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Kazalo 
Napotki za dokumentacijo 1

1.1 Shranjevanje dokumentacije
Prosimo, izročite ta navodila za namestitev in 
vzdrževanje kot tudi vso pripadajočo dokumentacijo 
upravljavcu naprave. Le-ta poskrbi za shranjevanje, tako 
da so navodila po potrebi na razpolago.

1.2 Varnostna opozorila in simboli
Pri namestitvi naprave prosimo upoštevajte varnostna 
opozorila v teh navodilih!
Sledijo pojasnila simbolov, uporabljenih v besedilu:

d Nevarnost!
Neposredna nevarnost za življenje in telo!

e Nevarnost!
Življenska nevarnost zaradi električnega udara!

H Nevarnost!
Nevarnost opeklin in oparin!

a Pozor!
Možna ogroženost proizvoda in okolice!

h Nasvet!
Koristne informacije in nasveti.

• Simbol za zahtevano dejavnost

1.3 Veljavnost navodil
Ta navodila za namestitev veljajo izključno za naprave z 
naslednjimi številkami artiklov:

Oznaka tipa Številka artikla

ecoTEC plus VU INT 466 /4 -5 H 0010004150

Tab. 1.1  Oznaka tipa in številka artikla

Številko artikla poiščite na tipski tablici.

1 Napotki za dokumentacijo

Naslednji napotki so vodnik skozi celotno dokumentacijo.
Skupaj s temi navodili za namestitev in vzdrževanje 
veljajo tudi drugi dokumenti.
Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil, 
ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Pripadajoča dokumentacija in pripomočki za servis

Za upravljavca naprave:
Kratka navodila za uporabo št. 0020040000
Navodila za uporabo št. 0020029113

Za inštalaterja:
Navodila za montažo
napeljave za zrak/dimne pline št. 0020040374

Pripomočki za servis:
Za pregled in vzdrževanje so potrebna naslednja 
preizkusna in meritvena sredstva:
– Merska naprava za CO2

– U-cevni ali digitalni manometer

Po potrebi veljajo tudi druga navodila vse uporabljene 
opreme in regulatorjev.

8.9 Preverjanje priključnega tlaka 
(tlak pretoka plina) ...................................................  35

8.10 Preverjanje vsebnosti CO2  .....................................  35
8.11 Preizkusno delovanje ...............................................  36

9 Odpravljanje motenj ..........................................  36
9.1 Diagnoza ......................................................................  36
9.1.1 Statusne kode ............................................................  36
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2 Opis naprave

2.1 Sestava

1

2

3

4

5

6

7

8

15

14

13

12

11

9

10

Sl. 2.1  Funkcijski elementi

Legenda
1 Priključek napeljave za zrak/dimne pline
2 Integralni kondenzacijski toplotni izmenjevalnik 
3 Kompaktni toplotni modul
4 Senzor volumenskega toka
5 Ventilator
6 Senzor tlaka vode
7 Črpalka
8 Priključek za raztezno posodo
9 Priključek za varnostni ventil
10 Omarica z elektroniko
11 Sistem za ločevanje zraka
12 Ventil za hitro odzračevanje
13 Plinska armatura
14 Vžigalna elektroda
15 Cev za vsesavanje zraka

h Nasvet!
Ob uporabi opreme bodite pozorni na minimalni 
razmik/montažni prostor (glej pogl. 4.5).

2 Opis naprave
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2.2 Pregled tipov

Tip naprave Država namembnosti 
(oznake po ISO 3166)

Razred dovoljenja Vrsta plina Območje nazivne toplotne moči P 
(kW)

ecoTEC plus
VU INT 466 /4 -5 H

SI (Slovenija) II2H3P Zemeljski plin H - G 20 - 20 mbar
Propan - G 31 - 30 mbar

13,3 - 47,7 (40/30 °C)
12,3 - 44,1 (80/60 °C)

Tab. 2.1  Pregled tipov 

2.3 Oznaka CE
Z oznako CE je dokumentirano, da naprava v skladu s 
pregledom tipov izpolnjuje zahteve naslednjih direktiv:
– Odredba o plinskih napravah 

(Direktiva Sveta 90/396/EWG)
– Direktiva o elektromagnetni združljivosti 

(Direktiva Sveta 89/336/EWG)
– Direktiva o nizki napetosti 

(Direktiva Sveta 73/23/EWG).
– Smernica o izkoristku (Direktiva Sveta 92/42/EWG) 

ogrevalnih kotlov.

2.4 Ustrezna uporaba
Vaillant ecoTEC plus je izdelan v skladu z dosežki 
sodobne tehnologije in ustreza veljavnim varnostno-
tehničnim predpisom. Kljub temu lahko pri nestrokovni 
ali neustrezni uporabi pride do nevarnosti za življenje in 
telo uporabnika ali tretjih oseb oz. poškodb naprave in 
drugih materialnih sredstev.
Ta naprava ni namenjena za to, da bi jo uporabljale 
osebe (posebno otroci) z manjšimi fizičnimi, 
senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali brez 
izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih, zaradi vaše 
varnosti, nadzoruje usposobljena oseba ali pa ste jih 
poučili o uporabi naprave. Otroci morajo biti pod 
nadzorom, da se zagotovi, da se z napravo ne igrajo.
Naprava je predvidena kot ogrevalna naprava za zaprt 
sistem centralne napeljave. Drugačna ali tu 
nepredvidena uporaba velja za neustrezno. Za tovrstno 
škodo proizvajalec/dobavitelj ne odgovarja. Tveganje je 
v celoti na strani uporabnika.
K ustrezni uporabi sodi tudi upoštevanje navodil za 
uporabo in namestitev ter izvajanje servisov/ 
vzdrževanja.

a Pozor!
Vsaka zloraba je prepovedana.

2.5 Tipska tablica
Tipska tablica naprave Vaillant ecoTEC plus je 
tovarniško nameščena na spodnjo stran naprave.

3 Varnostna opozorila in predpisi

3.1 Varnostna opozorila
3.1.1 Postavitev in nastavitev
Namestitev, nastavitvena dela ter vzdrževanje in 
popravila naprave sme izvajati samo pooblaščeno 
strokovno podjetje.

a Pozor!
Pri privijanju in odvijanju vijačnih povezav 
uporabljajte le prilegajoče se viličaste ključe 
(ne uporabljajte cevnih klešč, podaljškov itd.).
Nestrokovna uporaba in/ali neustrezno orodje 
lahko pripeljejo do poškodb (npr. uhajanje plina 
ali vode)!

3.1.2 Vonj po plinu
Ob vonju po plinu upoštevajte naslednja varnostna 
opozorila:
• Na stežaj odprite vrata in okna, da se prostori 

prezračijo in zapustite prostore, v katerih je čutiti plin!
• Izogibajte se odprtemu ognju, ne kadite, ne 

uporabljajte vžigalnikov!
• Ne uporabljajte električnih stikal, vtičev, zvoncev, 

telefonov in drugih govornih naprav v hiši!
• Zaprite zaporno napravo na števcu plina ali glavno 

zaporno napravo!
• Opozorite druge stanovalce, vendar ne zvonite!
• Zapustite objekt!
• Nemudoma s telefonskega priključka izven hiše 

obvestite podjetje za preskrbo s plinom!
• Ob močnem uhajanju nemudoma zapustite poslopje, 

preprečite vstop tretjim osebam, izven hiše obvestite 
policijo in gasilce!

3.1.3 Spremembe v okolici grelnika
Na naslednjih delih se ne sme izvajati nikakršnih 
sprememb:
– na grelniku
– na napeljavi za plin, dovod zraka, vodo in električni 

tok– na odvodu dimnih plinov
– na napeljavi odtoka in na varnostnem ventilu za 

ogrevano vodo
– na stavbni konstrukciji, ki bi lahko vplivala na varnost 

delovanja naprave.

Opis naprave 2
Varnostna opozorila in predpisi 3
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3.1.4 Pomembni napotki za propanske naprave
Odzračevanje rezervoarja za tekoči plin pri novi 
napeljavi:
Pred namestitvijo nove naprave se prepričajte, da je 
rezervoar za utekočinjen plin odzračen. Za pravilno 
odzračevanje rezervoarja je odgovoren dobavitelj 
utekočinjenega plina. Pri slabo odzračenem rezervoarju 
lahko pride do težav z vžigom. V takem primeru se 
najprej obrnite na tistega, ki je rezervoar polnil.

h Nasvet!
Upoštevajte tudi navodila za prestavitev na 
utekočinjen plin v pogl. 6.2 teh navodil.

Namestitev v kletnih prostorih
Za namestitev v kletnih prostorih je potrebno upoštevati 
nacionalne predpise. Priporočamo namestitev zunanjega 
magnetnega ventila (na objektu). Kot je opisano v 
poglavju 5.9.4, lahko tak ventil priključite neposredno 
na ploščico tiskanega vezja ali preko dodatnega 
modula "2 od 7".

Namestitev nalepke za rezervoar
Priloženo nalepko za rezervoar (kakovost propana) 
nalepite na vidno mesto na rezervoarju oz. omarico za 
plinsko bombo, po možnosti v bližini delov za polnjenje.

a Pozor!
Glasen vžig in zvoki med gorenjem kot tudi 
izklop ob napaki zaradi napačne vrste plina!
Uporabljajte izključno plin propan G 31.

3.2 Predpisi, uredbe, smernice
Naprava mora biti inštalirana s strani strokovnega 
inštalaterja. Pri tem se morajo upoštevati vsi zakoni, 
predpisi in smernice nanacionalni in lokalni ravni. Zagon 
in potrditev garancije opravi izključno pooblaščen 
serviser.

3 Varnostna opozorila in predpisi
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4 Montaža

a Pozor!
Pred montažo naprave temeljito izperite 
ogrevalno napeljavo, da odstranite tujke kot so 
škaja, ostanki tesnil ali umazanija.

4.1 Obseg dobave
Vaillant ecoTEC plus je predhodno montiran in se 
dobavlja v eni enoti embalaže.
Preverite obseg dobave, ali je vse dobavljeno in 
nepoškodovano (glej sl. 4.1 in tab. 4.1).

ecoTEC 
Installation instructions

ecoTEC 
Installation instructions

ecoTEC 
Installation instructions

1 

2 

3

6

44

5

Sl. 4.1  Obseg dobave

Poz. Število Naziv

1 1 Držalo naprave

2 1 Naprava

3 1 Gibljiva cev za odvod kondenzacijske vode

4 1 Varnostni ventil

5 1 Vrečka z drobnim materialom (montažni set):
- 2 vijaka
- 2 zidna vložka 10 x 60 mm
- 2 podložki
- 1 tesnilo
- 1 stisnjeni spoj
-  1 dvojna mazalka R 1⁄2 x R 3⁄4
- 2 tesnili R 1⁄2

6 1 Vrečka s tiskanim materialom:
Navodila za namestitev in vzdrževanje
- Navodila za uporabo
-  Navodila za montažo napeljave za zrak/

dimne pline
- Montažna šablona
- Tablica za zamenjavo utekočinjenega plina
- Garancijska kartica
- različne nalepke

Tab. 4.1  Obseg dobave

4.2 Oprema
Oprema za namestitev in delovanje naprave je 
dobavljiva po izbiri.

4.3 Mesto postavitve
Prosimo, upoštevajte naslednja varnostna opozorila pri 
izbiri mesta postavitve:

a Pozor!
Naprave ne nameščajte v prostorih, 
izpostavljenih zmrzali. V prostorih z 
agresivnimi parami ali prahom mora naprava 
delovati neodvisno od zraka v prostoru!

Pri izbiri postavitvenega mesta kot tudi delovanju 
naprave je treba paziti, da zgorevalni zrak ne vsebuje 
kemičnih snovi, kot so npr. fluor, klor, žveplo itd.
Razpršila, topila in čistilna sredstva, barve, lepila ipd. 
vsebujejo takšne snovi, ki lahko pri delovanju naprave 
odvisnem od zraka v prostoru v neugodnih pogojih 
povzročijo korozijo naprave in naprave dimnih plinov. 
Tudi uporaba starega kamina oljnega kotla lahko privede 
do takih težav.
Posebno v frizerskih salonih, ličarskih ali mizarskih 
delavnicah, čistilnicah, idr. mora naprava delovati 
neodvisno od zraka v prostoru. V nasprotnem se mora 
za postavitev uporabiti ločen prostor, da se zagotovi, 
da dovod zgorevalnega zraka ni onesnažen z zgoraj 
omenjenimi snovmi.

Montaža 4

7
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4.4 Oznake mer in mere priključkov
A

Ø 80/125

R 1
100 100

152 152

100

48

190

8
0

0
3

0

4
9

Ø20, R1 

G 11/2

Rp 1 Rp 1

G 11/2

R 1/2

480 450

7
8

6
5

4

3

9

5, 8

1 

2

Sl. 4.2  Mere priključkov v mm

Legenda
1 Priključek dimnih plinov Ø 80/80 mm
2 Držalo naprave
3 Plinska cev Ø 20 mm, plinski priključek R1"
4 Priključek za odvod kondenzacijske vode
5 Priključek za raztezno posodo
6 Priključek povratnega voda ogrevanja
7 Priključek dvižnega voda ogrevanja
8 Priključek za varnostni ventil
9 Naprava za polnjenje in izpraznjenje

h Nasvet!
Ob uporabi opreme bodite pozorni na minimalni 
razmik/montažni prostor (glej pogl. 4.5).

4 Montaža
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4.5 Potrebni minimalni razmiki/montažni prostor
Tako za namestitev/montažo naprave kot tudi izvedbo 
kasnejših vzdrževalnih del so potrebni naslednji 
minimalni razmiki oz. minimalni montažni prostor.

250 

350 

Sl. 4.3  Potrebni minimalni razmiki/montažni prostor

Odmik naprave od konstrukcijskih delov iz gorljivih 
sestavin ni potreben, saj pri nazivni toplotni moči 
naprave ne prihaja do višjih temperatur kot je maks. 
dopustna temperatura 85 °C. 

4.6 Uporaba montažne šablone
Za montažo naprave uporabite rpiloženo montažno 
šablono.
• Montažno šablono postavite navpično na mesto 

montaže in jo pritrdite na steno.
• Na steni označite izvrtine za držalo naprave in po 

potrebi tudi mesto stenskega prehoda za napeljavo za 
zrak/dimne pline.

• Snemite montažno šablono s stene.
• V steno izvrtajte 2 luknji Ø 8 mm za držalo naprave.
• Po potrebi pripravite odprtino za napeljavo za zrak/

dimne pline.

4.7 Obešanje naprave

a Pozor!
Pri montaži naprave bodite pozorni na ustrezno 
nosilnost pritrdilnih delov. Upoštevajte tudi 
zgradbo stene.

1

3

2

Sl. 4.4  Obešanje naprave

• Montirajte držalo naprave (1) s priloženimi vložki in 
vijaki (2) na steno.

• Napravo (3) z ročajem za obešanje od zgoraj obesite 
na držalo naprave.

Montaža 4
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4.8 Odstranjevanje/nameščanje sprednje obloge

1

2

Sl. 4.5  Snemanje obloge naprave

Za demontažo sprednje obloge naprave sledite 
naslednjemu postopku:
• Odvijte vijak (1) na spodnji strani naprave.
• Vtisnite obe držalni sponki (2) na spodnji strani 

naprave, da se sprednja obloga sprosti.
• Spodnji rob sprednje obloge potisnite navzven in 

dvignite sprednjo oblogo navzgor na držalo.

Za montažo sprednje obloge storite kot
sledi:
• Sprednjo oblogo postavite na zgornji rob naprave.
• Potisnite sprednjo oblogo na napravo, tako da se 

držalni sponki (2) na sprednji oblogi zaskočita. Držalni 
sponki (2) lahko istočasno potisnete navzdol, da se 
zaskočita.

• Pritrdite sprednjo oblogo, tako da privijete vijak (1) na 
spodnji strani naprave.

5 Namestitev

d Nevarnost!
Nevarnost poškodb oseb in materialne škode 
zaradi nestrokovne namestitve!
Napeljavo naprave Vaillant ecoTEC plus sme 
opraviti samo pooblaščeno strokovno podjetje. 
Le-to je tudi odgovorno za ustrezno napeljavo 
in prvi zagon.

a Pozor!
Delovanje naprave ecoTEC plus se sme zagnati 
le, ko je med krogom naprave in ogrevalnim 
krogom oz. krogom polnjenja zbiralnika vgrajena 
pravilno dimenzionirana hidravlična kretnica.

Izbira hidravlične kretnice
Hidravlična kretnica ločuje ogrevalno napravo od 
ogrevalnega sistema. Tako se premosti odvisnost od 
preostale črpalne višine ogrevalne naprave.
Izbira ustrezne hidravlične kretnice tipa WH (oprema) se 
lahko opravi s pomočjo tab. 5.1.
Preko hidravlične kretnice v povezavi s črpalko kroga 
naprave je stalno zagotovljena ustrezno visoka 
najmanjša količina obtočne vode skozi grelnik.

Razširitev ogrevalnega sistema

Moč ogrevalnega sistema 10 K 15 K 20 K
Ena naprava WH 95 WH 40 WH 40

Kaskada dveh naprav WH 160 WH 95 WH 95

Kaskada treh naprav WH 280 WH 160 WH 160

Kaskada štirih naprav WH 280 WH 160 WH 160

Tab. 5.1  Izbira hidravlične kretnice

Tehnično je potrebno razlikovati med sistemi:
- hidravlika ogrevanja,
- hidravlika polnjenja zbiralnika ali
- hidravlika ogrevanja in polnjenja zbiralnika

h Nasvet!
Posebno pri stari napeljavi priporočamo, da se v 
povratni vod na hidravlično kretnico (ne do 
naprave!) vgradi filter proti umazaniji. Le-ta 
varuje napravo pred onesnaženjem iz napeljave. 
Pazite na ustrezne dimenzije, da preprečite 
hitro zamašitev in dodatno visoko izgubo tlaka.

Za električni priklop kretnice ni potrebna dodatna 
oprema. Enostavna napeljava se lahko opravi 
neposredno v stikalni omarici.

4 Montaža
5 Namestitev
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Varnostne naprave
• Z iztočne cevi varnostnega ventila morate na hišno 

napeljavo napeljati odtočno cev z vtočnim lijakom in 
sifonom do primernega odtoka. Odtok mora biti viden!

• Če ste v ogrevalni napeljavi uporabili cevi iz umetne 
snovi, morate v dvižni vod ogrevanja vgraditi ustrezen 
termostat za maksimalno temperaturo (npr. naležni 
termostat Vaillant 009642). To je potrebno, da se 
ogrevalna napeljava v primeru motenj zaščiti pred 
škodo zaradi temperaturnih pogojev.

• Če v ogrevalni napeljavi ne uporabljate difuzijsko 
neprepustnih cevi iz umetne mase, morate sistemsko 
ločevanje izvesti preko zunanjega toplotnega 
izmenjevalnika med napravo in napeljavo, da se 
prepreči korozija v krogu ogrevalne naprave oz. 
korozija naprave.

Podrobne informacije o primerih napeljave in 
opremljenosti napeljave dobite na Vaillantovih servisnih 
mestih.

a Pozor!
Naslednje sheme sistemov so le prikaz principa. 
Ne zamenjujejo strokovnega načrtovanja 
sistema! Sheme sistemov ne vsebujejo za 
strokovno montažo nujnih zapornih in 
varnostnih naprav. Upoštevajte ustrezne norme 
in smernice.

5.1 Ogrevanje
ecoTEC plus lahko preko hidravlične kretnice 
neposredno upravlja en ogrevalni krog. Za kretnico se 
lahko po izbiri namesti črpalka prilagojena napeljavi, da 
se zagotovi napajanje sistema (4 m- ali 6 m-črpalka oz. 
elektronsko krmiljena črpalka). Pri sistemih z več 
ogrevalnimi krogi upoštevajte tudi opremo za regulacijo.

Hidravlična shema:
Povezovanje ogrevalnega kroga s hidravlično kretnico

1 

2 

3

4

Sl. 5.1  Povezovanje ogrevalnega kroga s hidravlično kretnico

Legenda
1 Naprava z notranjo črpalko
2 Hidravlična kretnica
3 Zunanja črpalka ogrevanja
4 Porabnik (npr. ogrevalni krog)

98 543NL

X6

X11

X18 X13

X14

1

Sl. 5.2  Električna priključitev črpalke ogrevanja za hidravlično 

kretnico

Notranja črpalka je tovarniško nastavljena. Moči črpalke 
se ne sme nastavljati.
Za električno priključitev zunanje črpalke ogrevanja 
uporabite sivi ProE-vtič.
Da sivemu vtiču (1) (dodatni rele) določite funkcijo 
"zunanja črpalka ogrevanja", je treba nastaviti 
diagnostično točko "d.26" na 2. ravni diagnoze na 
vrednost 2, glej pogl. 9.1.2. 

5.2 Polnjenje zbiralnika
Elektronika naprave ecoTEC plus je zasnovana tako, da 
se lahko en krog polnjenja zbiralnika in en ogrevalni 
krog priključita neposredno, brez opreme.
Priključek kroga polnjenja zbiralnika za hidravlično 
kretnico omogoča izbiro individualne velikosti zbiralnika 
in črpalke za polnjenje zbiralnika.

Namestitev 5
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h Nasvet!
Upoštevajte, da sta lahko potrebna težnostna 
zavora ali mešalni krog, da se prepreči križni 
pretok na druge kroge ali vpliv visoke 
temperature s kroga polnjenja.

Hidravlična shema:
Prednostno preklapljanje zbiralnika preko hidravlične 
kretnice

1 

2 

3

4

Sl. 5.3  Prednostno preklapljanje zbiralnika preko hidravlične 

kretnice

1 Naprava z notranjo črpalko
2 Hidravlična kretnica
3 Zunanja črpalka ogrevanja
4 Porabnik (npr. krog polnjenja zbiralnika)

98 543NL

X6

X11

X18 X13

X14 1

Sl. 5.4  Električni priključek črpalke za polnjenje zbiralnika

Za električno priključitev črpalke za polnjenje zbiralnika 
uporabite vgrajeni ProE-vtič (1).
Za zagon črpalke za polnjenje zbiralnika ni potrebna 
nastavitev diagnostične točke. Vtično mesto na ploščici 
tiskanega vezja je rezervirano za to črpalko.

5.3 Ogrevanje in polnjenje zbiralnika

h Nasvet!
Upoštevajte tudi pogl. 5.1 in 5.2 teh navodil.

Ogrevanje in polnjenje zbiralnika naprave se ne sme 
zamenjevati s samim ogrevalnim krogom in krogom 
polnjenja zbiralnika. Za brezhibno delovanje je potrebno 
predvideti drugo hidravlično povezavo. 
Preko hidravlične kretnice je naprava ločena od krogov 
porabnikov, tako da se za kretnico krog lahko oblikuje v 
skladu s potrebami (dimenzije črpalke, položaj 
zbiralnika).

Hidravlična shema:
Prednostno preklapljanje zbiralnika in ogrevalnega 
kroga preko hidravlične kretnice

1 

2

3

4

5

6

Sl. 5.5  Prednostno preklapljanje zbiralnika in ogrevalnega kroga 

preko hidravlične kretnice

Legenda
1 Naprava z notranjo črpalko
2 Hidravlična kretnica
3 Zunanja črpalka ogrevanja
4 Porabnik (npr. ogrevalni krog)
5 Zunanja črpalka za polnjenje zbiralnika
6 Zbiralnik

Elektronika naprave ecoTEC plus je zasnovana tako, da 
se lahko standardni sistem (1 ogrevalni krog in 1 krog 
polnjenja zbiralnika) priključita brez posebne opreme. 
Če je potrebnih več krogov, sta posebna oprema oz. 
regulator nujno potrebna. Preostala črpalna višina 
naprave do kretnice zadostuje. Priključek kroga za 
polnjenje zbiralnika za hidravlično kretnico lahko 
oblikujete sami (velikost zbiralnika, velikost polnilne 
črpalke idr.).

5 Namestitev
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h Nasvet!
Upoštevajte, da sta lahko potrebna težnostna 
zavora ali mešalni krog, da se prepreči križni 
pretok na druge kroge ali vpliv visoke 
temperature s kroga polnjenja.

98 543NL

X6

X11

X18 X13

X14 1

2

Sl. 5.6  Električna priključitev črpalke za polnjenje zbiralnika in 

zunanje črpalke ogrevanja

Legenda
1 Vtično mesto za črpalko za polnjenje zbiralnika
2 Vtično mesto za zunanjo črpalko ogrevanja

Za električno priključitev uporabite ustrezne vgrajene 
ProE-vtiče.

Za zagon črpalke za polnjenje zbiralnika ni potrebna 
nastavitev diagnostične točke. Vtično mesto na ploščici 
tiskanega vezja (1) je rezervirano za to črpalko.
Da sivemu vtiču (2) (dodatni rele) določite funkcijo 
"zunanja črpalka ogrevanja", je treba nastaviti 
diagnostično točko "d.26" na 2. ravni diagnoze na 
vrednost 2, glej pogl. 9.1.2.

5.4 Plinski priključek

d Nevarnost!
Nevarnost poškodb oseb in materialne škode 
zaradi nestrokovne namestitve!
Napeljavo naprave Vaillant ecoTEC plus sme 
opraviti samo pooblaščeno strokovno podjetje. 
Le-to je tudi odgovorno za ustrezno napeljavo 
in prvi zagon. Pri tem je potrebno upoštevati 
veljavne smernice in krajevne predpise podjetja 
za preskrbo s plinom.

a Pozor!
Pazite, da bo plinska napeljava montirana brez 
napetosti, da ne bi prišlo do netesnjenja!

a Pozor!
Možne poškodbe plinske armature zaradi 
preseganja preskusnega ali obratovalnega tlaka!
Tesnjenje plinskega ventila smete preizkušati 
samo z največjim tlakom 110 mbar! 
Obratovalnega tlaka 60 mbar se ne sme 
preseči!

h Nasvet!
Izogibajte se zmanjševanju dimenzij plinske 
napeljave po števcu plina, dimenzij se držite do 
naprave. Izberite ustrezno zaporna pipo plina.
Ob vgradnji varovala vleka je potrebno izbrati 
naslednji največji prerez cevi.

1

Sl. 5.7  Montaža plinskega priključka

Napravo morate preko kroglične pipe s protipožarno 
napravo priključiti na hišno plinsko napeljavo.
• Predhodno do čistega izperite plinsko napeljavo. S tem 

se preprečijo poškodbe naprave.
• Cev plinske napeljave (1) naprave zatesnite in povežite 

s (prednameščeno) kroglično plinsko pipo. V ta namen 
uporabite napravi priložen stisnjeni spoj G 1.

• Pred zagonom odzračite plinsko napeljavo.
• Preverite tesnjenje plinskega priključka.

Namestitev 5
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5.5 Priključek na ogrevalni strani

a Pozor!
Pazite, da bo priključna napeljava montirana 
brez napetosti, da ne bi prišlo do netesnjenja v 
ogrevalni napeljavi!

Naprava je preko pipe za vzdrževalna dela povezana z 
dvižnim in povratnim vodom ogrevanja.
Za povezovanje ogrevalnega sistema je na voljo 
ustrezna Vaillantova oprema.

1 2

Sl. 5.8  Priključek ogrevanja

• Strokovno montirajte pipi za vzdrževalna dela na 
priključka dvižnega (1) in povratnega voda (2) 
naprave.

h Nasvet!
Priporočamo uporabo tesnil iz mazljivega 
vlaknastega materiala namesto gumijastih 
tesnil, saj se slednja lahko deformirajo, s čimer 
lahko pride do izgube tlaka.

a Pozor!
Za polnjenje obvezno uporabljajte pipo KFE (3, 
sl. 5.9) na povratnem vodu, sicer odzračevanje 
naprave ne bo zagotovljeno.

5.6 Varnostni ventil (varnostna skupina) 
ogrevalne napeljave

bar

1 2 3 4

Sl. 5.9  Montaža varnostnega ventila

ecoTEC plus je tovarniško opremljen s priključki 
varnostne skupine:
– Varnostni ventil (1)
– Manometer (2)
– Naprava za polnjenje (pipa KFE) (3)
– Priključek za raztezno posodo (4)

Varnostni ventil za ogrevalno napeljavo je napravi 
priložen kot oprema.
• Montirajte varnostni ventil (1).
• V hišno napeljavo vgradite raztezno posodo ustrezne 

velikosti, na za to predviden priključek (4).

H Nevarnost!
Nevarnost opeklin in oparin!
Varnostni ventil (1) mora biti viden! Vod 
napeljave se mora končati tako, da se ob 
iztekanju vode ali uhajanju pare nihče ne more 
poškodovati.
Upoštevajte, da mora biti konec napeljave 
viden.

a Pozor!
Nevarnost poškodb!
Vod napeljave se mora končati tako, da ne more 
priti do poškodb kateregakoli kabla ali drugih 
električnih konstrukcijskih delov.

5 Namestitev



15Navodila za namestitev in vzdrževanje ecoTEC plus 0020046332_00

5.7 Odvajanje kondenzacijske vode

2

1

Sl. 5.10  Odvajanje kondenzacijske vode

Kondenzacijska voda, ki se tvori med zgorevanjem, je iz 
odtočne cevi za kondenzacijsko vodo (1) preko 
odtočnega lijaka (2) napeljana na priključek odpadne 
vode.

d Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja dimnih 
plinov!
Odtočna cev za kondenzacijsko vodo ne sme 
biti fiksno povezana na napeljavo odpadne vode, 
sicer se lahko notranji sifon izprazni. Ob vklopu 
naprave mora biti sifon za kondenzacijsko vodo 
napolnjen z vodo, tako da skozi sifon ne morejo 
uhajati dimni plini (glej pogl. 6.1.3). 

5.8 Napeljava za zrak/dimne pline

d Nevarnost!
Naprave Vaillant so sistemsko certificirane 
skupaj z originalno Vaillantovo napeljavo za 
zrak/dimne pline. Uporabljajte samo originalno 
Vaillantovo napeljavo za zrak/dimne pline. Ob 
uporabi druge opreme lahko pride do motenj 
delovanja. Ni mogoče izključiti materialne škode 
in poškodb oseb. Originalno napeljavo za zrak/
dimne pline najdete v Vaillantovih navodilih za 
montažo napeljave za zrak/dimne pline.

Standardno so vse naprave ecoTEC exclusiv opremljene 
s priključkom zraka/dimnih plinov Ø 80/125 mm. Izbiro 
optimalnega sistema opravite glede na specifično 
sestavo oz. uporabo. 
Natančen opis najdete v priloženih navodilih za montažo 
napeljave za zrak/dimne pline.

Na primer, z vašo napravo lahko kombinirate naslednjo 
opremo za zrak/dimne pline:
Koncentričen sistem iz umetne mase, Ø 80/125 mm

• Montirajte napeljavo za zrak/dimne pline s pomočjo v 
obsegu dobave te naprave vključenih navodil za 
montažo.

Sl. 5.11  Primer montaže navpičnega strešnega prehoda

h Nasvet!
Upoštevajte veljavne norme in prilagodite 
napravo za zrak/dimne pline dimniku.

Namestitev 5
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5.9 Električni priključek

e Nevarnost!
Življenska nevarnost zaradi električnega udara 
na priključkih pod napetostjo!
Električno napeljavo sme opraviti samo 
pooblaščeno strokovno podjetje.
Vedno najprej odklopite dovod toka in zavarujte 
pred ponovnim nenadzorovanim vklopom. Šele 
nato lahko na priključku opravite napeljavo. 
Sponki omrežnega priključka L in N sta 
neprekinjeno pod napetostjo, tudi če je glavno 
stikalo izklopljeno!

5.9.1 Omrežni priključek
Nazivna napetost omrežja mora biti 230 V; pri 
napetostih nad 253 V in pod 190 V lahko pride do okvare 
delovanja.
Omrežno napajanje mora biti izvedeno preko fiksnega 
priključka in ločevalne naprave z najmanj 3 mm 
kontaktnimi odprtinami (npr. varovalke, močnostno 
stikalo). V ta namen uporabite običajni kabel omrežnega 
priključka.

2

3

4

1

Sl. 5.12  Odpiranje zadnje stene omarice z elektroniko

- + 7 8 9 L N3'4'
RT BUS 24V 230V

- + 7 8 9 L N4' 3'
RT BUS 24V 230V

Sl. 5.13  Primer napeljave kablov

• Snemite sprednjo oblogo naprave (glej pogl. 4.8) in 
preklopite omarico z elektroniko (3) naprej.

• Odpnite zadnji pokrov (2) omarice z elektroniko na 
držalnih mestih (1) in privzdignite pokrov.

• Skozi skoznjik kabla (4) napeljite običajni kabel 
omrežnega priključka. Za zatesnitev odprtine 
uporabite tulec.

• Kabel omrežnega priključka nato napeljite v omarico 
zelektroniko in skrajšajte vod napeljave.

• S priključne napeljave snemite zunanjo izolacijo v 
dolžini pribl. 2 - 3 cm in snemite izolacijo z žile.

a Pozor!
Če je omrežno napajanje vezano na napačne 
vtične sponke sistema ProE, se elektronika 
lahko uniči. Omrežno napajanje priključite 
izključno na za to označene sponke!

• Priključite žile na vtično mesto elektronike (L, N in 
zemlja), glej sl. 5.13. Uporabite ustrezen ProE-vtič.

• Zaprite zadnji pokrov omarice z elektroniko in ga 
pritisnite, da se slišno zaskoči.

• Omarico z elektroniko preklopite navzgor in jo z obemi 
sponkami, levo in desno, potisnite proti ovlogi 
naprave, dokler se slišno ne zaskoči.

5 Namestitev
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5.9.2 Priključek krmilnih naprav
Montažo krmilne naprave opravite glede na posamezna 
navodila za uporabo in namestitev.
Potrebni priključek elektroniko grelnika (npr. pri zunanji 
krmilni napravi, zunanjem tipalu idr.) pripravite po 
naslednjem postopku:
• Snemite sprednjo oblogo naprave (glej pogl. 4.8) in 

preklopite omarico z elektroniko (1) proti naprej 
(glej sl. 5.12).

• Odpnite zadnji pokrov (2) omarice z elektroniko na 
držalnih mestih (3) in privzdignite pokrov (glej sl. 5.12).

• Priključno napeljavo posameznih komponent, ki jih 
priključujete, skozi skoznjik kabla (4) na spodnji strani 
naprave levo (glej sl. 5.12).

• Priključno napeljavo nato napeljite v omarico z 
elektroniko in skrajšajte vod napeljave.

• S priključne napeljave snemite zunanjo izolacijo v 
dolžini pribl. 2 - 3 cm in snemite izolacijo z žile.

• V skladu s sl. 5.13 priključite žile na ustrezen ProE-vtič 
oz. vtično mesto elektronike.

a Pozor!
Nevarnost okvare elektronike!
Na sponke 7, 8, 9, e vodilo (eBUS; +,-) ne 
priključujte omrežnega napajanja!

h Nasvet!
Prepričajte se, da so žile varno pritrjene v 
vijačne sponke ProE-vtiča.

• Če sobni/urni termostat ni priključen, morate med 
sponki 3 in 4 vstaviti mostiček, če ga tam ni. Če boste 
na sponki 3 in 4 priključili ustrezen sobni/urni 
termostat, mostiček odstranite.

• Ob priključitvi vremensko vodenega regulatorja 
temperature ali sobnega regulatorja temperature 
(stalna regulacija na priključnih sponkah 7, 8, 9) mora 
mostiček med sponkama 3 in 4 ostati nameščen.

• Zaprite zadnji pokrov omarice z elektroniko in ga 
pritisnite, da se slišno zaskoči.

• Omarico z elektroniko preklopite navzgor in jo z obemi 
sponkami, levo in desno, potisnite proti ovlogi 
naprave, dokler se slišno ne zaskoči.

• Namestite sprednjo oblogo (glej pogl. 4.8).
• Da dosežete način delovanja črpalke 1 (razširjeno 

delovanje črpalke) za regulacijo več krogov, pod 
diagnostično točko "d.18" prestavite način delovanja 
črpalke s 3 "prekinjeno" na 1 "razširjeno" (glej 
pogl. 7.2.2).

Upoštevajte, da mora biti ob priključitvi termostata 
maksimuma (naležnega termostata) za talno ogrevanje
mostiček na ProE-vtiču odstranjen.

5.9.3 Priključitev tipala kretnice 
Pri napravi ecoTEC plus morate tipalo kretnice priključiti 
bodisi po vezalni shemi (sl. 5.14) na X41/RF ali na izbrani 
regulator (glej posamezna navodila za uporabo). Poleg 
tega morate aktivirati funkcijo kretnice na regulatorju.

5.9.4 Dodatni rele (sivi vtič na ploščici tiskanega 
vezja) in multifunkcijski modul "2 od 7"

Pri napravi ecoTEC plus obstaja možnost krmiljenja 
dodatne komponente preko dodatnega releja (sivi vtič).
Preko diagnostične točke "d.26" na 2. ravni diagnoze 
lahko izberete vgrajeno komponento (glej pogl. 9.1.2).
Če morate priključiti dodatne komponente, je to 
izvedljivo preko Vaillantovega multifunkcijskega modula 
"2 od 7" (oprema). Montažo opravite glede na 
posamezna navodila za uporabo in namestitev.
Za krmiljenje releja 1 na multifunkcijskem modulu na 
2. ravni diagnoze izberite diagnostično točko "d.27", 
za rele 2 diagnostično točko "d.28" (glej pogl. 9.1.2). 
Tu lahko izbirate med naslednjimi komponentami:
1 = obtočna črpalka
2 = zunanja črpalka
3 = polnilna črpalka
4 = napa
5 = zunanji magnetni ventil
6 = zunanje sporočilo o motnji
7 = neaktivno
8 = daljinsko upravljanje preko e-vodila (neaktivno)
9 = črpalka zaščite za legionelo (neaktivno)

5.9.5 Krmiljenje črpalke za polnjenje zbiralnika
Pri napravi ecoTEC plus obstaja možnost neposrednega 
krmiljenja črpalke za polnjenje zbiralnika. V ta namen 
posamezno komponento priključite na vtič X6 (roza) na 
ploščici tiskanega vezja naprave.

5.9.6 Krmiljenje obtočne črpalke glede na potrebe 
(samo v povezavi z grelnikom za toplo 
vodo VIH)

Elektronika naprave ecoTEC plus omogoča krmiljenje 
obtočne črpalke grelnika za toplo vodo glede na potrebe 
(podobno kot avtomat stopniščne luči). Krmiljenje 
poteka preko v objektu nameščene zunanje tipke, ki se 
lahko namesti na poljubno mesto, npr. kopalnico ali 
kuhinjo. Tipka se priključi na sponki X41/1 in X41/6 
elektronike naprave ecoTEC plus (glej sl. 5.14). Ob 
aktiviranju tipke se zažene delovanje obtočne črpalke. 
Po 5 minutah se črpalka znova izklopi. Vzporedno se 
lahko preklaplja več tipk. Neodvisno od zunanjega 
krmiljenja obtočne črpalke je poleg tega preko 
regulatorja možna tudi funkcija "krmiljenje preko 
programirljive časovne periode".
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6 Zagon

a Pozor!
Naprava sme trajno delovati le z ustrezno 
zaprto oblogo naprave! V nasprotnem lahko v 
neugodnih pogojih delovanja pride do materialne 
škode ali celo nevarnosti za življenje in telo.

h Nasvet!
Ob zagonu bodite pozorni predvsem na 
naslednje:
Pred polnjenjem ogrevalnega oz. kroga polnjenja 
zbiralnika morate odpreti pokrov 
odzračevalnega ventila, ki med nadaljnjim 
delovanjem ostane odprt.
Za odzračevanje ogrevalnega oz. kroga 
polnjenja zbiralnika uporabite program za 
odzračevanje (glej pogl. 9.2).

6.1 Polnjenje napeljave

6.1.1 Priprava ogrevalne vode

a Pozor!
Ogrevalni vodi ne dodajajte sredstev za zaščito 
proti koroziji in zmrzovanju! Ob dodajanju 
sredstev za zaščito proti koroziji in zmrzovanju 
ogrevalni vodi lahko pride do sprememb na 
tesnilih, kar lahko povzroči hrup med 
delovanjem ogrevanja. V takem primeru (in 
podobnih primerih nastanka škode) Vaillant ne 
prevzema nikakršne odgovornosti. Prosimo, 
seznanite upravljavca z ravnanjem za zaščito 
proti zmrzovanju.

6.1.2 Polnjenje in odzračevanje na ogrevalni strani

1 
2 

Sl. 6.1  Preverjanje polnilnega tlaka ogrevalne napeljave

a Pozor!
Napeljavo polnite samo preko notranje pipe KFE 
v napravi. V nasprotnem lahko pride do težav z 
odzračevanjem.

h Nasvet!
ecoTEC plus je opremljen z manometrom (1) in 
digitalnim prikazom tlaka. Ko je naprava 
vklopljena, lahko točen tlak preberete na 
zaslonu s pritiskom na tipko "-" (2). Poleg tega 
lahko preklapljate med stalnim prikazom 
temperature in tlaka na zaslonu, tako da za 
pribl. 5 sekund zadržite pritisnjeno tipko "-".

Za brezhibno delovanje ogrevalne napeljave mora biti 
kazalec manometra (1) pri mrzli napeljavi na zgornji 
polovici temno sivega območja (glej sl. 6.1). To ustreza 
polnilnemu tlaku med 1,0 in 2,0 bar.
Če se ogrevalna napeljava razteza čez več nadstropij, 
je lahko potrebna višja vrednost vodnega tlaka 
(preprečevanje vstopa zraka).
• Pred vsakim polnjenjem temeljito sperite ogrevalno 

napeljavo.

1

Sl. 6.2  Ventil za hitro odzračevanje

• Odvijte pokrov ventila za hitro odzračevanje (1) za en 
do dva obrata (naprava se preko ventila za hitro 
odzračevanje samostojno odzračuje med 
nepretrganim delovanjem).

• Odprite vse termostatske ventile napeljave.
• Pipo KFE napeljave povežite standardno s priključnim 

ventilom hladne vode.

6 Zagon
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h Nasvet!
Da se prepreči delovanje napeljave s prenizko 
količino vode in možne posledične poškodbe, je 
na napravo montiran tlačni senzor. Slednji pri 
padcu tlaka za 0,6 bar sporoči pomanjkanje 
tlaka, tako da prikaz vrednosti tlaka na zaslonu 
utripa. Ob padcu tlaka pod 0,3 bar se naprava 
izklopi. Na zaslonu se prikaže sporočilo o 
napaki F.22 ("Pomanjkanje vode"). Da se 
delovanje naprave znova zažene, je potrebno 
najprej dotočiti vodo v napeljavo. Enak primer 
je, če vklopite še prazno napravo. Ob napolnitvi 
se prikaz samodejno ugasne.

a Pozor!
Ob pogostem padanju tlaka morate ugotoviti in 
odpraviti vzrok izgube tlaka ogrevalne vode.

• Počasi odprite pipo za polnjenje in priključni ventil in 
vodo točite tako dolgo, dokler se na manometru oz. na 
zaslonu ne doseže potreben tlak napeljave.

• Zaprite priključni ventil.

h Nasvet!
Za odzračevanje grelnika uporabite preizkusni 
program P.0: Delovanje naprave se ne vklopi. 
Notranja črpalka naprave deluje prekinjeno in 
odzračuje krog naprave. Tlak je digitalno 
prikazan. da se lahko postopek odzračevanja 
ustrezno izvede, med odzračevanjem poskrbite, 
da tlak naprave ne pade pod 0,8 bar. Program 
za odzračevanje poteka pribl. 6,5 minut.

• Odzračite vse radiatorje.
• Nato še enkrat preverite polnilni tlak napeljave.

a Pozor!
Če se po opravljenem programu za odzračevanje 
v napeljavi še vedno nahaja preveč zraka, je 
treba program ponovno zagnati! Po končanem 
postopku polnjenja mora biti tlak naprave vsaj 
0,2 bar nad nasprotnim tlakom z raztezne 
posode (ADG; (PAnlage ≥ PADG + 0,2 bar).

• Preverite tesnjenje vseh priključkov.

h Nasvet!
Ob zagonu naprave se lahko zaradi ponovnega 
padca tlaka pojavi sporočilo o vzdrževanju ali 
napaki. Le-to se po polnjenju naprave 
samodejno ugasne.

6.1.3 Polnjenje sifona za kondenzacijsko vodo

1

Sl. 6.3  Polnjenje sifona za kondenzacijsko vodo

d Nevarnost!
Če naprava deluje s praznim sifonom za 
kondenzacijsko vodo, obstaja nevarnost 
zastrupitve zaradi uhajanja dimnih plinov. V 
izogib temu pred zagonom obvezno napolnite 
sifon v skladu z naslednjim opisom.

• Odvijte spodnji del (1) sifona za kondenzacijsko vodo.
• Spodnji del napolnite z vodo na približno 3/4.
• Spodnji del ponovno privijte na sifon za 

kondenzacijsko vodo.
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6.2 Preverjanje nastavitev plina

6.2.1 Tovarniška nastavitev
Naprava je tovarniško nastavljena na zemeljski plin, z 
vrednostmi, podanimi v tabeli 6.1. V primeru, da le-ta 
krajevno ni dobavljiv, je lahko potrebna prilagoditev.

a Pozor!
Okvara naprave ali skrajšanje življenske dobe!
Pred zagonom naprave primerjajte navedbe za 
nastavljeno vrsto plina s tipske tablice s 
krajevno vrsto plina. Preverjanje količine zraka 
ni potrebno. Nastavitev poteka s pomočjo 
deleža CO2 v dimnih plinih.

Izvedba naprave ustreza krajevno dostopni družini 
plinov:
• Preverite delno breme ogrevanja in ga po potrebi 

nastavite, glej pogl. 7.2.1.

Izvedba naprave ne ustreza krajevno dostopni družini 
plinov:
• Opravite preklop na drugo vrsto plina. Nato opravite 

nastavitev plina, kot je opisano v nadaljevanju.

6.2.2 Preverjanje priključnega tlaka 
(tlak pretoka plina)

Za preverjanje priključnega tlaka storite naslednje:
• Snemite sprednjo oblogo naprave.
• Zaprite zaporno pipo plina na napravi.

1

2

Sl. 6.4  Merjenje priključnega tlaka (tlak pretoka plina)

• Na plinski armaturi odvijte merni vijak (1), označen 
z "in".

• Priključite digitalni ali U-cevni manometer (2).
• Odprite zaporno pipo plina na napravi.
• Vklopite delovanje naprave.

• Izmerite priključni tlak glede na atmosferski tlak.

a Zemeljski plin:
Če leži priključni tlak izven območja od 17 mbar 
do 25 mbar, ne smete izvajati nastavitev in 
naprave ne smete zagnati!

a Utekočinjen plin:
Če leži priključni tlak izven območja od 25 mbar 
do 45 mbar, ne smete izvajati nastavitev in 
naprave ne smete zagnati!

Če leži priključni tlak v dovoljenem območju, sledite 
naslednjemu postopku:
• Izklopite delovanje naprave.
• Zaprite zaporno pipo plina na napravi.
• Snemite manometer in ponovno privijte merni vijak (1).
• Odprite zaporno pipo plina na napravi.
• Preverite, ali tesnilni navojni spoj tesno nalega.
• Ponovno namestite sprednjo oblogo in znova zaženite 

delovanje naprave.

Če priključni tlak ne leži v dovoljenem območju in 
napake ne morete odpraviti, obvestite podjetje za 
preskrbo s plinom in storite naslednje:
• Izklopite delovanje naprave.
• Zaprite zaporno pipo plina na napravi.
• Snemite manometer in ponovno privijte tesnilni 

navojni spoj (1).
• Preverite, ali tesnilni navojni spoj tesno nalega.
• Znova montirajte sprednjo oblogo.
Naprave ne smete ponovno zagnati!

6.2.3 Preverjanje vsebnosti CO2 in nastavitev po 
potrebi (nastavitev razmerja mas goriva in 
zraka)

• Snemite sprednjo oblogo.
• Zaženite preizkusni program P.1.
• Počakajte najmanj 5 minut, da naprava doseže 

temperaturo delovanja.

6 Zagon
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1

2

4

3

Sl. 6.5  Opravite meritev CO2 in nastavitev mas goriva in zraka 

(nastavitev plina)

• Izmerite vsebnost CO2 na merskem nastavku dimnih 
plinov (1). Izmerjeno vrednost primerjajte z ustrezno 
vrednostjo v tab. 6.1.

• Če je potrebna nastavitev vrednosti dimnih plinov, 
odvijte vijak (2) in preklopite cev za vsesavanje zraka 
(3) za 90° naprej. Cevi za vsesavanje zraka ne smete 
sneti!

• Če je potrebno, nastavite ustrezno vrednost dimnih 
plinov (vrednost z odstranjeno sprednjo oblogo, glej 
tab. 6.1) z obračanjem vijaka (4).

h Nasvet!
Za obračanje vijaka uporabljajte nasadni 
šestkotni ključ premera 4 mm.

- Obračanje v levo: višja vsebnost CO2.
- Obračanje v levo: nižja vsebnost CO2.

h Nasvet!
Zemeljski plin:
Prestavljajte samo v obratih po 1/8 obrata in po 
vsakem prestavljanju počakajte pribl. 1 min, da 
se vrednost ustali.
Utekočinjen plin:
Prestavljajte samo v zelo majhnih korakih 
(pribl. 1/16 obrata) in po vsakem prestavljanju 
počakajte pribl. 1 min, da se vrednost ustali.

• Po postopku nastavitve cev za vsesavanje zraka 
ponovno preklopite navzgor.

• Še enkrat preverite vsebnost CO2.
• Če je potrebno, postopek nastavitve ponovite.
• Pritisnite tipko "i". Delovanje s polnim bremenom je 

omogočeno, tudi če 15 minut ne sprožite nobene tipke.
• Ponovno pritrdite cev za vsesavanje zraka z 

vijakom (2).

• Znova montirajte sprednjo oblogo.

Nastavitvena vrednost 
Zemeljski plin
odstopanje

Propan
odstopanje

Enota

CO2 po 5 min delovanja s 
polno obremenitvijo pri 
zaprti sprednji oblogi

9,0 +/- 1,0 10,2 +/- 0,5 Vol.-%

CO2 po 5 min delovanja s 
polno obremenitvijo pri 
sneti sprednji oblogi

8,8 +/- 1,0 10,0 +/- 0,5 Vol.-%

nastavljeno za indeks 
Wobbe W0

12,4 22,5 kWh/m3

Tab. 6.1  Tovarniško nastavljena vrednost plina
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6.3 Preverjanje funkcije naprave
Po zaključki namestitve in nastavitve plina opravite 
preizkus funkcij naprave, preden napravo zaženete in 
izročite upravljavcu.
• Zaženite delovanje naprave v skladu z navodili za 

uporabo.
• Preverite tesnjenje dovoda plina, naprave dimnih 

plinov, ogrevalne napeljave in toplovodne napeljave.
• Preverite, ali je napeljava dovoda zraka/odvoda 

dimnih plinov brezhibna.
• Pred tem poskrbite, da je sprednja obloga ustrezno 

zaprta.
• Preverite funkcijo ogrevanja (glej pogl. 6.3.1) in 

priprave tople vode (glej pogl. 6.3.2).
• Napravo izročite upravljavcu.
Naprava Vaillant ecoTEC plus premore statusne kode, 
ki na zaslonu prikazujejo stanje delovanja naprave. 
S pomočjo teh statusnih kod lahko opravite preverjanje 
funkcij, tako da pritiskate tipko "i".

Sl. 6.6  Preverjanje tesnjenja

6.3.1 Ogrevanje
• Vklopite napravo.
• Prepričajte se, da obstaja potreba po vklopu 

ogreavanja.
• Pritisnite tipko "i", da aktivirate prikaz statusa.

Takoj ko se pojavi vklop ogrevanja, se statusni prikazi 
naprave premikajo od "S. 1" do "S. 3", dokler naprava 
ne deluje pravilno v normalnem načinu delovanja in se 
na zaslonu pojavi prikaz "S. 4".

Sl. 6.7  Prikaz zaslona pri ogrevanju 

6.3.2 Polnjenje zbiralnika
• Vklopite napravo in priključeni grelnik za toplo vodo.
• Preverite, ali na termostatu zbiralnika obstaja potreba 

po topli vodi.
• Pritisnite tipko "i".
Če je zbiralnik ustrezno napolnjen, se statusni prikazi 
naprave premikajo od "S. 20" do "S. 23", dokler 
naprava ne deluje pravilno v normalnem načinu 
delovanja in se na zaslonu pojavi prikaz "S. 24".

h Nasvet!
Če ste regulator priključili preko dvopolne 
napeljave e-vodila (eBUS), postavite vrtljivi 
gumb za nastavitev temperature tople vode na 
maksimalno možno temperaturo. Zadano 
temperaturo za zbiralnik nastavljate na 
regulatorju.

Sl. 6.8  Prikaz zaslona pri polnjenju zbiralnika
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6.4 Izročitev upravljavcu

h Nasvet!
Po zaključku namestitve na sprednjo stran 
naprave nalepite napravi priloženo nalepko, 
št. art. 835 593, v jeziku uporabnika.

Upravljavec naprave se mora poučiti o uporabi in 
funkciji svoje naprave ecoTEC plus.
• Upravljavcu v hrambo izročite vsa zanj predvidena 

navodila in dokumente naprave.
• Z upravljavcem preglejte navodila za uporabo in po 

potrebi odgovorite na njegova vprašanja.
• Upravljavca opozorite posebno na varnostna 

opozorila, ki jih je potrebno upoštevati.
• Upravljavca opozorite na nujnost rednih 

pregledov/vzdrževanja napeljave (pogodba o 
pregledih/vzdrževanju).

• Upravljavcu razložite, da morajo navodila ostati v 
bližini naprave ecoTEC plus, vendar ne v ali na 
napravi.

• Upravljavca poučite o izvedenih ukrepih za dovod 
zgorevalnega zraka in vodilo dimnih plinov. Pri tem 
opozorite posebno na to, da se le-teh ne sme 
spreminjati.

• Upravljavca poučite o nadzorovanju potrebnega nivoja 
vode/polnilnega tlaka napeljave ter ukrepih za 
dodatno polnjenje in odzračevanje ogrevalne 
napeljave po potrebi.

• Upravljavca poučite o pravilnih (gospodarnih) 
nastavitvah temperature, krmilnih naprav in 
termostatskih ventilov.

a Pozor!
Naprava sme trajno delovati le z ustrezno 
zaprto oblogo naprave! V nasprotnem lahko v 
neugodnih pogojih delovanja pride do materialne 
škode ali celo nevarnosti za življenje in telo.

6.5 Tovarniška garancija
Garancija velja 2 leti od datuma nakupa ob predložitvi 
računa z datumom nakupa in potrjenim garancijskim 
listom. Uporabnik je dolžan upoštevati pogoje navedene 
v garancijskem listu.
 

Zagon 6
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7 Prilagoditev na ogrevalno napeljavo

Naprava ecoTEC plus je opremljena z digitalnim 
informacijskim sistemom in sistemom za analize.

7.1 Izbira in nastavitev parametrov
V načinu diagnoze lahko spreminjate različne 
parametre, da grelnik prilagodite ogrevalni napeljavi.

+

+

Sl. 7.1  Nastavljanje parametrov

V tabeli 7.1 so navedene le tiste diagnostične točke, v 
katerih je izvajanje sprememb možno. Vse druge 
diagnostične točke so potrebne za diagnozo in 
odpravljanje motenj (glej pogl. 9).

S pomočjo naslednjega opisa lahko izberete ustrezne 
parametre:
• Istočasno pritisnite tipki "i" in "+".
Na zaslonu se pojavi "d. 0".

• S tipko "+" ali "-" listajte do želene diagnostične 
številke.

• Pritisnite tipko "i".
Na zaslonu se pokažejo ustrezne diagnostične 
informacije.

• Če je potrebno, s tipkama "+" ali "–" (prikaz utripa) 
spremenite vrednost.

• Shranite novo nastavljeno vrednost, tako da tipko "i" 
zadržite pritisnjeno pribl. 5 sekund, dokler prikaz ne 
neha utripati.

Način diagnoze lahko končate po naslednjem postopku:
• Istočasno pritisnite tipki "i" in "+" ali približno 

4 minute ne pritiskajte nobene tipke.

Na zaslonu se ponovno pojavi trenutna temperatura 
dvižnega voda ogrevanja ali po izbiri - tlak naprave, če je 
nastavljen.

7.2 Pregled nastavljivih parametrov sistema
Naslednje parametre je možno nastavljati, da se naprava 
prilagodi ogrevalni napeljavi in potrebam stranke:

h Nasvet!
V zadnji stolpec lahko vnesete vaše nastavitve, 
po tem ko ste nastavili parametre, specifične 
za napeljavo.

h Nasvet!
Diagnostične točke d.14, d.17, d.18, d.20, d.26, 
d.27, d.28, d.50, d.51, d.70, d.71, d.72, d.75, 
d.77, d.78, d.84, d.93 in d.96 se nahajajo na 
2. ravni diagnoze, glej pogl. 9.1.2.

7 Prilagoditev na ogrevalno napeljavo
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Oznaka Pomen Nastavljiva vrednost
Tovarniška 
nastavitev

Specifična 
nastavitev 
sistema

d. 0 Delno breme ogrevanja 12,5 - 45 kW 35 kW

d. 1 Čas podaljšanega delovanja notranje črpalke 
ogrevanja

2 - 60 min 5 min

d. 2 Maks. zaporni čas ogrevanja pri temperaturi 
dvižnega voda 20 °C

2 - 60 min 20 min

d.14 Zadana vrednost števila vrtljajev črpalke Zadana vrednost notranje črpalke v %:
0 = auto, 1 = 53, 2 = 60, 3 = 70, 4 = 85,
5 = 100

0 (auto)

d.17 Preklop regulacije dvižnega/povratnega voda 
ogrevanja

0 = dvižni vod, 1 = povratni vod 0 ne prilagajati

d.18 Nastavitev načina delovanja črpalke 0 = podaljšano, 1 = razširjeno,
2 = zima, 3 = prekinjeno

3

d.20 Maks. nastavljiva vrednost zadane vrednosti 
zbiralnika

40 do 70 °C 65 °C

d.26 Krmiljenje dodatnega releja ecoTEC plus 1 = obtočna črpalka
2 = zun. črpalka
3 = polnilna črpalka
4 = napa
5 = zun. magnetni ventil
6 = zun. sporočilo o motnji
7 = neaktivno
8 =  daljinsko upravljanje preko e-vodila 

(eBUS, še ni podprto)
9 = črpalka zašč. za legionelo (neaktivno)

2

d.27 Preklop releja 1 na modul opreme 2 od 7 1 = obtočna črpalka 
2 = zun. črpalka
3 = polnilna črpalka
4 = napa
5 = zun. magnetni ventil
6 = zun. sporočilo o motnji
7 = neaktivno
8 =  daljinsko upravljanje preko e-vodila 

(eBUS, še ni podprto)
9 = črpalka zašč. za legionelo (neaktivno)

2

d.28 Preklop releja 2 na modul opreme 2 od 7 1 = obtočna črpalka 
2 = zun. črpalka 
3 = polnilna črpalka
4 = napa
5 = zun. magnetni ventil
6 = zun. sporočilo o motnji
7 = neaktivno
8 =  daljinsko upravljanje preko e-vodila 

(eBUS, še ni podprto)
9 = črpalka zašč. za legionelo (neaktivno)

3

d.50 Ofset minimalnega števila vrtljajev v vrtljajih na minuto/10, nastavitveno 
območje: 0 do 300

30

d.51 Ofset maksimalnega števila vrtljajev v vrtljajih na minuto/10, nastavitveno 
območje: -99 do 0

-45

d.70 Brez pomena Brez pomena

d.71 Zadana vrednost maks. temperature dvižnega 
voda ogrevanja

40 do 85 °C 75 °C 

d.72 Čas podaljšanega delovanja črpalke po 
polnjenju zbiralnika

0 - 600 s 80 s

d.75 Maks. čas polnjenja grelnika za toplo vodo brez 
lastne regulacije

20 - 90 min 45 min

d.77 Omejitev nazivne toplotne moči polnjenja 
zbiralnika v kW

kot delno breme ogrevanja 35 kW

d.78 Omejitev temperature polnjenja zbiralnika v °C 55 - 85 °C 80 °C
d.84 Prikaz vzdrževanja: število ur do naslednjega 

vzdrževanja
0 do 3000 h in "-"
(300 ustreza 3000 h, "-" = deaktivirano)

"-"

d.93 Nastavitev variante naprave DSN nastavitveno območje: 0 do 99 46 = VU 466/4

d.96 Tovarniška nastavitev 1 = ponastavitev nastavljivih parametrov 
na tovarniško nastavitev

d.97 Aktivacija 2. ravni diagnoze koda: 17 za 2. raven

d.98 Telefonska številka inštalaterja programirljiva telefonska številka

Tab. 7.1  Nastavljivi parametri ravni 1 in 2

Prilagoditev na ogrevalno napeljavo 7



Navodila za namestitev in vzdrževanje ecoTEC plus 0020046332_0028

7.2.1 Nastavitev delnega bremena ogrevanja
Naprava je tovarniško nastavljena na 35 kW. Pod 
diagnostično točko "d. 0" lahko nastavite vrednost, 
ki ustreza moči naprave v kW.

7.2.2 Nastavitev podaljšanega delovanja in načina 
delovanja črpalke

Čas podaljšanega delovanja črpalke za ogrevanje je 
tovarniško nastavljen na vrednost 5 minut. Pod 
diagnostično točko "d. 1" lahko to vrednost nastavljate v 
območju od 2 do 60 minut. Pod diagnostično točko 
"d.18" lahko nastavite druge lastnosti podaljšanega 
delovanja črpalke.
Podaljšano delovanje: Po koncu potrebe po ogrevanju 
črpalka deluje še toliko časa, kolikor je nastavljeno 
pod "d. 1".
Razširjeno delovanje: Črpalka se vklopi, ko vrtljivi gumb 
za nastavitev temperature dvižnega voda ogrevanja ni 
postavljen skrajno levo in je preko zunanjega regulatorja 
omogočen vklop ogrevanja.
Prekinjeno: Ta način delovanja črpalke je uporaben za 
to, da se pri nizki potrebi po toploti in veliki 
temperaturni razliki med zadano vrednostjo za polnjenje 
zbiralnika ter zadano vrednostjo ogrevanja preostanek 
toplote po polnjenju zbiralnika lahko odvede. S tem se 
prepreči pomanjkljivo ogrevanje bivalnih prostorov. Ob 
obstoječi potrebi po toploti se črpalka po preteku časa 
podaljšanega delovanja vsakih 25 minut za 5 minut 
vklopi.

7.2.3 Nastavitev maksimalne temperature dvižnega 
voda

Maksimalna temperatura dvižnega voda za ogrevanje je 
tovarniško nastavljena na 75 °C. Pod diagnostično točko 
"d.71" jo lahko nastavite med 40 in 85 °C.

7.2.4 Nastavitev zapornega časa gorilnika
Da se prepreči pogosto vklapljanje in izklapljanje 
gorilnika (izguba energije), se po vsakem izklopu 
gorilnika za določen čas aktivira elektronska zapora 
ponovnega vklopa. Zaporni čas gorilnika se lahko 
prilagodi lastnostim ogrevalne napeljave.
Zaporni čas gorilnika se aktivira samo za ogrevanje.
Priprava tople vode med potekom zapornega časa 
gorilnika ne vpliva na časovni element. Maksimalni 
zaporni čas gorilnika se lahko nastavlja v diagnostični 
točki "d.2" med 2 in 60 min (tovarniška nastavitev: 
20 min). Vsakokrat veljavni zaporni čas se izračunava iz 
zadane temperature dvižnega voda in nastavljenega 
maksimalnega zapornega časa gorilnika.
S sprožanjem tipke za odpravo motenj in aktiviranjem 
poletnega delovanja za kratek čas (obračanje 
potenciometra za zadano temperaturo dvižnega voda za 
kratek čas skrajno levo nato nazaj na izhodiščni položaj) 
se lahko časovni element ponastavi oz. izbriše. Zaporni 
čas gorilnika, ki je preostal po regulacijskem izklopu 
med ogrevanjem, se lahko prikliče pod diagnostično 
točko "d.67".

7 Prilagoditev na ogrevalno napeljavo
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Tdvižni vod 
(zadana) 
[°C]

Nastavljeni maksimalni zaporni čas gorilnika [min]

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

20 2,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

25 2,0 4,5 9,2 14,0 18,5 23,0 27,5 32,0 36,5 41,0 45,0 50,0 54,5

30 2,0 4,0 8,5 12,5 16,5 20,5 25,0 29,0 33,0 37,0 41,0 45,0 49,5

35 2,0 4,0 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,5 33,0 36,5 40,5 44,0

40 2,0 3,5 6,5 10,0 13,0 16,5 19,5 22,5 26,0 29,0 32,0 35,5 38,5

45 2,0 3,0 6,0 8,5 11,5 14,0 17,0 19,5 22,5 25,0 27,5 30,5 33,0

50 2,0 3,0 5,0 7,5 9,5 12,0 14,0 16,5 18,5 21,0 23,5 25,5 28,0

55 2,0 2,5 4,5 6,0 8,0 10,0 11,5 13,5 15,0 17,0 19,0 20,5 22,5

60 2,0 2,0 3,5 5,0 6,0 7,5 9,0 10,5 11,5 13,0 14,5 15,5 17,0

65 2,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5

70 2,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
75 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tab. 7.2  Veljavni zaporni časi gorilnika

Vsakokrat veljaven zaporni čas gorilnika v odvisnosti od 
zadane temperature dvižnega voda in maksimalni 
nastavljeni zaporni čas gorilnika lahko razberete iz 
tabele 7.2.

7.2.5 Določanje intervalov vzdrževanja/prikaza 
vzdrževanja

Elektronika naprave ecoTEC plus vam omogoča, da 
določite intervale vzdrževanja naprave. Ta funkcija služi 
za to, da se po določenem nastavljivem številu ur 
obratovanja gorilnika prikaže sporočilo, da je potrebno 
vzdrževanje naprave.
Sporočilo za vzdrževanje SEr se po poteku 
nastavljenega števila ur delovanja gorilnika na zaslonu 
naprave ecoTEC plus izmenjuje s trenutno temperaturo 
dvižnega voda. Na zaslonu e-vodila (oprema) se pojavi 
prikaz "Vzdrževanje".

Potreba po 
toploti

Število 
oseb

Ure obratovanja gorilnika do 
naslednjega pregleda/vzdrževanja 
(v odvisnosti od tipa napeljave)

5 kW
1 - 2
2 - 3

1.650 h
1.650 h

10 kW
1 - 2
2 - 3

2.300 h
2.300 h

15 kW
2 - 3
3 - 4

1.800 h
1.800 h

20 kW
3 - 4
4 - 5

2.500 h
2.500 h

25 kW
3 - 4
4 - 6

2.600 h
2.600 h

> 27 kW
3 - 4
4 - 6

3.000 h
3.000 h

Tab. 7.3  Orientacijske vrednosti obratovalnih ur

Pod diagnostično točko "d.84" se lahko nastavijo ure 
delovanja do naslednjega vzdrževanja. Orientacijske 
vrednosti so razvidne iz tabele 7.3; te vrednosti 
ustrezajo približno enemu letu delovanja naprave.
Ure delovanja so nastavljive v korakih po 10, v območju 
od 0 do 3000 h.

Če v diagnostični točki "d.84" ni številčne vrednosti, 
temveč je vnešen le simbol "–", funkcija "Prikaz 
vzdrževanja" ni aktivna.

h Nasvet!
Po preteku nastavljenih ur delovanja je 
potrebno v načinu diagnoze znova vnesti 
interval vzdrževanja.

7.2.6 Prilagoditev naprave na veliko dolžino cevi 
dimnih plinov

Pri dolžini cevi dimnih plinov več kot 10 m 
(sistem 80/125) se lahko število vrtljajev ventilatorja 
naprave poveča.
• V sistemu DIA prikličite diagnostično točko "d.51".
• Vrednost povišajte za 20.
Maksimalno število vrtljajev ventilatorja se poveča za 
200 vrtljajev/min.

Prilagoditev na ogrevalno napeljavo 7
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8 Pregled in vzdrževanje

8.1 Intervali pregledov in vzdrževanja
Strokovni, redni pregledi (1 x letno) in vzdrževanje 
(najmanj enkrat vsaki 2 leti) kot tudi uporaba izključno 
originalnih sestavnih delov je ključnega pomena za 
brezhibno delovanje in visoko življensko dobo naprave 
Vaillant ecoTEC plus.

d Nevarnost!
Preglede/vzdrževanje in popravila naprave sme 
izvajati samo pooblaščeno strokovno podjetje. 
Nestrokovno izvajanje pregledov/vzdrževanja 
lahko pripelje do materialne škode in poškodb 
oseb.

V ta namen priporočamo sklenitev servisne oz. 
vzdrževalne pogodbe.
Pregled služi za ugotavljanje obstoječega stanja naprave 
in usklajevanje z želenim stanjem. To se dosega z 
meritvami, preverjanji, opazovanjem.
Vzdrževanje je potrebno, da se odpravijo morebitna 
odstopanja obstoječega od želenega stanja. To se 
običajno dosega s čiščenjem, nastavljanjem in po potrebi 
zamenjavo posameznih obrabljenih komponent.
Za Vaillant ecoTEC plus priporočamo izvajanje pregleda 
enkrat letno.
S pomočjo pregleda podatkov v diagnostičnem sistemu, 
enostavnega vizualnega pregleda in meritev mas goriva 
in zraka se lahko pregled izpelje hitro in učinkovito, brez 
demontaže sestavnih delov.
Glede na izkušnje v normalnih pogojih delovanja čiščenja 
gorilnika in toplotnega izmenjevalnika ni potrebno 
izvajati letno. Ta vzdrževalni interval (najmanj enkrat 
vsaki 2 leti) in njegov obseg določi strokovni serviser na 
podlagi stanja, ugotovljenega med pregledom. 
Vse preglede in vzdrževalna dela je treba izvajati po 
vrstnem redu v tab. 8.1.

a Pozor!
Naprava sme trajno delovati le z ustrezno 
zaprto oblogo naprave! V nasprotnem lahko v 
neugodnih pogojih delovanja pride do materialne 
škode ali celo nevarnosti za življenje in telo.

8.2 Splošni napotki za preglede in vzdrževanje
Za trajno zagotavljanje vseh funkcij vaše Vaillant 
naprave in da se ne bi spreminjalo serijsko stanje, se 
sme pri pregledih, vzdrževanju in vzdrževalnih delih 
uporabljati le originalne Vaillant rezervne dele!
Morebitni potrebni nadomestni deli so vključeni v 
vsakokrat veljavnem katalogu nadomestnih delov. Več 
informacij dobite pri Vaillantovi servisni službi.

Varnostna opozorila

h Nasvet!
Če se morajo pregledi in vzdrževalna dela 
izvajati pri vklopljenem glavnem stikalu, je to 
nakazano v opisu vzdrževalnih del.

e Nevarnost!
Življenska nevarnost zaradi električnega udara!
Vhodne sponke naprave so pod električno 
napetostjo tudi pri izklopljenem glavnem 
stikalu.

Pred izvajanjem pregledov in vzdrževalnih del vedno 
opravite naslednje korake:
• Izklopite glavno stikalo.
• Napravo izklopite iz električnega omrežja, tako da 

odklopite napajanje naprave preko ločevalne naprave 
z najmanj 3 mm kontaktnimi odprtinami (npr. 
varovalke ali močnostno stikalo)!

• Zaprite zaporno pipo plina.
• Zaprite pipo za vzdrževalna dela na dvižnem in 

povratnem vodu ogrevanja.
• Snemite sprednjo oblogo naprave.

Po zaključku pregledov in vzdrževalnih del vedno 
opravite naslednje korake:
• Odprite pipo za vzdrževalna dela na dvižnem in

povratnem vodu ogrevanja.
• Po potrebi dodatno napolnite ogrevalno napeljavo 

naprave, da dosežete tlak med 1,0 in 2,0 bar, in 
odzračite ogrevalno napeljavo (glej pogl. 6.1.2, 
polnjenje naprave in uporaba preizkusnega 
programa P.0).

• Odprite zaporno pipo plina.
• Povežite napravo nazaj na električno omrežje in 

vklopite glavno stikalo.
• Preverite tesnjenje plinske in vodne napeljave 

naprave.
• Po potrebi ponovno dotočite vodo in odzračite 

ogrevalno napeljavo.
• Namestite sprednjo oblogo naprave.
• Opravite preizkus funkcij naprave.

8 Pregled in vzdrževanje
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Št. Delovni korak
opraviti pri:

pregled vzdrževanje

1
Napravo odklopite iz električnega omrežja, zaprite dovod plina in pipo za vzdrževalna dela,
Spustite tlak v vodni napeljavi naprave (opazujte manometer)

X

2 Demontirajte kompaktni toplotni modul X

3 Očistite integralni kondenzacijski toplotni izmenjevalnik X

4 Preverite, ali je gorilnik umazan X

5 Vgradite kompaktni toplotni modul. Pozor: Zamenjajte tesnila! X

6 Preverite pravilno namestitev električnih vtičnih povezav in priključkov, po potrebi popravite X X

7 Preverite predtlak raztezne posode (oprema), po potrebi napolnite X X

8 Očistite sistem za ločevanje zraka X

9
Odprite pipo za vzdrževalna dela, napolnite napravo/napeljavo na pribl. 1,0 - 2,0 bar (glede na statično 
višino napeljave)
Zaženite program za odzračevanje

X

10 Preverite splošno stanje naprave, ostranite umazanijo z naprave in iz podtlačne komore X X

11 Preverite sifon za kondenzacijsko vodo v napravi, po potrebi očistite in napolnite X X

12 Očistite vode za kondenzacijsko vodo v napravi X

13 Odprite dovod plina in pipo za vzdrževalna dela, vklopite napravo X X

14
Opravite preizkusno delovanje naprave in ogrevalne napeljave vključno s pripravo tople vode, po potrebi 
odzračite

X X

15 Preverite lastnosti plamena in gorilnika X X

16 Preverite tesnjenje napeljave za dimne pline, toplo vodo in kondenzacijsko vodo na napravi X X

17 Preverite tesnjenje in pritrditev napeljave za zrak in dimne pline, po potrebi popravite X X

18 Zaprite sprednjo oblogo in znova zaženite napravo X X

19 Preverite nastavitev plina na napravi, po potrebi nastavite na novo in zabeležite X

20
Vzdrževanje grelnika za toplo vodo (če obstaja): Izperite notranji vsebnik, preverite obrabo magnezijeve 
zaščitne anode, zamenjajte po maks. 5 letih.

X X

21 Zabeležite opravljene preglede/vzdrževanje X X

Tab. 8.1  Delovni koraki pri servisnih in vzdrževalnih delih

8.3 Polnjenje/praznjenje naprave in ogrevalne 
napeljave

8.3.1 Polnjenje naprave in ogrevalne napeljave
Polnjenje naprave in ogrevalne napeljave je opisano v 
pogl. 6.2.

8.3.2 Praznjenje naprave
• Zaprite pipo za vzdrževalna dela naprave.
• Odprite ventile za izpraznjenje na pipah za 

vzdrževalna dela.
• Odprite odzračevalni ventil na ločevalniku zraka, da se 

naprava popolnoma izprazni.

8.3.3 Praznjenje celotne napeljave
• Na mesto za praznjenje napeljave pritrdite gibljivo 

cev.
• Prosti konec gibljive cevi napeljite na ustrezen odtok.
• Prepričajte se, da je pipa za vzdrževalna dela na 

grelniku odprta.
• Odprite pipo za izpraznjenje.
• Odprite ventile za izpraznjenje na radiatorjih.

Začnite pri navišje ležečem radiatorju in nadaljujte od 
zgoraj navzdol.

• Ko začne iztekati voda, ponovno zaprite odzračevalni 
ventil radiatorja in pipo za izpraznjenje.

Pregled in vzdrževanje 8
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8.4 Vzdrževanje kompaktnega toplotnega modula

8.4.1 Demontaža kompaktnega toplotnega modula
Kompaktni toplotni modul sestoji iz ventilatorja z 
reguliranim številom vrtljajev, povezovalne armature 
za plin/zrak, dovoda plina (mešalna cev) na ventilator 
predmešalnega gorilnika kot tudi samega predmešalnega 
gorilnika. Ti štirje kosi skupaj tvorijo sestavljeno enoto 
kompaktni toplotni modul.

H Nevarnost!
Nevarnost opeklin in oparin!
Na kompaktnem toplotnem modulu in na vseh 
konstrukcijskih delih, skozi katere se pretaka 
voda, obstaja nevarnost opeklin in oparin. Dela 
na konstrukcijskih delih opravljajte le takrat, ko 
so ti že ohlajeni.

d Nevarnost!
Nevarnost eksplozije zaradi netesnjenja plina!
Mešalna cev med regulacijsko enoto za plin in 
gorilnikom se ne sme odpirati. Tesnjenje plina 
na teh konstrukcijskih delih je zagotovljeno le s 
preizkušanjem v tovarni.

Za demontažo sledite naslednjemu postopku:
• Izklopite glavno stikalo naprave.
• Napravo odklopite iz električnega omrežja.
• Zaprite dovod plina do naprave.
• Snemite sprednjo oblogo naprave.
• Razklopite stikalno omarico.

1

2

3

Sl. 8.1  Demontaža cevi za vsesavanje zraka

• Odstranite vijak (2) in snemite cev za vsesavanje 
zraka (1) z dela za vsesavanje.

• Snemite dovod plina (3) s plinskega ventila. Nagubano 
plinsko cev zavarujte pred zvijanjem, tako da pri 
odvijanju prekrivne matice cev na gladkem delu tiščite 
v nasprotni smeri.

a Pozor!
Poškodbe plinske napeljave!
V nobenem primeru se kompaktnega toplotnega 
modula ne sme obesiti na nagubano plinsko cev.

7

2

3

1

5

6

4

Sl. 8.2  Demontaža kompaktnega toplotnega modula

• Iz vžigalne elektrode izvlecite vtiča vžigalnega (5) in 
zemeljskega voda (6).

• Izvlecite vtič (3) na motorju ventilatorja in kabel (4) 
na plinski armaturi.

• Odvijte 5 matic (7).
• Izvlecite celoten kompaktni toplotni modul (2) iz 

integralnega kondenzacijskega toplotnega 
izmenjevalnika (1).

• Po demontaži gorilnika in integralnega 
kondenzacijskega toplotnega izmenjevalnika preverite 
morebitne poškodbe in umazanijo in, če je potrebno, 
očistite sestavne dele v skladu z naslednjimi razdelki.

• Preverite izolacijsko plast na vratih gorilnika. Če 
ugotovite sledi poškodb, morate ta del zamenjati z 
novim (št. art. 210734).

8 Pregled in vzdrževanje
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8.4.2 Čiščenje integralnega kondenzacijskega 
toplotnega izmenjevalnika

a Pozor!
Nevarnost kratkega stika in okvare ploščice 
tiskanega vezja ter ventilatorja!
Navzdol preklopljeno omarico z elektroniko in 
ventilator zaščitite pred pršenjem vode.

2

3

4

1

Sl. 8.3  Čiščenje integralnega kondenzacijskega toplotnega 

izmenjevalnika

• Demontirajte kompaktni toplotni modul, kot je opisano 
v razdelku 8.4.1.

• Z raztopino običajnega kisa očistite grelno spiralo (2) 
integralnega kondenzacijskega toplotnega 
izmenjevalnika (3). Nato izperite z vodo. Voda iz 
toplotnega izmenjevalnika odteka skozi sifon za 
kondenzacijsko vodo. Preko odprtine (4) lahko očistite 
tudi zbirno posodo za kondenzacijsko vodo.

• Po času delovanja pribl. 20 minut sperite odstopljeno 
umazanijo z ostrim curkom vode. Izogibajte se 
usmerjanju curka neposredno na izolirno površino (1) 
na zadnji strani toplotnega izmenjevalnika.
Za čiščenje lahko uporabite tudi krtačo iz umetne 
snovi.

8.4.3 Odstranjevanje vodnega kamna iz 
integralnega kondenzacijskega toplotnega 
izmenjevalnika

• Zaprite pipo za vzdrževalna dela.
• Izpraznite napravo.
• Natočite odstranjevalec kamna (ET 990098) v 

napravo.
• S čisto vodo napolnite napravo do nazivnega tlaka.
• Črpalko nastavite na "razširjeno delovanje".
• Preko tipke za dimnikarstvo segrejte napravo.

• Pustite, da odstranjevalec kamna v načinu za 
dimnikarstvo deluje pribl. 30 min.

• Napravo temeljito izperite s čisto vodo.
• Črpalko ponovno nastavite na izhodiščno stanje.
• Odprite pipo za vzdrževalna dela in po potrebi 

napolnite ogrevalno napeljavo.

8.4.4 Preverjanje gorilnika

3

1

2

Sl. 8.4  Preverjanje gorilnika

Gorilnika (2) ni potrebno vzdrževati in ne potrebuje 
čiščenja.
• Preverite morebitne poškodbe na površini gorilnika, 

po potrebi zamenjajte gorilnik.
• Po pregledu/zamenjavi gorilnika vgradite kompaktni 

toplotni modul, kot je opisano v pogl. 8.4.5.

8.4.5 Vgradnja kompaktnega toplotnega modula
• Tesnili (1) in (3) na vratih gorilnika (glej sl. 8.4) 

zamenjajte z novimi.

H Nevarnost!
Nevarnost opeklin in poškodb zaradi iztekanja 
vročih dimnih plinov!
Obe tesnili (1) in (2) ter samozatezno matico na 
vratih gorilnika je treba pri vsakem odpiranju 
vrat gorilnika zamenjati z novimi (npr. pri 
vzdrževalnih in servisnih delih). Če so na 
izolirni plasti na vratih gorilnika viden sledi 
poškodb, jo je prav tako potrebno zamenjati 
(št. art. 210734).

• Vtaknite kompaktni toplotni modul (2, sl. 8.2) v 
integralni kondenzacijski toplotni izmenjevalnik 
(1, sl. 8.2).

• Križno privijte pet matic (7, sl. 8.2) vključno z držajem 
cevi za vsesavanje zraka, dokler se vrata gorilnika ne 
prilegajo zaključni površini.

• Priključite vžigalno napeljavo (5, sl. 8.2) in zemeljski 
vod (6, sl. 8.2).

• Priključite kabel (3, sl. 8.2) na motorju ventilatorja in 
kabel (4, sl. 8.2) na plinski armaturi.

• Priključite dovod plina z novim tesnilom na plinsko 
armaturo. Pri tem gladko površino gibljive cevi dovoda 
plina uporabite za potiskanje v nasprotni smeri.

Pregled in vzdrževanje 8
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1

Sl. 8.5  Preverite tesnjenje plina

a Pozor!
Odprite dovod plina in preverite tesnjenje 
naprave z razpršilom za iskanje razpok. 
Posebno preverite privitje (1).

• Preverite, ali modri tesnilni obroč v cevi za vsesavanje 
zraka pravilno nalega na utor za tesnilo.

• Cev za vsesavanje zraka priključite na del za 
vsesavanje in cev pritrdite s pritrdilnim vijakom 
(2, sl. 8.1).

8.5 Čiščenje sifona za kondenzacijsko vodo

1

Sl. 8.6  Čiščenje sifona za kondenzacijsko vodo

d Nevarnost!
Če naprava deluje s praznim sifonom za 
kondenzacijsko vodo, obstaja nevarnost 
zastrupitve zaradi uhajanja dimnih plinov.
V ta namen po vsakem čiščenju ponovno 
napolnite sifon.

• Odvijte spodnji del (1) sifona za kondenzacijsko vodo.
• Očistite spodnji del sifona, tako da ga izperete z vodo.
• Nato spodnji del napolnite z vodo na približno 3⁄4.
• Spodnji del ponovno privijte na sifon za 

kondenzacijsko vodo.

8.6 Čiščenje voda za kondenzacijsko vodo

2

1

Sl. 8.7  Demontaža sifona za kondenzacijsko vodo

• Za čiščenje voda za kondenzacijsko vodo snemite 
celoten sifon za kondenzacijsko vodo, tako da 
snamete spojko (1). Tako lahko dostopate do odtoka 
za kondenzacijsko vodo na toplotnem izmenjevalniku.

• Preko spodnje odprtine za čiščenje (2) na toplotnem 
izmenjevalniku lahko odstranite nakopičeno umazanijo 
iz odtoka za kondenzacijsko vodo.

• Ponovno napolnite sifon z vodo.

8 Pregled in vzdrževanje
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8.7 Čiščenje sistema za ločevanje zraka

H Nevarnost!
Nevarnost opeklin in oparin!
Na vseh konstrukcijskih delih, skozi katere se 
pretaka voda, obstaja nevarnost opeklin in 
oparin. Dela na konstrukcijskih delih opravljajte 
le takrat, ko so ti že ohlajeni.

2

1

3

Sl. 8.8  Čiščenje sistema za ločevanje zraka 

4

5

6

Sl. 8.9  Čiščenje filtra

8.7.1 Čiščenje filtra
Filter (5) v ločevalniku zraka (2) lahko očistite ali 
zamenjate, ne da bi morali zato razstaviti ločevalnik 
zraka.
• Odvijte medeninasti pokrov (4) jeklenega ohišja (6).
• Filter (5) izvlecite nazvgor.

Filter lahko bodisi očistite s toplo vodo ali zamenjate z 
novim.
• Montirajte filter v ločevalnik zraka.
• Privijte medeninasti pokrov na ločevalnik zraka.

8.7.2 Čiščenje ločevalnika zraka
Pri hudi umazanije posode za nabiranje kapljic (znotraj 
ohišja v bližini filtra) lahko demontirate celoten 
ločevalnik zraka (2), očistite s toplo vodo in ponovno 
namestite.
• Nato odvijte 1,5"-matico (3) na spodnjem iztoku.
• Ohišje zdaj obrnite po osi zgornjih priključkov.
• Najprej odvijte krožno matico (1) na zgornjem dovodu.
• Ohišje potisnite navzdol in celoten ločevalnik zraka 

povlecite naprej in navzven.
• Filter demontirajte kot je opisano v pogl. 8.8.1. 

Nato lahko ločevalnik zraka in filter očistite s toplo vodo.

a Pozor!
Vse O-obročke je treba zamenjati z novimi! 
V nasprotnem lahko pride do netesnjenja.

• Za ponovno sestavo ponovite korake v obratnem 
vrstnem redu.

8.8 Preverjanje predtlaka zunanje raztezne 
posode

• Na kontrolnih delih posode izmerite predtlak raztezne 
posode, medtem ko naprava ni pod tlakom.

• Raztezno posodo pri tlaku 0,75 bar glede na statično 
višino ogrevalne napeljave dopolnite z zrakom.

• Če na kontrolnem mestu raztezne posode izteka voda, 
morate posodo zamenjati.

8.9 Preverjanje priključnega tlaka 
(tlak pretoka plina)

Za preverjanje priključnega tlaka nadaljujte, kot je 
opisano v pogl. 6.2.2.

8.10 Preverjanje vsebnosti CO2 
Za preverjanje vsebnosti CO2 nadaljujte, kot je opisano v 
pogl. 6.2.3.

Pregled in vzdrževanje 8
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8.11 Preizkusno delovanje
Prosimo, po zaključku pregledov in vzdrževalnih del 
vedno opravite naslednje preverjanje:
• Zaženite delovanje naprave v skladu z navodili za 

uporabo.

Sl. 8.10  Preverjanje tesnjenja

• Preverite tesnjenje plinske in vodne napeljave 
naprave.

• Preverite tesnjenje in pritrditev napeljave za zrak in 
dimne pline.

• Preverite vžig in enakomerno tvorbo plamena 
gorilnika.

• Preverite funkcijo ogrevanja (glej pogl. 6.3.1) in 
priprave tople vode (glej pogl. 6.3.2).

• Zabeležite opravljene preglede/vzdrževanje na za to 
predviden obrazec v pogodbi za preglede oz. 
vzdrževanje.

9 Odpravljanje motenj

h Nasvet!
Kadar kontaktirate Vaillantovo servisno službo 
oz. Vaillantovega serviserja, po možnosti 
navedite prikazano kodo napake (F.xx) in status 
naprave (S.xx).

9.1 Diagnoza

9.1.1 Statusne kode
Statusne kode, ki so podane na zaslonu, vam omogočajo 
informacije o trenutnem stanju delovanja naprave.

Prikaz statusnih kod lahko prikličete na naslednji način:

Sl. 9.1  Prikaz statusnih kod na zaslonu 

• Pritisnite tipko "i".
Na zaslonu se pojavi statusna koda, npr. S. 4 za 
"Delovanje gorilnika - Ogrevanje".

Prikaz statusnih kod lahko zaključite na naslednji način:
• Pritisnite tipko "i"

ali
• Približno 4 minute ne pritiskajte nobene tipke.
 Na zaslonu se ponovno, odvisno od nastavitev, pojavi 

trenutna temperatura dvižnega voda ali trenutni tlak 
vode v ogrevalni napeljavi.

8 Pregled in vzdrževanje
9 Odpravljanje motenj
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Oznaka Pomen

Ogrevanje
S. 0 Ogrevanje, ni potrebe po toploti

S. 1 Ogrevanje, zagon ventilatorja

S. 2 Ogrevanje, predtek črpalke

S. 3 Ogrevanje, vžig

S. 4 Ogrevanje, delovanje gorilnika

S. 5 Ogrevanje, podaljšano delovanje črpalke/ventilatorja

S. 6 Ogrevanje, podaljšano delovanje ventilatorja

S. 7 Ogrevanje, podaljšano delovanje črpalke

S. 8 Ogrevanje, preostali zaporni čas xx minut

Priprava tople vode

S.20 Zahteva po topli vodi

S.21 Priprava tople vode, zagon ventilatorja

S.22 Priprava tople vode, predtek črpalke

S.23 Priprava tople vode, vžig

S.24 Priprava tople vode, delovanje gorilnika

S.25 Priprava tople vode, podaljšano delovanje 
črpalke/ventilatorja

S.26 Priprava tople vode, podaljšano delovanje ventilatorja

S.27 Priprava tople vode, podaljšano delovanje črpalke

S.28 Zaporni čas gorilnika za toplo vodo

razno:

S.30 Sobni termostat blokiral ogrevanje (sponki 3-4 odprti)

S.31 Poletno delovanje aktivno ali ni vklopa ogrevanja s 
strani regulatorja na e-vodilu (eBUS)

S.32 Zaščita pred zmrzovanjem toplotnega izmenjevalnika 
aktivna, saj je odstopanje števila vrtljajev zračnika 
preveliko. Naprava se nahaja znotraj čakalnega časa 
funkcije zapore delovanja

S.34 Delovanje zaščite proti zrmzovanju aktivno
S.36 Prednastavitev zadane vrednosti stalnega 

regulatorja 7-8-9 ali regulatorja na e-vodilu (eBUS) je 
< 20°C in blokira ogrevanje

S.39 Naležni termostat je prejel poizvedbo

S.41 Tlak vode > 2,8 bar

S.42 Povratni signal z lopute dimnih plinov je blokiral 
delovanje gorilnika (samo v povezavi s priborom) ali 
okvara kondenzatne črpalke, vklop ogrevanja je 
blokiran

S.53 Naprava se nahaja znotraj čakalnega časa modulacijske 
zapore/funkcije zapore delovanja zaradi pomanjkanja 
vode (prevelika razlika dvižni-povratni vod)

S.54 Naprava se nahaja znotraj čakalnega časa funkcije 
zapore delovanja zaradi pomanjkanja vode 
(temperaturni gradient)

S.59 Čakalni čas: najmanjša količina obtočne vode ni 
dosežena

S.85 Servisno sporočilo "Preveriti količino obtočne vode"

S.96 Poteka test tipala povratnega voda, zahteva po 
ogrevanju je blokirana

S.97 Poteka test senzorja tlaka vode, zahteva po ogrevanju 
je blokirana

S.98 Poteka test tipala dvižnega/povratnega voda, zahteva 
po ogrevanju je blokirana

Tab. 9.1  Statusne kode

9.1.2 Kode diagnoze
V načinu diagnoze lahko določene parametre 
spreminjate ali si ogledate prikaze drugih informacij.
Diagnostične informacije so razdeljene na dve ravni. 
2. raven diagnoze se lahko prikliče samo po vnosu gesla.

a Pozor!
Dostop do 2. ravni diagnoze je namenjen samo 
uporabi usposobljenega inštalaterja.

1. raven diagnoze
• Istočasno pritisnite tipki "i" in "+".
Na zaslonu se pojavi "d. 0".

• S tipko "+" ali "-" listajte do želene diagnostične 
številke 1. ravni diagnoze (glej tab. 9.2).

• Pritisnite tipko "i".
Na zaslonu se pokažejo ustrezne diagnostične 
informacije.
• Če je potrebno, s tipkama "+" ali "–" (prikaz utripa) 

spremenite vrednost.
• Shranite novo nastavljeno vrednost, tako da tipko "i" 

zadržite pritisnjeno pribl. 5 sekund, dokler prikaz ne 
neha utripati.

Način diagnoze lahko končate po naslednjem postopku:
• Istočasno pritisnite tipki "i" in "+"

ali
• Približno 4 minute ne pritiskajte nobene tipke.

Na zaslonu se ponovno pojavi trenutna temperatura 
dvižnega voda ogrevanja ali trenutni tlak vode v 
ogrevalni napeljavi.

Odpravljanje motenj 9
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Oznaka Pomen Prikaz vrednosti/nastavljiva vrednosti

d. 0 Delno breme ogrevanja Nastavljivo delno breme ogrevanja v kW
(tovarniška nastavitev: pribl. 70% maks. moči)

d. 1 Podaljšano delovanje črpalke za ogrevanje 2 - 60 minut (tovarniška nastavitev: 5)

d. 2 Maks. zaporni čas ogrevanja pri temperaturi dvižnega 
voda 20 °C

2 - 60 minut (tovarniška nastavitev: 20)

d. 4 Merska vrednost tipala zbiralnika v °C
d. 5 Zadana vrednost temperature dvižnega voda (ali zadana 

vrednost povratnega voda)
v °C, maks. vrednost nastavljena pod d.71, omejena preko regulatorja 
na e-vodilu, če priključen

d. 7 Zadana vrednost temperature tople vode 40 do 65 °C (maks. temperatura nastavljiva pod d.20)

d. 8 Sobni termostat na sponkah 3-4 0 = sobni termostat odprt (ni vklopa ogrevanja)
1 = sobni termostat zaprt (vklop ogrevanja)

d. 9 Zadana temperatura dvižnega voda na sponkah 7-8-9 v °C, minimum izklopljen, zun. zadana vrednost preko regulatorja na 
e-vodilu in zadana vrednost na sponki 7

d.10 Status notranje črpalke 1 = vkl., 0 = izkl.

d.11 Status zunanje črpalke ogrevanja 1 do 100 = vkl., 0 = izkl.

d.12 Status črpalke za polnjenje zbiralnika 1 do 100 = vkl., 0 = izkl.

d.13 Status obtočne črpalke za toplo vodo 1 do 100 = vkl., 0 = izkl.

d.15 Dejanska vrednost števila vrtljajev črpalke Dejanska vrednost notranje črpalke v %

d.22 Zahteva po topli vodi preko C1/C2, notranja regulacija 
tople vode

1 = vkl., 0 = izkl.

d.23 Poletno/zimsko delovanje (ogrevanje vklopljeno/izklopljeno) 1 = ogrevanje vklopljeno, 0 = ogrevanje izklopljeno 
(poletno delovanje)

d.24 Brez pomena Brez pomena

d.25 Priprava tople vode omogočena preko regulatorja na 
e-vodilu

1 = da, 0 = ne

d.29 Dejanska vrednost količine obtočne vode na senzorjih 
vtoka

Dejanska vrednost v m3/h

d.30 Krmilni signal za plinski ventil 1 = vkl., 0 = izkl.

d.33 Zadana vrednost števila vrtljajev ventilatorja v vrtljajih na minuto/10

d.34 Dejanska vrednost števila vrtljajev ventilatorja v vrtljajih na minuto/10

d.35 Brez pomena Brez pomena

d.40 Temperatura dvižnega voda Dejanska vrednost v °C

d.41 Temperatura povratnega voda Dejanska vrednost v °C

d.44 Digitalizirano ionizacijsko napajanje Območje prikaza 0 do 102, >80 ni plamena, <40 ustrezno tvorjenje 
plamena

d.47 Zunanja temperatura (z vremensko vodenim 
regulatorjem Vaillant)

Dejanska vrednost v °C

d.76 Varianta naprave (prikaz): specifična številka naprave 
(Device specific number, DSN)

46

d.90 Status digitalnega regulatorja 1 = prepoznan, 0 = ni prepoznan (naslov e-vodila <=10)

d.91 Status DCF pri zaprtem zunanjem tipalu 0 = ni sprejema, 1 = sprejem, 2 = sinhronizirano, 3 = veljavno

d.97 Aktivacija 2. ravni diagnoze koda: 17 za 2. raven

d.98 Telefon inštalaterja programirljiva telefonska številka

Tab. 9.2  Kode diagnoze na 1. ravni diagnoze

2. raven diagnoze
• Polistajte, kot je opisano zgoraj, na 1. ravni diagnoze 

do diagnostične številke d.97.
• Spremenite prikazano vrednost na 17 (geslo) in 

shranite to vrednost.

Zdaj se nahajate na 2. ravni diagnoze, v kateri so 
prikazane vse informacije 1. ravni diagnoze (glej tab. 9.2) 
in 2. ravni diagnoze (glej tab. 9.3).
Listanje in spreminjanje vrednosti kot tudi zapuščanje 
načina diagnoze poteka enako kot na 1. ravni diagnoze.

h Nasvet!
Če v 4 minutah po zapuščanju 2. ravni diagnoze 
pritisnete tipki "i" in "+", preidete neposredno, 
brez ponovnega vnosa gesla, na 2. raven 
diagnoze.
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Oznaka Pomen Prikaz vrednosti/nastavljiva vrednosti

d.14 Zadana vrednost števila vrtljajev črpalke Zadana vrednost notranje črpalke v %. Možne nastavitve:
0 = auto (tovarniška nastavitev)
1 = 53
2 = 60
3 = 70
4 = 85
5 = 100

d.17 Preklop regulacije dvižnega/povratnega voda ogrevanja 0 = dvižni vod, 1 = povratni vod (tovarniška nastavitev: 0)

d.18 Nastavitev načina delovanja črpalke 0 = podaljšano
1 = razširjeno
2 = zima
3 = prekinjeno (tovarniška nastavitev)

d.20 Maks. nastavljiva vrednost zadane vrednosti zbiralnika 40 do 70 °C (tovarniška nastavitev: 65°C)

d.26 Krmiljenje dodatnega releja ecoTEC plus 1 = obtočna črpalka
2 = zun. črpalka (tovarniška nastavitev)
3 = polnilna črpalka
4 = napa
5 = zun. magnetni ventil
6 = zun. sporočilo o motnji
7 = neaktivno
8 = daljinsko upravljanje preko e-vodila (še ni podprto)
9 = črpalka zašč. za legionelo (neaktivno)

d.27 Preklop releja 1 na modul opreme 2 od 7 1 = obtočna črpalka
2 = zun. črpalka (tovarniška nastavitev)
3 = polnilna črpalka
4 = napa
5 = zun. magnetni ventil
6 = zun. sporočilo o motnji
7 = neaktivno
8 = daljinsko upravljanje preko e-vodila (še ni podprto)
9 = črpalka zašč. za legionelo (neaktivno)

d.28 Preklop releja 2 na modul opreme 2 od 7 1 = obtočna črpalka
2 = zun. črpalka
3 = polnilna črpalka (tovarniška nastavitev)
4 = napa
5 = zun. magnetni ventil
6 = zun. sporočilo o motnji
7 = neaktivno
8 = daljinsko upravljanje preko e-vodila (še ni podprto)
9 = črpalka zašč. za legionelo (neaktivno)

d.50 Ofset minimalnega števila vrtljajev v vrtljajih na minuto/10, nastavitveno območje: 0 do 300 
(tovarniška nastavitev 30)

d.51 Ofset maksimalnega števila vrtljajev v vrtljajih na minuto/10, nastavitveno območje: -99 do 0 
(tovarniška nastavitev -45)

d.60 Število izklopov preko omejevalnika temperature Število

d.61 Število motenj kurilnega avtomata Število neuspelih vžigov v zadnjem poskusu

d.64 Srednji čas vžiga v sekundah

d.65 Maksimalni čas vžiga v sekundah

d.67 Preostali zaporni čas gorilnika v minutah

d.68 Neuspešni vžigi v 1. poskusu Število

d.69 Neuspešni vžigi v 2. poskusu Število

d.70 Brez pomena Brez pomena

d.71 Zadana vrednost maks. temperature dvižnega voda 
ogrevanja

Nastavitveno območje v °C 40 do 85 (tovarniška nastavitev: 75)

d.72 Podaljšano delovanje črpalke po polnjenju zbiralnika Nastavitveno območje v s: 0, 10, 20 do 600
(tovarniška nastavitev: 80 s)

d.75 Maks. čas polnjenja grelnika za toplo vodo brez lastne 
regulacije

Nastavitveno območje v min: 20 - 90 (tovarniška nastavitev: 45min)

d.77 Omejitev nazivne toplotne moči polnjenja zbiralnika 
v kW

Nastavitveno območje v kW: odvisno od grelnika
(tovarniška nastavitev: maks. moč)

d.78 Omejitev temperature polnjenja zbiralnika v °C 55 - 85 °C (tovarniška nastavitev: 80 °C)

d.80 Ure delovanja ogrevanja v h1)

Tab. 9.3  Kode diagnoze na 2. ravni diagnoze 

(nadaljevanje na naslednji strani)
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Oznaka Pomen Prikaz vrednosti/nastavljiva vrednosti

d.81 Ure delovanja priprave tople vode v h1)

d.82 Število operacij pri ogrevanju Število/1001) (3 ustreza 300)

d.83 Število operacij pri pripravi tople vode Število/1001) (3 ustreza 300)

d.84 Prikaz vzdrževanja: število ur do naslednjega 
vzdrževanja

Nastavitveno območje: 0 do 3000h in "-" za deaktivacijo
Tovarniška nastavitev: "-" (300 ustreza 3000h)

d.93 Nastavitev variante naprave DSN Nastavitveno območje: 0 do 99

d.96 Tovarniška nastavitev 1 = ponastavitev nastavljivih parametrov na tovarniško nastavitev

1)  Pri kodah diagnoze 80 do 83 se 5-mestna številčna vrednost shrani. Ob izbiri npr. d.80 se prikažeta samo prvi dve številki številčne 
vrednosti (npr. 10). S pritiskom na tipko "i" se prikaz preklopi na zadnje tri številke (npr. 947). Število ur delovanja ogrevanja je v tem 
primeru 10947 h. S ponovnim pritiskom na tipko "i" se prikaz ponovno preklopi na priklicano diagnostično točko.

Tab. 9.3  Kode diagnoze na 2. ravni diagnoze (nadaljevanje)

h Nasvet!
Če v 4 minutah po zapuščanju 2. ravni diagnoze 
pritisnete tipki "i" in "+", preidete neposredno, 
brez ponovnega vnosa gesla, na 2. raven 
diagnoze.

9.1.3 Kode napake
Kode napak ob pojavu napake izrinejo vse druge 
prikaze. Nastala napaka je na zaslonu prikazana z "F ...", 
npr. "F.10" (glej tab. 9.4).
Ob istočasnem pojavu več napak se ustrezne kode 
napak prikazujejo izmenjaje na pribl. dve sekundi.
Ko ste napako odpravili, pritisnite tipko za odpravo 
motenj, da se znova zažene delovanje naprave.
Če napake niste mogli odpraviti in se pojavlja tudi po 
večkratnem poskusu odprave motenj, se obrnite na vašo 
servisno službo.

9.1.4 Pomnilnik napak
V pomnilniku napak je shranjenih zadnjih deset napak.
• Istočasno pritisnite tipki "i" in "-".
• S tipko "+" polistajte nazaj po pomnilniku napak.

Prikaz pomnilnika napak lahko zaključite na naslednji 
način:
• Pritisnite tipko "i"

ali
• Približno 4 minute ne pritiskajte nobene tipke.
Na zaslonu se ponovno, odvisno od nastavitev, pojavi 
bodisi trenutna temperatura dvižnega voda ali trenutni 
polnilni tlak v ogrevalni napeljavi.
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Koda Pomen Vzrok

F. 0 Motnja v delovanju tipala temperature dvižnega voda NTC-vtič ni vključen ali slab stik, večpolni vtič na elektroniki ni 
pravilno vtaknjen, prekinjen kabelski snop, okvara tipala NTC

F. 1 Motnja v delovanju tipala temperature povratnega voda NTC-vtič ni vključen ali slab stik, večpolni vtič na elektroniki ni 
pravilno vtaknjen, prekinjen kabelski snop, okvara tipala NTC

F.10 Kratki stik na tipalu dvižnega voda Stik z maso/kratki stik na kabelskem snopu, okvara NTC

F.11 Kratki stik na tipalu povratnega voda Stik z maso/kratki stik na kabelskem snopu, okvara NTC

F.13 Kratki stik na tipalu zbiralnika Stik z maso/kratki stik na kabelskem snopu, vlaga na vtiču, 
okvara NTC

F.20 Varnostni izklop zaradi omejevalnika temperature Nepravilna povezava mase kabelskega snopa na napravo, okvara 
tipala NTC dvižnega ali povratnega voda (slab stik), praznjenje 
preko vžigalnega kabla, vžigalnega vtiča ali vžigalne elektrode

F.22 Varnostni izklop zaradi pomanjkanje vode V napravi ni vode ali je je premalo, kabel do črpalke, senzorja tlaka 
vode ali senzorja volumenskega toka prekinjen/ni vtaknjen/v 
okvari, črpalka blokirana ali v okvari, moč črpalke prenizka, 
težnostna zavora blokirana/nepravilno montirana, najmanjša 
količina obtočne vode ni dosežena, senzor pretoka v okvari

F.23 Varnostni izklop: preveliko odstopanje temperature Blokirana črpalka, najmanjša moč črpalke, zrak v napravi, tlak 
naprave prenizek, zamenjani NTC tipali dvižnega in povratnega 
voda

F.24 Varnostni izklop: prehitro naraščanje temperature Blokirana črpalka, najmanjša moč črpalke, zrak v napravi, tlak 
naprave prenizek, težnostna zavora blokirana/nepravilno 
montirana, zamenjani NTC tipali dvižnega in povratnega voda

F.25 Varnostni izklop: previsoka temperatura dimnih plinov Prekinjena vtična povezava za zaščitni omejevalnik temperature 
dimnih plinov (STB), prekinitev v kabelskem snopu

F.27 Varnostni izklop: neenakomeren plamen Vlaga na elektroniki, elektronika v okvari (varovalo plamenov), 
magnetni ventil za plin ne tesni

F.28 Izpad med zagonom: neuspešen vžig Števec plina v okvari, plinsko tlačno stikalo se je sprožilo, zrak v 
plinu, prenizek tlak pretoka plina, toplotna zaporna naprava (TAE) 
se je sprožila, zamašen vod za kondenzacijsko vodo, neustrezno 
termo varovalo, napaka na plinski armaturi, večpolni vtič na 
elektroniki ni pravilno vstavljen, prekinitev kabelskega snopa, 
vžigalna napeljava (vžigalni transformator, vžigalni kabel, vžigalni 
vtič, vžigalna elektroda) v okvari, prekinitev ionizacijske napetosti 
(kabel, elektroda), nepravilna ozemljitev naprave, elektronika v 
okvari

F.29 Izpad med delovanjem: ponovni vžigi neuspešni Dovod plina občasno prekinjen, recirkulacija dimnih plinov, 
zamašen vod za kondenzacijsko vodo, nepravilna ozemljitev 
naprave

F.32 Napaka ventilatorja Vtič na ventilatorju ni pravilno vstavljen, večpolni vtič na elektroniki 
ni pravilno vstavljen, prekinitev kabelskega snopa, ventilator 
blokiran, Hallov senzor v okvari, elektronika v okvari

F.49 Napaka e-vodila (eBUS) Kratki stik na e-vodilu, preobremenitev e-vodila ali dvojno 
napajanje z različno polariteto na e-vodilu

F.61 Napaka krmiljenja ventila za kurivo - Kratki stik/stik z maso v kabelskem snopu do plinske armature
- Okvara plinske armature (stik tuljave z maso)
- Elektronika v okvari

F.62 Napaka ventila za kurivo, upočasnitev izklopa - zakasnjen izklop plinske armature
- zakasnjeno sprožanje signalov za plamen 
- Plinska armatura ne tesni 
- Elektronika v okvari

F.63 Napaka EEPROM-a Elektronika v okvari

F.64 Napaka elektronike/tipala Kratki stik na NTC-tipalu dvižnega ali povratnega voda, elektronika 
v okvari - recirkulacija

F.65 Napaka temperature elektronike Elektronika se pregreva zaradi zunanjega vpliva, elektronika v 
okvari

F.67 Napaka elektronike/plamena Slab signal za plamen, elektronika v okvari

F.70 Neveljavna naprava V primeru nadomestnih delov: zaslon in elektronika sta bila 
istočasno zamenjana in varianta naprave ni bila ponovno 
nastavljena

F.71 Napaka tipala dvižnega voda Tipalo dvižnega voda sporoča konstantno vrednost -> NTC-tipalo 
dvižnega voda v okvari

Tab. 9.4  Kode napake (nadaljevanje na naslednji strani)
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Koda Pomen Vzrok

F.72 Napaka tipala dvižnega in/ali povratnega voda Temperaturna razlika NTC-tipal dvižnega/povratnega voda 
previsoka -> okvara tipala dvižnega in/ali povratnega voda

F.73 Napaka senzorja tlaka vode Prekinitev/kratki stik senzorja tlaka vode, prekinitev/kratki stik na 
GND na dovodu senzorja tlaka vode

F.74 Signal senzorja tlaka vode izven ustreznega območja
(previsok)

Na napeljavi do senzorja tlaka vode je kratki stik na 5V/24V
ali notranja napaka na senzorju tlaka vode

F.75 Napaka črpalke, pomanjkanje vode Senzor tlaka vode ali/in črpalka v okvari, zrak v ogrevalnem 
sistemu, premalo vode v napravi; preveriti nastavljivi obtok, na 
povratni vod priključiti zunanjo raztezno posodo

F.77 Napaka na loputi dimnih plinov/kondenzatni črpalki - Kondenzatna črpalka v okvari 
-  Ni narejena povratna kabelska povezava z lopute dimnih plinov 

(most) z modula opreme "2 od 7"
-Sprožila se je loputa dimnih plinov 

con Ni komunikacije s ploščico tiskanega vezja Napaka v komunikaciji med zaslonom in ploščico tiskanega vezja v 
omarici z elektroniko

Tab. 9.4 Kode napak (nadaljevanje)

9.2 Preizkusni programi
Z aktiviranjem različnih preizkusnih programov se lahko 
izbrišejo posebne funkcije na napravi.
Podrobnosti o tem so podane v tab. 9.5.
• Preizkusni programi P. 0 do P. 6 se zaženejo na 

naslednji način:
- Vklopi se glavno in istočasno se tipko "+" zadrđi 

pritisnjeno za pribl. 5 sekund ali
- Istočasno se pritisneta tipka za odpravo motenj 

tipka "+", nato se tipko za odpravo motenj spusti in 
tipko "+" zadrži pritisnjeno 5 sekund.

Na zaslonu se pojavi prikaz P. 0.
• S pritiskom na tipko "+" se številka preizkusnega 

programa povečuje.
• S pritiskom na tipko "i" se zaženeta delovanje naprave 

in preizkusni program.
• Preizkusni program se lahko zaključi z istočasnim 

pritiskom tipk "i" in "+". Preizkusni program se 
zaključi tudi v primeru, da se 15 minut ne aktivira 
nobena tipka.

Prikaz Pomen

P. 0 1) Preizkusni program za odzračevanje:
Krogotoka ogrevanja in tople vode se odzračujeta 
preko samodejnega odzračevalnega ventila (pokrov 
samodejnega odzračevalnega ventila mora biti snet).
1 x tipka "i": začetek odzračevanja ogrevalnega kroga
(prikaz zaslona: HP)
2 x tipka "i": začetek odzračevanja kroga polnjenja 
zbiralnika
(prikaz zaslona: SP)
3 x tipka "i": konec programa za odzračevanje

Črpalka ogrevanja se krmili taktno. Nasvet: program za 
odzračevanje traja pribl. 6,5 min.

P. 1 Preizkusni program za maks. breme:
Po pravilnem vžigu in umerjanju naprava deluje s polno 
obremenitvijo.

P. 2 Preizkusni program za min. breme:
Po pravilnem vžigu in umerjanju naprava deluje z 
najmanjšo obremenitvijo.

P. 5 Preizkusni program za STB (varnostni omejevalnik 
temperature):
Gorilnik se z maskimalno močjo vklopi in temperaturno 
regulacijo izklopi, tako da naprava ob obvodu 
regulacijskega izklopa greje do doseganja temperature 
izklopa varnostnega omejevalnika temperature 97 °C.

P. 6 Preizkusni program za srednjo nastavitev VUV:
(neaktivno)

Tab. 9.5  Preizkusni programi

1) Odzračevanje krogov naprave:
 Krmiljenje 15 krogov črpalke ogrevanja: 15 s vklop, 10 s izklop. 

Prikaz zaslona: HP ali SP.

9.3 Ponastavitev parametrov na tovarniške 
nastavitve

Poleg možnosti, da posamezne parametre ročno 
ponastavite na tovarniške nastavitve, podane v 
tabelah 9.2 in 9.3, lahko tudi vse parametre istočasno 
ponastavite.
• Na 2. ravni diagnoze pod diagnostično točko "d.96" 

spremenite vrednost na 1 (glej pogl. 9.1.2).
Parametri vseh diagnostičnih točk zdaj ustrezajo 
tovarniškim nastavitvam.
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10 Zamenjava konstrukcijskih delov

V nadaljevanju tega poglavja opisana dela lahko opravlja 
samo usposobljen inštalater.
• Za popravila uporabljajte samo originalne nadomestne 

dele.
• Poskrbite za pravilno montažo delov ter upoštevajte 

originalno lego in smer.

10.1 Varnostna opozorila

d Nevarnost!
Zaradi lastne varnosti in preprečevanja 
materialne škode na napravi pri vsaki zamenjavi 
konstrukcijskih delov upoštevajte naslednja 
varnostna opozorila.

• Izklopite delovanje naprave.

e Nevarnost!
Življenska nevarnost zaradi električnega udara!
Napravo izklopite iz električnega omrežja, tako 
da odklopite napajanje naprave preko ločevalne 
naprave z najmanj 3 mm kontaktnimi 
odprtinami (npr. varovalke ali močnostno 
stikalo)!

• Zaprite zaporno pipo plina in pipo za vzdrževalna dela 
na dvižnem in povratnem vodu.

• Zaprite pipo za vzdrževalna dela na dovodu mrzle 
vode.

• Izpraznite napravo, če želite zamenjati konstrukcijske 
dele, skozi katere se pretaka voda!

• Pri tem pazite, da voda ne kaplja na dele pod 
napajanjem (npr. omarico z elektroniko)!

• Uporabljajte samo nova tesnila in O-obročke!
• Po končanih delih opravite preizkus tesnjenja plina in 

funkcij (glej pogl. 8.11).

10.2 Zamenjava gorilnika

d Nevarnost!
Pred zamenjavo konstrukcijskih delov 
upoštevajte varnostna opozorila v pogl. 10.1.

• Demontirajte kompaktni toplotni modul, kot je opisano 
v poglavju 8.4.1.

1

Sl. 10.1  Zamenjava gorilnika 

• Odvijte 4 vijake (1) na gorilniku in snemite gorilnik.
• Montirajte novi gorilnik z novim tesnilom. Pri tem 

pazite, da se tesnilo na odprtini gorilnika prilega utoru 
v gorilniku.

• Ponovno vgradite kompaktni toplotni modul, kot je 
opisano v poglavju 8.4.5.

• Po končanih delih opravite preizkus tesnjenja plina in 
funkcij (glej pogl. 8.11).

10.3 Zamenjava ventilatorja ali plinske armature

d Nevarnost!
Pred zamenjavo konstrukcijskih delov 
upoštevajte varnostna opozorila v pogl. 10.1.

• Kot je opsano v razdelku 10.1, napravo ločite od 
električnega omrežja in zaprite zaporno pipo plina.

• Snemite cev za vsesavanje zraka (1, sl. 8.1).
• Odvijte dovod plina na plinski armaturi (6, sl. 10.3).
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1

2

34

Sl. 10.2  Demontaža ventilatorja s plinsko armaturo

• Izvlecite vtič (4) s plinske armature.
• Izvlecite vtič (2) z ventilatorja.
• Odvijte štiri vijake (3) na kompaktnem toplotnem 

modulu (1).
• Snemite celotno enoto plinska armatura/ventilator.

5

6

Sl. 10.3  Privitje enote plinska armatura/ventilator 

• Odvijte oba pritrdilna vijaka (5) na plinski armaturi in 
snemite ventilator s plinske armature.

• Zamenjajte okvarjeni konstrukcijski del.

a Pozor!
Plinsko armaturo in ventilator postavite tako, 
kot sta bila montirana. Uporabite novo tesnilo!

• Privijte ventilator na plinsko armaturo. Uporabite nova 
tesnila.

• V nasprotnem vrstnem redu ponovno montirajte 
celotno enoto plinska armatura/ventilator.

• Po končanih delih opravite preizkus tesnjenja plina in 
funkcij (glej pogl. 8.11).

10.4 Zamenjava integralnega kondenzacijskega 
toplotnega izmenjevalnika

d Nevarnost!
Pred zamenjavo konstrukcijskih delov 
upoštevajte varnostna opozorila v pogl. 10.1.

• Kot je opsano v razdelku 10.1, napravo ločite od 
električnega omrežja in zaprite zaporno pipo plina.

• Zaprite pipo za vzdrževalna dela na dvižnem in 
povratnem vodu ogrevanja in izpraznite napravo.

• Demontirajte kompaktni toplotni modul, kot je opisano 
v poglavju 8.4.1.
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Sl. 10.4  Zamenjava integralnega kondenzacijskega toplotnega 

izmenjevalnika

• Izvlecite spojko (4) s sifona za kondenzacijsko 
vodo (5).

• Odvijte privitje na sifonu za kondenzacijsko vodo in ga 
izvlecite iz integralnega kondenzacijskega toplotnega 
izmenjevalnika.

• Odvijte priključek dvižnega (2) ter priključek 
povratnega voda (1) na integralnem kondenzacijskem 
toplotnem izmenjevalniku.

• Odvijte beli matici iz umetne snovi med sifonom in 
integralnim kondenzacijskim toplotnim 
izmenjevalnikom.

• Odvijte tri vijake (3) na integralnem kondenzacijskem 
toplotnem izmenjevalniku in ga izvlecite iz naprave.

• Odvijte oba medeninasta priključna kosa (na 
položajih 1 in 2) na starem na integralnem 
kondenzacijskem toplotnem izmenjevalniku in ju 
privijte na novega. Pri tem uporabite samo nova 
tesnila!

10 Zamenjava konstrukcijskih delov
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• V nasprotnem vrstnem redu montirajte novi integralni 
kondenzacijski toplotni izmenjevalnik in tesnila 
zamenjajte z novimi.

• Po montaži novega integralnega kondenzacijskega 
toplotnega izmenjevalnika napolnite in odzračite 
napravo in po potrebi tudi napeljavo.

• Po končanih delih opravite preizkus tesnjenja plina in 
vode in funkcij (glej pogl. 8.11).

10.5 Zamenjava elektronike in zaslona

d Nevarnost!
Pred zamenjavo konstrukcijskih delov 
upoštevajte varnostna opozorila v pogl. 10.1.

e Nevarnost!
Življenska nevarnost zaradi električnega udara!
Napravo izklopite iz električnega omrežja, tako 
da odklopite napajanje naprave preko ločevalne 
naprave z najmanj 3 mm kontaktnimi 
odprtinami (npr. varovalke ali močnostno 
stikalo)! Šele nato lahko na priključku opravite 
napeljavo. 

• Upoštevajte navodila za montažo in namestitev, ki so 
priložena nadomestnim delom.

Zamenjava zaslona ali elektronike
Če zamenjate samo eno od obeh komponent, se 
prilagoditev parametrov izvede samodejno. Ob vklopu 
naprave prevzame nova komponenta predhodno 
nastavljene parametre s komponente, ki ni bila 
zamenjana.

Istočasna zamenjava zaslona in elektronike
Če istočasno zamenjate obe komponenti (primer 
nadomestnih delov), se na napravi ob vklopu pojavi 
motnja in prikaže se sporočilo o napaki "F.70". 

• Na drugi ravni diagnoze pod diagnostično točko "d.93" 
vnesite številko variante naprave v skladu s tabelo 10.1 
(glej pogl. 9.1.2).

Elektronika je zdaj nastavljena na tip naprave in 
parametri vseh nastavljivih diagnostičnih točk ustrezajo 
tovarniškim nastavitvam. Zdaj lahko opravite nastavitve, 
specifične za napeljavo.

Naprava Številka variante naprave (DSN)

ecoTEC plus 
VU INT 466 /4
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Tab. 10.1  Številka variante naprave

11 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. 
Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na 
Zastopstvu Vaillanta v Sloveniji, De-Mat d.o.o., 
Dolenjska 242b, Ljubljana ali na internet strani: 
www.vaillant.si

12 Recikliranje in odstranjevanje

Tako stenski plinski grelnik kot transportna embalaža 
sestojita pretežno iz materialov, primernih za 
recikliranje.

12.1 Naprava
Stenski plinski grelnik in oprema ne sodijo med 
gospodinjske odpadke. Poskrbite, da bodo stara naprava 
in morebitni pribor odstranjeni v skladu s predpisi.

12.2 Embalaža
Odstranjevanje transportne embalaže prevzame 
strokovno podjetje, ki je napravo namestilo.

h Nasvet!
Upoštevajte veljavne nacionalne zakonske 
predpise.

Zamenjava konstrukcijskih delov 10
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13 Tehnični podatki

ecoTEC plus VU 466/4 Enota

Območje nazivne toplotne moči P pri 40/30 °C 13,3 – 47,7 kW

Območje nazivne toplotne moči P pri 50/30 °C 12,9 – 46,4 kW

Območje nazivne toplotne moči P pri 60/40 °C 12,5 – 45,0 kW

Območje nazivne toplotne moči P pri 80/60 °C 12,3 – 44,1 kW

Največja toplotna obremenitev Q pri ogrevanju 45,0 kW

Najmanjša toplotna obremenitev 12,5 kW

Ogrevanje

Maks. temperatura dvižnega voda pribl. 90 °C
Nastavitveno območje maks. temperature dvižnega voda 
(tovarniška nastavitev: 75 °C)

40-85 °C

Dopustni skupni nadtlak 3,0 bar

Količina obtočne vode (velja za ∆T = 20 K) 1896 l/h

Količina kondenzacijske vode (pH-vrednost pribl.: 3,7)
pri ogrevanju, 40 °C dvižni vod/30 °C povratni vod 

4,5 l/h

Polnjenje zbiralnika

Največja toplotna obremenitev Q pri polnjenju zbiralnika 45,0 kW

Nazivna toplotna moč polnjenja zbiralnika Pw kot ogrevanje kW

Splošno
Plinski priključek 1 cola

Priključek ogrevanja
Notranji navoj
Zunanji navoj

1
1,5

cola
cola

Priključek za zrak/dimne pline 80/125 mm

Priključni tlak (tlak pretoka plina) za zemeljski plin, G20 20 mbar

Priključni tlak (tlak pretoka plina) za propan, G31 30 mbar

Priključna vrednost pri 15 °C in 1013 mbar
G20
G31

4,8
3,5

m3/h
kg/h

Masni tok dimnih plinov min./maks. 5,7/20,0 g/s

Temperatura dimnih plinov min./maks. 38/73 °C

Odobreni priključki za dimne pline C13, C33, C43, C53, B23, B23P, B33

Normiran izkoristek na osnovi nastavitve na 
nazivno toplotno moč (po DIN 4702, 8. del)

pri 80/60 °C
pri 40/30 °C

98
106

%

30 %-izkoristek 107 %

Razred NOx 5

Mere naprave (V x Š x G) 800 x 480 x 450 mm

Montažna teža pribl. 46 kg

Električni priključek 230/50 V/Hz

Vgrajena varovalka 2 A, pasivna

Poraba električne energije 30 %/maks. 131/180 W

Vrsta zaščite IP X4 D

Oznaka testiranja/št. registracije CE-0085BS0402

Tab. 13.1  Tehnični podatki

13 Tehnični podatki
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