

▶

Zaženite preizkusni program P.1, da izmerite vsebnost
CO2 pri nazivni obremenitvi (2. stopnja).
Navodilo
Preizkusni program P.1 zažene oljni kondenzacijski kotel za stabilizacijo v 1. stopnji ter
zagotovi nazivno obremenitev gorilnika, neodvisno od nastavitev delnih obremenitev in
nastavitev regulacije (2. stopnja).

12.2.5.4 Preverjanje minimalne obremenitve (P.2)

▶

Zaženite program za preizkušanje P.2, da izmerite vsebnost CO2 pri minimalni obremenitvi (1. stopnja).
Navodilo
Program za preizkušanje P.2 zažene oljni kondenzacijski kotel ter zagotovi minimalno obremenitev gorilnika, neodvisno od nastavitev
delnih obremenitev in nastavitev regulacije (1.
stopnja).

12.2.5 Preizkusni programi
12.2.5.1 Zagon in zaključitev preizkusnih programov
1.
2.

Preizkusni program zaženete tako, da pritisnete tipko
„+“ in jo zadržite pritisnjeno.
Vklopite (Netz EIN) oz. na kratko pritisnite tipko „Reset“
(simbol plamena).

◁
3.
4.
5.

Po 5 sekundah se na zaslonu prikaže „P.0“.

Nevarnost!
Nevarnost opeklin zaradi vrele ogrevalne
vode

Ponovno spustite tipko „+“.
S tipkama „+“ in „-“ (po potrebi z večkratnim pritiskom)
izberite enega izmed programov za preizkušanje.
Pritisnite tipko „i“.

◁
6.

12.2.5.5 Preverjanje varnostnega omejevalnika
temperature (P.5)

Pri temperaturah nad 100 °C v grelnem sistemu nastaja para.

Izbran preizkusni program se zažene.

▶

Preizkusni program zaključite s pritiskom na tipko „Odprava napak“ oz. z istočasnim pritiskom na tipki „i“ in
„+“.
Navodilo
Preizkusni program se zaključi tudi, če 15
minut ne pritisnete nobene tipke.

▶
▶

▶

Zaženite program odzračevanja P.0, da odzračite ogrevalni krog, oljni kondenzacijski kotel in po potrebi vsebnik.
Navodilo
Pri programu odzračevanja P.0 se ena za
drugo vključujeta in izključujeta ogrevalna črpalka in črpalka za polnjenje vsebnika.
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Zaženite program za preizkušanje P.5, da preverite delovanje varnostnega omejevalnika temperature.

◁

12.2.5.2 Pospeševanje odzračevanja (P.0)

Pred sprostitvijo varnostnega omejevalnika temperature počakajte, da se naprava in ogrevalna voda ohladita.
Radiatorje odzračite šele po ohladitvi
ogrevalne vode.

Pri deaktiviranem izklopu z regulatorjem naprava segreva vodo do dosežene nazivne temperature izklopa
varnostnega omejevalnika temperature. Pri tem se
lahko odpre varnostni ventil, da izhajata vroča voda in
para.
– Nazivna temperatura izklopa varnostnega omejevalnika temperature: ≈ 107 ℃

12.2.5.6 Sprostitev varnostnega omejevalnika
temperature po izklopu
1.
2.

Z glavnim stikalom izklopite napravo.
Počakajte, da se naprava ohladi.

Navodila za namestitev icoVIT exclusiv 0020130509_02

Odpravljanje napak 12
1

2

3

4

1

Pokrov

3

Upravljalno polje

2

Vijaki

4

Sprednja obloga

3.
4.
5.

Odprite pokrov (1) in odstranite sprednjo oblogo (4).
Odvijte vijake (2) in spustite stikalno omarico.
Odstranite pokrov (1).

1
1

6.

Varnostni omejevalnik
temperature

Varnostni omejevalnik temperature (1) sprostite tako,
da pritisnete zatič varnostnega omejevalnika temperature.
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12 Odpravljanje napak
12.2.6 F.28 Ni vžiga ob zagonu, F.29 Plamen med delovanjem ugaša
Dodatna sporočila
–
–

F.28 Ni vžiga ob zagonu
F.29 Plamen med delovanjem ugaša
Št.
1

možni vzroki

Rezultat po preverjanju

Ukrep

Motor ne deluje
Preverite, če je na motorju prisotna
napetost.
Napetost na motorju: 230 V

Na motorju ni napetosti.

▶
▶
▶

Na motorju je prisotna napetost.

Naprej pri: 2

Motor deluje

Naprej pri: 3

Po prenehanju delovanja oljne črpalke
se motor ne zažene
▶ Preverite, če motor deluje po prenehanju delovanja oljne črpalke.

Motor ne deluje

▶

Zamenjajte okvarjen motor oz.
zagonski kondenzator.

Motor deluje

▶

Zamenjajte blokirano oljno črpalko.

Napetost na magnetnem ventilu 1.
stopnje ni v območju 17 ... 22 V DC
▶ Preverite, če je na magnetnem
ventilu 1. stopnje (NC) prisotna
napetost.
DC napetost: 17 … 22 V

Ni 22 V DC

▶

Po potrebi zamenjajte okvarjen
kabelski snop oz. elektroniko.

Napetost je prisotna

Naprej pri: 4

V zgorevalnem prostoru ni olja
Preverite (vizualno preverjanje), če
olje prihaja v zgorevalni prostor.

Ni olja

▶
▶

▶

2

3

4

▶

▶
▶
▶
▶
5

Ni vžigalne iskre
Preverite, če je na vžigalnem
transformatorju prisotna napetost
(točka funkcijskega menija:
"Preverjanje vžigalne elektrode").
Izmenična napetost za vžigalni
transformator: 230 V

Naprej pri: 5

Električna napetost ni prisotna

▶
▶
▶

Naprej pri: 6

Vžigalna iskra je prisotna

Naprej pri: 7

Okvara vžigalnega transformatorja
Preverjanje delovanja vžigalnega
transformatorja.

Okvarjen

▶

Zamenjajte vžigalni transformator.

Razmik med elektrodama ni v redu
Preverite, če so medsebojni razmiki med elektrodami in razmiki do
šobe za zrak pravilni.

Razmiki niso pravilni

▶

S pomočjo nastavitvene šablone
nastavite razmike.

Razmiki so pravilni

Naprej pri: 8

Razmik med elektrodama je v redu

Naprej pri: 12

Okvara vtične povezave elektrod

Najdena okvara

▶
▶

Ni okvare

Naprej pri: 9

Poškodovana keramika elektrod
Preverite, če je keramika elektrod
poškodovana (iskrenje skozi držalno ploščo).

Poškodba

▶

Brez poškodbe

Naprej pri: 10

Mostiček med elektrodami zaradi saj

Elektrode so premoščene

▶

Ni okvarjen

▶

8

9

Preverite vtiče in kontakte.
Preverite dodatno elektroniko gorilnika. Po potrebi zamenjajte dodatno elektroniko.
Preverite elektroniko. Po potrebi
zamenjajte elektroniko.

Električna napetost je prisotna

▶
7

Napolnite prazen rezervoar za olje.
Pri zagonu preverite, če je odprt
zaporni ventil pred oljnim filtrom.
Po potrebi zamenjajte zamašen
oljni filter.
Zamenjajte okvarjen magnetni
ventil.
Intaktna magnetna tuljava: ≈ 64 Ω
Preverite umazano oljno šobo protisifonskega ventila.
Preverite sklopko (črpalka/motor).

Olje se vbrizgava

▶

6

Preverite vtiče in kontakte.
Preverite elektroniko.
Po potrebi zamenjajte elektroniko.

Pravilno priključite vtič.
Zamenjajte poškodovan vtič oz.
kable.
Zamenjajte elektrodo.

▶
10

58

S krtačo očistite elektrode in z nastavitveno šablono preverite razmike.
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Odpravljanje napak 12
Št.

možni vzroki

10

Mostiček med elektrodami zaradi saj

Ni mostička

Naprej pri: 11

11

Obrabljena žična elektroda
▶ Preverite, če je žična elektroda obrabljena (z nastavitveno šablono).

Obrabljena

▶

Zamenjajte elektrodo.

Plamen je prisoten, vendar se ne zazna
▶ Preverite, če je razmik ionizacijske
elektrode do šobe za zrak pravilen.
Nastavitvena šablona

Razmik ni pravilen

▶

S pomočjo nastavitvene šablone
nastavite razmike.

Ni plamena

Naprej pri: 13

Tlak olja ni konstanten
Preverite, če je tlak olja, ki je prikazan na manometru na tlačnem
izhodu oljne črpalke, konstanten.

Tlak olja ni konstanten

Naprej pri: 14

Tlak olja je konstanten

Naprej pri: 17

V cevi se nahaja zrak
Montirajte prozorno cev za olje
in preverite, če so prisotni zračni
mehurčki.

Zračni mehurčki so prisotni

▶

Ni zračnih mehurčkov

Naprej pri: 15

Premer cevi za olje je prevelik
Preverite, če je premer cevi za olje
prevelik.
Notranji premer: 4 mm

Prevelik notranji premer

▶

Notranji premer je pravilen

Naprej pri: 16

Okvarjena oljna črpalka
Preverite, če kazalec na manometru vibrira.

Kazalec vibrira

▶

Zamenjajte oljno črpalko.

▶
▶
▶
▶
▶

Očistite zamašeno cev za olje.
Odprite zaprto cev za olje.
Zamenjajte zamašen oljni filter.
Preverite sklopko črpalka/motor.
Zamenjajte zamašen sesalni ventil
v rezervoarju.
Preverite, če je cev za dovod olja
pravilno nameščena, po potrebi jo
prilagodite.

12

13

Rezultat po preverjanju

Ukrep

Ni obrabljena

Razmik je pravilen

▶
14

▶
15

▶
16

▶
17

Ni vakuuma med 0,06 in 0,3 bar
Preverite, če je prisoten vakuum.
0,06 … 0,3 bar

< 0,3 bar

▶

19

0,0 … 0,05 bar

▶

Vakuum je v redu

Naprej pri: 18

Nastavljene vrednosti niso v skladu s
tabelo za nastavljanje gorilnika
▶ V skladu s tabelo za nastavljanje
gorilnika preverite, če so nastavljene vrednosti v redu.

Vrednosti niso v redu

▶

Vrednosti so v redu

Naprej pri: 19

Po zamenjavi šob gorilnik ne deluje
Preverite, če gorilnik po zamenjavi
šob deluje.

Ne deluje

Naprej pri: 20

Gorilnik deluje z zunanjim dovodom
olja
▶ Preverite, če gorilnik deluje, če se
napaja z oljem iz ročke.

Delovanje je v redu

▶

Gorilnik ne deluje

Naprej pri: 21

Poti za dovod/odvod zraka niso pravilne
▶ Preverite poti za dovod/odvod
zraka (največje dolžine, brez recirkulacije).

Napeljava za zrak/dimne pline ni pravilna

▶

▶
20

21

Cev za olje zamenjajte s cevjo s
pravilnim notranjim premerom.

Kazalec miruje

▶

18

Poiščite mesto v dovodu olja, na
katerem lahko vstopa zrak.

Preverite, kje je mesto puščanja
na dovodu olja (spojka, ventili,
priključna garnitura, oljni filter itd.)
in zamenjajte ustrezen del.
Popravite vrednost v skladu s tabelo za nastavljanje vrednosti (razmik oljne šobe od šobe za zrak,
tlak ventilatorja, vrednosti šobe).

Pravilno delovanje

▶

Poskrbite za preverjanje dovoda
olja (cevi).

Popravite napeljavo za zrak/dimne
pline glede na maksimalne vrednosti oz. na opremo, odobreno za
sistem.
Odpravite recirkulacijo.

Napeljava za zrak/dimne pline je pravilno izvedena
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12 Odpravljanje napak
12.3

Popravilo

12.3.2 Zamenjava plošče tiskanega vezja

12.3.1 Zamenjava šobe za zrak

1.

Navodilo
Šoba za zrak je fiksno povezana z mešalno pripravo.
1.

Po zaključenem iztekanju ventilatorja odklopite napravo
od dovoda električnega toka.

Demontaža šobe za zrak
2.
3.

Sprostite oba povezovalna vtiča od elektronike do dodatne elektronike gorilnika.
Gorilnik postavite v položaj za vzdrževanje. (→ stran 40)

Zabeležite vse posamezne nastavitve na elektroniki
(nastavitve diagnostičnih točk, nastavitve potenciometrov), da lahko preverite nastavitve na novi plošči tiskanega vezja oz. jih lahko prevzamete.
2. Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
3. Napravo odklopite od dovoda električnega toka.
4. Spustite stikalno omarico.
5. Odpnite zgornji pokrov na stikalni omarici in snemite
zgornji pokrov stikalne omarice.
6. Odklopite vse kable s plošče tiskanega vezja.
7. Ploščo tiskanega vezja odpnite iz zaskočnih mest.
8. Odstranite ploščo tiskanega vezja.
9. Odpnite zaslon in morebitno prisotni regulator.
10. Vpnite novo ploščo tiskanega vezja.
11. Vpnite zaslon in morebitno prisotni regulator.
12. Na ploščo tiskanega vezja priključite vse kable.
Navodilo
Če istočasno zamenjate ploščo tiskanega
vezja elektronike in zaslon, je potrebno nastaviti offset DSN. Upoštevajte navodila, ki
so priložena nadomestnemu delu.

1

13. Zaprite stikalno omarico.
14. Spustite stikalno omarico.
15. Na napravo priključite napajalno napetost.

12.3.3 Zamenjava dodatne elektronike na gorilniku
1.

3
2
3
1

Mešalna priprava

2

Pritrdilni vijak

4.
5.
6.

3

Elektrode

Z vseh elektrod (3) povlecite vtiče.
Odvijte pritrdilni vijak (2) na mešalni pripravi (1).
Mešalno pripravo (1) povlecite navzgor.

Montaža šobe za zrak
7.
8.
9.

Namestite mešalno pripravo.
S pritrdilnim vijakom pritrdite mešalno pripravo.
S pomočjo nastavnega merila nastavite razmik med
šobo za zrak in oljno šobo.
10. Na elektrode priključite vtiče.
11. Montirajte gorilnik. (→ stran 46)
12. Priključite povezovalna vtiča od elektronike do gorilnika
na kotniku dodatne elektronike.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
Napravo odklopite od dovoda električnega toka.
Sprostite oba povezovalna vtiča od elektronike do gorilnika.
Odprite pokrov dodatne elektronike.
Izvlecite vse vtiče.
Odvijte vijake dodatne elektronike.
Odstranite dodatno elektroniko.
Z vijaki pritrdite dodatno elektroniko.
Priključite vse vtiče.
Zaprite pokrov.
Priključite oba vtiča od elektronike do gorilnika.
Spustite stikalno omarico.
Na napravo priključite napajalno napetost.
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Odpravljanje napak 12
12.3.4 Zamenjava tipala

12.3.6 Zamenjava vžigalnega transformatorja
1.

2

1

1

1.

Varnostni omejevalnik
temperature

2

Temperaturno tipalo (NTC)

Napravo odklopite od dovoda električnega toka.

Demontaža varnostnega omejevalnika temperature
2.
3.
4.

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
Izvlecite kable z varnostnega omejevalnika temperature.
Odvijte varnostni omejevalnik temperature.

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
2. Napravo odklopite od dovoda električnega toka.
3. Odvijte vijake na vžigalnem transformatorju.
4. Izvlecite vžigalni kabel in povezovalni kabel za dodatno
elektroniko.
5. Odstranite vžigalni transformator.
6. Namestite nov vžigalni transformator.
7. Privijte vijake na vžigalnem transformatorju.
8. Priključite vžigalni kabel in povezovalni kabel za dodatno elektroniko.
9. Spustite stikalno omarico.
10. Napravo priključite na napajalno napetost.

12.3.7 Zamenjava oljne črpalke
Demontaža oljne črpalke
1.
2.
3.

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
Po zaključenem iztekanju ventilatorja odklopite napravo
od dovoda električnega toka.
Poskrbite za prestrezanje morebitnega iztekajočega
olja.

Montaža varnostnega omejevalnika temperature
5.
6.

Privijte varnostni omejevalnik temperature.
– 1,3 Nm
Priključite kable na varnostni omejevalnik temperature.
1

Demontaža temperaturnega tipala (NTC)
7.
8.
9.

Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
Izvlecite kabel s temperaturnega tipala (NTC).
Odvijte temperaturno tipalo (NTC).

2
3

Montaža temperaturnega tipala (NTC)
10. Privijte temperaturno tipalo (NTC).
– 4 Nm
11. Na temperaturno tipalo (NTC) priključite kabel.
12. Spustite stikalno omarico.
13. Napravo priključite na napajalno napetost.

12.3.5 Zamenjava ventilatorja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Po zaključenem iztekanju ventilatorja odklopite napravo
od dovoda električnega toka.
Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
Gorilnik postavite v položaj za vzdrževanje. (→ stran 40)
Izvlecite vtične povezave električnih kablov na ventilatorju.
Odvijte štiri vijake na ventilatorju.
Odstranite ventilator.
Namestite nov ventilator.
Privijte vijake na ventilatorju.
Priključite vtične povezave električnih kablov na ventilatorju.
Montirajte gorilnik.
Na ventilator priključite cev za zrak.
Spustite stikalno omarico.
Napravo priključite na napajalno napetost.
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1

Magnetni ventili

2

Oljna črpalka

4.
5.
6.

3

Cev za olje

Povlecite vtiče z magnetnih ventilov (1).
Na samodejnem odzračevalniku olja zaprite pot olja.
Sprostite cev za olje (3).
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12 Odpravljanje napak
12.3.8 Zamenjava tlačne vtičnice dimnih plinov
Demontaža tlačne vtičnice dimnih plinov

1

4

3

2

1

1

Priključek cevi za olje

3

Sklopka

2

Oljna črpalka

4

Pritrdilni vijaki

7.

Odvijte tri pritrdilne vijake (4) na motorju.

8.
9.

Odstranite oljno črpalko (2).
Cevi za olje z dvojnim priključkom sprostite z oljne črpalke.

1

1.
2.

Tlačna vtičnica dimnih
plinov

Napravo odklopite od električnega omrežja.
Stikalno omarico preklopite naprej in odstranite pokrov
obloge. (→ stran 20)
Navodilo
Tlačna vtičnica dimnih plinov (1) se nahaja
na zadnji strani v notranjosti naprave.

Montaža oljne črpalke
10. Pred montažo nove oljne črpalke preverite, če je
sklopka (3) obrabljena.
11. Po potrebi zamenjajte sklopko.
12. Sklopko namestite na oljno črpalko.
13. Na oljno črpalko priključite cevi za olje.
14. Oljno črpalko namestite na motor.
15. Privijte tri pritrdilne vijake (4).
– Pritrdilni vijaki primejo v utor ročične gredi
16. Montirajte cev za olje.
17. Poskrbite za pravilno odstranjevanje morebitnega iztekajočega olja.
18. Priključite vtiče na magnetne ventile.
19. Na samodejnem odzračevalniku olja odprite pot olja.

Nevarnost!
Nevarnost električnega udara zaradi prosto
ležečih sestavnih delov
Prosto ležeči sestavni deli na gorilniku lahko
v primeru uporabe neustreznega orodja povzročijo električni udar.

▶
▶

4.
5.
6.
7.

Sprostite zaskočni nastavek med tlačno vtičnico dimnih
plinov in držalom.
Tlačno vtičnico dimnih plinov povlecite iz držala.
Snemite tlačno cev.
Odstranite pokrov tlačne vtičnice dimnih plinov.
Izvlecite vtiče.

Montaža tlačne vtičnice dimnih plinov
8. Odstranite pokrov tlačne vtičnice dimnih plinov.
9. Priključite vtiče oljnega kondenzacijskega kotla.
10. Ponovno namestite pokrov tlačne vtičnice dimnih plinov.
11. Tlačno cev namestite na zadnji merilni nastavek
(oznaka „+‟).
– Tlačna cev mora imeti padec, da ne pride do
zbiranja kondenzata. Kondenzat lahko sproži
delovanje tlačne vtičnice
12. Tlačno vtičnico dimnih plinov vstavite v držalo.
Navodilo
Pazite, da so merilni nastavki obrnjeni navzdol.

Na gorilniku delajte samo pri zaprti stikalni
omarici.
Uporabljajte samo predvideno orodje.

20. Napravo priključite na napajalno napetost.
21. Preverite tesnjenje na poti olja.
22. Montirajte pokrov obloge. (→ stran 27)
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3.

13. Na oljni kondenzacijski kotel namestite zgornjo oblogo.
14. Vklopite električno napetost.

◁

Naprava je pripravljena za delovanje.
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Izklop 13
13 Izklop

14 Servisna služba in garancija

13.1

14.1

Začasni izklop

13.1.1 Praznjenje naprave

Servisna služba

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.

1

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji:
Zastopstvo Vaillant - Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija
Ali na internet strani:
Internet: http://www.vaillant.si
2

1

Odzračevalni priključek

1.
2.

2

Sistem za polnjenje in
praznjenje kotla

Z glavnim stikalom izklopite napravo.
Zaprite vzdrževalne ventile med napravo in ogrevalnim
sistemom.
Odstranite sprednjo oblogo. (→ stran 20)
Odvijte vijake in odstranite pokrov.
Na sistem za polnjenje in praznjenje kotla (2) priključite
cev.
Prosti konec cevi napeljite v ustrezen odtok.
Odprite pipo sistema za polnjenje in praznjenje kotla
(2).
Odprite odzračevalni priključek (1) na napravi.
Počakajte, da ogrevalna voda v celoti izteče iz naprave.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13.2

Dokončni izklop

13.2.1 Recikliranje in odstranjevanje

▶

Za odstranjevanje transportne embalaže naj poskrbi inštalater, ki je namestil izdelek.

Če so izdelek ali vsebovane baterije označene s to
oznako, potem vsebujejo snovi, ki so nevarne za zdravje in
okolje.

▶
▶

V tem primeru izdelka in (če je potrebno) vsebovanih
baterij ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek in (po potrebi) baterije oddajte v tem primeru pri
zbirnem mestu za odslužene baterije in električne ali
elektronske naprave.
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15 Tehnični podatki
15 Tehnični podatki
Oznaka

Enota

VKO 356/3‑7

Nazivno območje toplotne moči (pri 40/30 °C)

kW

22,05/36,75

Nazivno območje toplotne moči (pri 50/30 °C)

kW

21,9/36,6

Nazivno območje toplotne moči (pri 80/60 °C)

kW

20,6/34,3

Standardna stopnja uporabe (pri 75/60 °C),
določena v skladu z

%

101,5

%

104,5

℃

39

℃

70

kg/h

32,2/53,7

–

DIN 4702 -8

Standardna stopnja uporabe (pri 40/30 °C),
določena v skladu z
–

DIN 4702 -8

Vrednosti dimnih plinov
Temperatura dimnih plinov pri ogrevanju na
40/30 °C
po
–

DIN EN 13384 -1

Maks. temperatura dimnih plinov 80/60 °C
po
–

DIN EN 13384 -1

Maks. masni pretok dimnih plinov
Razred NOx

3

Emisije NOx (korekcija N)

mg/kWh

76/95

Emisije CO

mg/kWh

24/23

l/h

2,5

Količina kondenzirane vode pri 40/30 °C,
maks.
pH-vrednost (pri kurilnem olju, ki vsebuje žveplo), pribl.

2

Hidravlične vrednosti
Najvišja nastavljiva temperatura dvižnega
voda

℃

85
(tovarniška
nastavitev: 75)

Dovoljen nadtlak delovanja

bar

4

upornost na vhodu za vodo Δt = 20 K

mbar

< 13

upornost na vhodu za vodo Δt = 10 K

mbar

< 52

Priključne vrednosti
Električni priključek

V/Hz

230/50

Maks. električna moč (brez ogrevalne črpalke)

W

225

Moč (v stanju pripravljenosti)

W

Stopnja zaščite

6
IP 20

Priključki
Dvižni/povratni vod ogrevanja, povratni vod
vsebnika

"

Rp 1

⌀
mm

21

"

DN15

DN

80/125

Višina (vključno z vmesnim delom z zunanjimi
odprtinami za preverjanje)

mm

1272 (1382)

Širina

mm

720

Globina

mm

850

Odtok kondenzirane vode
Naprava za polnjenje in praznjenje kotla
Priključek za zrak/dimne pline
Mere/masa
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Tehnični podatki 15
Oznaka

Enota

VKO 356/3‑7

Montažna masa celotne naprave

kg

193

Masa gorilnika brez kompleta prirobnice

kg

10,4

Masa kompleta prirobnice

kg

5,3

l

127

kg

320

Količina vode
Obratovalna masa celotne naprave
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