
Za inštalaterja

Navodila za namestitev in vzdrževanje

ecoCRAFT exclusiv
VKK ..6/3-E-HL

SI

Navodila za namestitev in vzdrževanje

Izdajatelj/proizvajalec
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40   D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18‑0   Telefax 021 91 18‑28 10
info@vaillant.de   www.vaillant.de



Vsebina

2 Navodila za namestitev in vzdrževanje ecoCRAFT exclusiv 0020149554_01

Vsebina

1 Varnost................................................................ 4
1.1 Opozorila, povezana z akcijo................................. 4
1.2 Potrebne kvalifikacije osebja ................................. 4
1.3 Splošna varnostna navodila .................................. 4
1.4 Namenska uporaba .............................................. 6
1.5 Predpisi (direktive, zakoni, standardi).................... 6
1.6 Oznaka CE ............................................................ 6
2 Napotki k dokumentaciji ...................................... 7
2.1 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo................ 7
2.2 Shranjevanje dokumentacije ................................. 7
2.3 Veljavnost navodil.................................................. 7
3 Opis izdelka......................................................... 7
3.1 Serijska številka ..................................................... 7
3.2 Podatki na tipski tablici .......................................... 7
3.3 Zgradba izdelka ..................................................... 7
4 Montaža .............................................................. 8
4.1 Preverjanje obsega dobave................................... 8
4.2 Razpakiranje izdelka.............................................. 8
4.3 Mesto namestitve................................................... 8
4.4 Transport izdelka do mesta postavitve .................. 9
4.5 Dimenzije izdelka in mere priključkov.................... 9
4.6 Minimalni razmiki in prostor za montažo ............... 9
4.7 Poravnavanje izdelka............................................. 9
4.8 Odprt sprednji pokrov .......................................... 10
4.9 Demontaža/montaža sprednje obloge................. 10
4.10 Demontaža/montaža zgornje obloge in

stranskih delov obloge......................................... 10
5 Namestitev ........................................................ 10
5.1 Priprava za namestitev ........................................ 10
5.2 Potrebna oprema (na mestu namestitve) ............ 11
5.3 Izvedba plinske napeljave ................................... 11
5.4 Priključitev vodnih cevi......................................... 11
5.5 Priključitev cevi za odtok kondenzata.................. 12
5.6 Montaža in priključitev napeljave za

zrak/dimne pline................................................... 12
5.7 Električna napeljava............................................. 13
6 Upravljanje ........................................................ 14
6.1 Koncept upravljanja izdelka................................. 14
6.2 Priklic servisnega nivoja ...................................... 15
6.3 Preverjanje statusnih kod .................................... 15
7 Zagon ................................................................ 15
7.1 Pripomočki za servis............................................ 15
7.2 Izvajanje prvega zagona...................................... 15
7.3 Zaključitev............................................................ 15
7.4 Priklic testnih programov ..................................... 15
7.5 Odčitavanje polnilnega tlaka................................ 15
7.6 Preprečitev nezadostnega tlaka vode ................. 16
7.7 Priprava vode za gretje........................................ 16
7.8 Polnjenje in odzračevanje ogrevalnega

sistema ................................................................ 17

7.9 Polnjenje sifona za kondenzat............................. 17
7.10 Preverjanje in prilagoditev nastavitve plina ......... 18
7.11 Preverjanje delovanja in tesnjenja izdelka........... 20
8 Prilagoditev na ogrevalni sistem ....................... 20
8.1 Priklic diagnostičnih kod ...................................... 20
8.2 Nastavitev največje temperature dvižnega

voda ..................................................................... 21
8.3 Nastavitev naknadnega delovanje črpalke in

načina delovanje črpalke ..................................... 21
8.4 Nastavitev zapornega časa gorilnika in

delnega bremena................................................. 22
8.5 Vedenje ob zagonu.............................................. 22
8.6 Izročitev izdelka uporabniku ................................ 22
9 Servis in vzdrževanje ........................................ 22
9.1 Upoštevajte intervale servisiranja in

vzdrževanja.......................................................... 22
9.2 Naročanje nadomestnih delov ............................. 22
9.3 Demontaža sklopa gorilnika ................................ 23

9.4 Čiščenje zgorevalne komore ............................... 23

9.5 Čiščenje gorilnika................................................. 23
9.6 Vgradnja sklopa gorilnika .................................... 23
9.7 Zamenjava elektrod ............................................. 24

9.8 Čiščenje zbiralnika kondenzata ........................... 24

9.9 Čiščenje sifona za kondenzat.............................. 25
9.10 Preverjanje tlačnega stikala dimnih plinov........... 25
9.11 Preverjanje tlačnega stikala zgorevalnega

zraka .................................................................... 25
9.12 Preverjanje termičnega varovala ......................... 26
9.13 Praznjenje izdelka................................................ 26
9.14 Praznjenje ogrevalnega sistema ......................... 26
9.15 Zaključitev servisnih in vzdrževalnih del.............. 26
10 Odpravljanje napak ........................................... 26
10.1 Pogovor s servisnim partnerjem .......................... 26
10.2 Odčitavanje kod napak ........................................ 26
10.3 Ponastavitev parametrov na tovarniške

nastavitve............................................................. 27
10.4 Sprostitev izdelka po izklopu zaradi sprožitve

termičnega varovala ............................................ 27
10.5 Motnje izdelka...................................................... 27
11 Izklop................................................................. 27
11.1 Izklop izdelka ....................................................... 27
12 Recikliranje in odstranjevanje ........................... 27
12.1 Recikliranje in odstranjevanje.............................. 27
13 Tovarniška servisna služba............................... 27
13.1 Servisna služba ................................................... 27
Dodatek ............................................................................ 29
A Shema sistema ................................................. 29
B Kontrolni seznam za zagon............................... 29
C Diagnostične kode – pregled............................. 31
D Servisna in vzdrževalna dela – pregled ............ 34
E Funkcijski meni – pregled.................................. 35
F Statusne kode – pregled ................................... 36
G Kode napak – pregled ....................................... 37



Vsebina

0020149554_01 ecoCRAFT exclusiv Navodila za namestitev in vzdrževanje 3

H Priključne sheme............................................... 39
H.1 Skupni vezalni načrt............................................. 39
H.2 Detajlni vezalni načrt............................................ 40
H.3 Priključitev regulatorja VRC 450* ali 470............. 40
H.4 Priključitev regulatorja VRS 620 in VRC 630....... 41
I Tehnični podatki ................................................ 42
Indeks............................................................................... 45



1 Varnost

4 Navodila za namestitev in vzdrževanje ecoCRAFT exclusiv 0020149554_01

1 Varnost

1.1 Opozorila, povezana z akcijo

Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo
Opozorila, ki so povezana z akcijo, se sto-
pnjujejo glede na težavnost možne nevarno-
sti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signal-
nimi besedami:

Opozorilni znaki in signalne besede
Nevarnost!
Neposredna življenjska nevarnost ali
nevarnost težkih telesnih poškodb

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električ-
nega udara

Opozorilo!
Nevarnost lažjih telesnih poškodb

Previdnost!
Nevarnost materialne škode ali škode
za okolje

1.2 Potrebne kvalifikacije osebja

Nestrokovna dela na izdelku lahko pripeljejo
do materialne škode na celotni namestitvi ter
posledično povzročijo tudi telesne poškodbe.
▶ Dela na izdelku lahko izvajajo samo poo-

blaščeni inštalaterji.

1.3 Splošna varnostna navodila

1.3.1 Nevarnost zaradi nepravilnega
upravljanja

▶ Skrbno preberite ta navodila.
▶ Pri izvajanju vseh opravil na izdelku

Vaillant upoštevajte splošna varnostna
navodila in opozorila.

▶ Opravila izvajajte samo tako, kot je opi-
sano v teh navodilih.

1.3.2 Življenjska nevarnost zaradi uhajanja
plina

V primeru vonja po plinu v notranjih prostorih:
▶ Izogibajte se prostorov, v katerih ste za-

znali vonj po plinu.
▶ Po možnosti na široko odprite vrata in

okna ter poskrbite za prepih.
▶ Izogibajte se odprtemu plamenu (npr. vži-

galniku, vžigalicam).
▶ Ne kadite.

▶ Ne uporabljajte električnih stikal, vtičev,
zvoncev, telefonov in drugih govornih na-
prav v zgradbi.

▶ Zaprite zaporno napravo na števcu plina
oz. glavno zaporno napravo.

▶ Po možnosti zaprite zaporni ventil za plin
na izdelku.

▶ S klicanjem ali trkanjem opozorite stano-
valce.

▶ Nemudoma zapustite zgradbo in prepre-
čite tretjim osebam vstop.

▶ Takoj, ko ste zunaj zgradbe, pokličite poli-
cijo in gasilce.

▶ S telefonskega priključka izven zgradbe
obvestite podjetje za oskrbo s plinom.

1.3.3 Življenjska nevarnost zaradi zaprte ali
netesne poti dimnih plinov

V primeru napačne namestitve, poškodbe,
nedovoljenih posegov, nedovoljenega mesta
namestitve ipd. lahko pride do uhajanja di-
mnih plinov in do nevarnosti zastrupitve.
V primeru vonja po dimnih plinih v notranjih
prostorih:
▶ Na široko odprite vsa dostopna vrata in

okna ter poskrbite za prepih.
▶ Izklopite izdelek.
▶ Preverite poti dimnih plinov v izdelku in

odvode dimnih plinov.

1.3.4 Nevarnost zastrupitve in opeklin
zaradi izstopajočih vročih plinov

▶ Izdelek naj obratuje le s popolnoma name-
ščeno napeljavo za zrak/dimne pline.

1.3.5 Življenjska nevarnost zaradi
eksplozivnih in vnetljivih snovi

▶ V prostoru namestitve izdelka ne upora-
bljajte in ne odlagajte eksplozivnih ali vne-
tljivih snovi (npr. bencina, papirja, barv).

1.3.6 Življenjska nevarnost zaradi
manjkajočih varnostnih naprav

Sheme, ki so prisotne v tem dokumentu, ne
prikazujejo vseh varnostnih naprav, ki so
potrebne za pravilno namestitev.
▶ V sistem namestite potrebne varnostne

naprave.
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▶ Upoštevajte veljavne nacionalne in medna-
rodne zakone, standarde in direktive.

1.3.7 Življenjska nevarnost zaradi
električnega udara

Če se boste dotaknili delov, ki so pod napeto-
stjo, potem obstaja smrtna nevarnost zaradi
električnega udara.
Pred izvajanjem del na izdelku:
▶ Izklopite izdelek tako, da ne bo pod nape-

tostjo (električna ločilna naprava z najmanj
3 mm razdalje med kontakti, npr. varovalka
ali odklopnik).

▶ Izdelek zavarujte pred ponovnim vklopom.
▶ Počakajte vsaj 3 min, dokler niso konden-

zatorji izpraznjeni.
▶ Preverite, da ni prisotne napetosti.
▶ Pokrijte ali zagradite sosednje dele, ki so

pod napetostjo.

1.3.8 Nevarnost opeklin ali oparin zaradi
vročih konstrukcijskih delov

Na vseh konstrukcijskih delih, skozi katere so
speljani voda ali dimni plin, obstaja nevarnost
opeklin in oparin.
▶ Dela na konstrukcijskih delih izvajajte

samo, ko so že ohlajeni.

1.3.9 Nevarnost oparin z vročo sanitarno
vodo

Na pipah za toplo vodo obstaja pri tempera-
turi tople vode nad 60 °C nevarnost oparin.
Majhni otroci ali starejši ljudje se lahko po-
škodujejo že pri nižjih temperaturah.
▶ Izberite primerno vrednost želene tempe-

rature.
▶ Upravljavca obvestite o nevarnosti oparin

pri vključeni funkciji zaščite pred legionelo.

1.3.10 Nevarnost poškodb zaradi velike teže
izdelka pri transportu

▶ Izdelek naj transportirata vsaj dve osebi.

1.3.11 Življenjska nevarnost zaradi uhajanja
dimnih plinov

Če izdelek uporabljate s praznim sifonom za
kondenzat, lahko v zrak v prostoru uhajajo
dimni plini.

▶ Sifon za kondenzat mora biti za delovanje
izdelka vedno napolnjen.

1.3.12 Nevarnost materialne škode zaradi
razpršila in tekočin za iskanje
netesnih mest

Razpršila in tekočine za iskanje netesnih
mest zamašijo filter senzorja masnega pre-
toka na venturijevi cevi in tako uničijo senzor
masnega pretoka.
▶ Med popravili ne sme pokrov filtra ventu-

rijeve cevi priti v stik z razpršili in tekočino
za iskanje netesnih mest.

1.3.13 Možnost materialne škode zaradi
neprimernega orodja

▶ Za privijanje ali odvijanje vijačnih spojev
uporabljajte ustrezno orodje.

1.3.14 Možnost materialne škode zaradi
zmrzali

▶ Izdelek namestite samo v prostorih, ki jih
ne ogroža zmrzal.

1.3.15 Tveganje korozijske škode zaradi
neustreznega zgorevalnega zraka in
zraka v prostoru

Razpršila, topila, čistila, ki vsebujejo klor,
barve, lepila, spojine z amoniakom, prah itd.
lahko povzročijo korozijo na izdelku in v na-
peljavi za zrak/ dimne pline.
▶ Poskrbite, da v dovodu zgorevalnega

zraka nikoli ni prisotnega fluora, klora,
žvepla, prahu itd.

▶ Poskrbite, da se na mestu namestitve ne
shranjujejo kemične snovi.

▶ Zagotovite, da se zgorevalni zrak ne do-
vaja skozi stare dimnike oljnih kotlov.

▶ Če želite izdelek uporabljati v frizerskih sa-
lonih, lakirnicah ali mizarskih delavnicah,
v podjetjih za čiščenje ipd., izberite ločen
prostor namestitve, v katerem je zagoto-
vljen dovod zgorevalnega zraka, ki je teh-
nično brez kemičnih snovi.
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1.4 Namenska uporaba

V primeru nepravilne ali nenamenske upo-
rabe lahko pride do nevarnosti za življenje
in telo uporabnika ali tretjih oseb oz. do po-
škodbe na izdelku in drugih materialnih sred-
stvih.

Izdelek je plinski ogrevalni kotel s konden-
zacijsko tehnologijo in v tej funkciji kot ogre-
valna naprava za zaprte sisteme centralnega
ogrevanja s toplo vodo in predviden za cen-
tralno pripravo tople vode.

V teh navodilih navedeni izdelki se lahko na-
mestijo in uporabljajo samo z opremo, nave-
deno v pripadajoči dokumentaciji napeljave
za zrak/dimne pline.
Izjeme: pri načinu nastavitve C6 in B23P sle-
dite predlogom iz predloženih navodil za upo-
rabo.

Za namensko uporabo je treba:

– upoštevati priložena navodila za uporabo,
namestitev in vzdrževanje za izdelke ter za
vse druge komponente sistema

– izvesti namestitev in montažo v skladu z
odobritvijo izdelka in sistema

– upoštevati vse pogoje za servisiranje in
vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih.

Namenska uporaba poleg tega vključuje na-
mestitev v skladu z razredom IP.

Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so
opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba
izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi
drugačni načini uporabe, predvsem v komer-
cialne ali industrijske namene, veljajo za neu-
strezne.
Pozor!
Vsakršna zloraba je prepovedana.

1.5 Predpisi (direktive, zakoni, standardi)

Veljavnost: Slovenija

Naprava mora biti inštalirana s strani stro-
kovnega inštalaterja. Pri tem se morajo upo-
števati vsi zakoni, predpisi in smernice na
nacionalni in lokalni ravni. Zagon in potrditev
garancije opravi izključno pooblaščen servi-
ser.

1.6 Oznaka CE

 
Z oznako CE je dokumentirano, da izdelki iz-
polnjujejo osnovne zahteve veljavnih direktiv
v skladu s podatki na tipski tablici.
Izjavo o skladnosti si lahko ogledate pri proi-
zvajalcu.
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2 Napotki k dokumentaciji

2.1 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo

▶ Obvezno upoštevajte vsa navodila za uporabo in name-
stitev, ki so priložena komponentam sistema.

2.2 Shranjevanje dokumentacije

▶ Ta navodila in vso pripadajočo dokumentacijo izročite
upravljavcu sistema.

2.3 Veljavnost navodil

Ta navodila veljajo izključno za:

Izdelek – številka artikla
Veljavnost: Slovenija

VKK 806/3-E-HL 0010016460

VKK 1206/3-E-HL 0010016461

VKK 1606/3-E-HL 0010016462

VKK 2006/3-E-HL 0010016463

VKK 2406/3-E-HL 0010016464

VKK 2806/3-E-HL 0010016465

3 Opis izdelka

3.1 Serijska številka

Serijska številka je navedena na nalepki za sprednjo loputo
na sprednji strani pod upravljalnim poljem ter na tipski tablici.

3.2 Podatki na tipski tablici

Tipska tablica je tovarniško pritrjena na hrbtno stran izdelka.

Podatek na tipski
tablici

Pomen

Serijska številka za identifikacijo; 7. do 16. mesto = šte-
vilka artikla izdelka

VKK… Vaillant Plinski kotel s kondenzacijsko
tehniko

80 Moč v kW

6 s kondenzacijsko tehniko

/3 Serija izdelkov

E Oprema za dodatno udobje

HL samo na zemeljski plin

posebej za
ecoCRAFT

Oznaka izdelka

G20 - 20 mbar Tovarniško nastavljena vrsta plina in
priključni tlak plina

Kat. (npr. I2H) Dopustna kategorija plina

Tip (npr. C33) Dopustne kategorije plinskih naprav

PMS (npr. 3 bar (0,3
MPa))

Dopustni skupni nadtlak

Tmaks. (npr. 85 °C) Največja temperatura dvižnega voda

230 V 50 Hz Električni priključek

(npr. 110) W Največja električna moč

IP (npr. X4D) Stopnja zaščite

Podatek na tipski
tablici

Pomen

Ogrevanje

P Območje nazivne toplotne moči

Q Območje toplotne obremenitve

Oznaka CE Izdelek ustreza zahtevam evropskih
standardov in direktiv

pravilno odstranjevanje izdelka

Navodilo
Prepričajte se, če izdelek ustreza vrsti plina na
mestu namestitve.

3.3 Zgradba izdelka

3.3.1 Funkcijski elementi, pogled od spredaj

2

3

5

6

1

4

1 Stikalna omarica

2 Dušilec zvoka dovodnega
zraka

3 Cev za dovodni zrak

4 Nevtralizacijska enota (po
želji)

5 Odtok kondenzata

6 Kontrolna odprtina zbiral-
nika kondenzata
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3.3.2 Funkcijski elementi, pogled od strani desno

6

7

8

9

10

5

1

2

4

3

1 Dvižni vod

2 Plinska cev

3 Enota za dovodni zrak s
filtrom za prah

4 Zbiralnik kondenzata

5 Cev za dovod zraka

6 Ventil za polnjenje in
praznjenje

7 Povratni vod

8 NTC-senzor povratnega
voda

9 Senzor tlaka vode

10 Venturijeva cev

3.3.3 Funkcijski elementi, pogled od strani levo

14

1

2

3

4

6 5

13

12

11

10

9

8

7

15 16

1 Ventilator

2 Plinska armatura

3 Dušilec zvoka dovodnega
zraka

4 Kontrolna odprtina toplo-
tnega izmenjevalnika

5 Cev za dovod zraka

6 Sifon

7 Odtok kondenzata

8 Povezava zbiralnik za
kondenzat - sifon za kon-
denzat

9 Varnostni omejevalnik
temperature dimnih plinov
(VOT) (po želji)

10 Dušilec dimnih plinov

11 Zbiralnik za kondenzat

12 Enota za dovodni zrak s
filtrom za prah

13 Plinska cev

14 Varnostni omejevalnik
temperature (VOT) in
senzor temperature bloka

15 Tipka za odpravo motenj
varnostnega omejevalnika
temperature (VOT)

16 0 — 10 V modul črpalke
VR35

3.3.4 Funkcijski elementi, pogled od zgoraj

3

5

4

7
6

1

2

1 NTC-senzor dvižnega
voda

2 Dvižni vod

3 Ventilator

4 Varnostni omejevalnik
temperature (VOT) in
senzor temperature bloka

5 Vžigalna in nadzorna
elektroda

6 Tlačno stikalo zgoreval-
nega zraka

7 Tlačno stikalo dimnih
plinov

4 Montaža

4.1 Preverjanje obsega dobave

▶ Preverite, če je obseg dobave popoln in so vsi deli nepo-
škodovani.

4.1.1 Obseg dobave

Koli-
čina

Oznaka

1 Ogrevalna naprava

1 Priložena dokumentacija

4.2 Razpakiranje izdelka

1. Izdelek vzemite iz kartonske embalaže.
2. Z vseh delov izdelka odstranite zaščitno folijo.

4.3 Mesto namestitve

Izdelek lahko obratuje pri temperaturi okolice od 4 °C do
pribl. 50 °C.

Za dušenje zvoka lahko uporabite podest za plinski kotel
(duši zvok) ali podobne pripomočke; mi vam priporočamo,
da izdelek postavite na podstavek za kotel, ki je velik od 5 do
10 cm.

▶ Pri izbiri mesta namestitve upoštevajte težo izdelka v
obratovalnem stanju, vključno z vsebnostjo vode v skladu
s tehničnimi podatki (→ stran 42).

Kot mesto namestitve je po potrebi zahtevan ločen prostor s
prezračevanjem in odzračevanjem.
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▶ Pri izbiri mesta namestitve in prezračevanja prostora
upoštevajte veljavne državne predpise.

▶ Filter za prah zamenjajte ali očistite, še posebej po za-
ključku gradbene faze, saj se lahko zamaši z gradbenim
prahom.

4.4 Transport izdelka do mesta postavitve

Opozorilo!
Nevarnost poškodb zaradi velike teže iz-
delka pri transportu!

Preveliko breme lahko povzroči poškodbe.

▶ Izdelek prevažajte na ustreznem nosilnem
pripomočku oz. na ustreznem vozičku.

1. Izdelek zavarujte na ustreznem nosilnem pripomočku
oz. na ustreznem vozičku.

2. Izdelek transportirajte do mesta namestitve.

4.5 Dimenzije izdelka in mere priključkov

A

BC

D

EF

G

Polo-
žaj

VKK 806-1606/3-E-HL VKK 2006-2806/3-E-HL

A 165 165

B 326 326

C 369 369

D 50 50

E 1168 1478

F 1270 1580

G 22 22

160

214,5
695

5
0

0

7
14

12
8

9
,5

122

9
8

6
,5

6
78

R2‘‘

1 1/2“

R2‘‘

4.6 Minimalni razmiki in prostor za montažo

500

300

800

500

▶ Pri uporabi opreme pazite na minimalne razmike/prostor
za montažo.

4.7 Poravnavanje izdelka

▶ Izdelek poravnajte s pomočjo nog, ki so nastavljive po
višini vodoravno, tako da boste zagotovili odtekanje kon-
denzata iz zbiralnika kondenzata.



5 Namestitev

10 Navodila za namestitev in vzdrževanje ecoCRAFT exclusiv 0020149554_01

4.8 Odprt sprednji pokrov

1

2

▶ Odprite sprednji pokrov tako, da dvignete srebrno prije-
malno letev (1).

◁ Sprednji pokrov (2) se samodejno nagne navzdol in
upravljalno polje je dostopno.

4.9 Demontaža/montaža sprednje obloge

4.9.1 Demontaža sprednje obloge

1. Odprite sprednji pokrov. (→ stran 10)

1

2. Odvijte vijak (1) nad upravljalnim poljem.
3. Sprednjo oblogo snemite z zgornjega območja tako, da

jo povlečete naprej.
4. Sprednjo oblogo odstranite tako, da jo dvignete.
5. Po potrebi lahko zdaj odstranite druge dele obloge.

4.9.2 Montaža sprednje obloge

1. Namestite sprednjo oblogo na spodnjem delu in jo priti-
snite na izdelek, tako da se bodo zapiralni zatiči slišno
zaskočili.

2. Ponovno privijte vijak za pritrditev sprednje obloge.

4.10 Demontaža/montaža zgornje obloge in
stranskih delov obloge

4.10.1 Demontaža zgornje obloge in stranskih delov
obloge

1. Demontirajte sprednjo oblogo. (→ stran 10)
2. Povlecite zgornjo oblogo proti sprednjemu delu.
3. Privzdignite zgornjo oblogo.
4. Povlecite stranske dele obloge navzgor, tako da se

iztaknejo iz svojih pritrdišč.
5. Izvlecite stranske dele obloge navzgor.

4.10.2 Montaža zgornje obloge in stranskih delov
obloge

1. Vstavite stranske dele obloge v izdelek z zgornje strani.
2. Pritisnite na stranske dele obloge od zgoraj, tako da se

zataknejo v svojih pritrdiščih.
3. Namestite zgornjo oblogo na izdelek.
4. Potisnite zgornjo oblogo proti zadnjemu delu, tako da

se zatakne.

5 Namestitev

5.1 Priprava za namestitev

Nevarnost!
Nevarnost oparin in/ali nevarnost materialne
škode zaradi nepravilne namestitve in po-
sledično iztekajoče vode!

Napetosti v priključnih napeljavah lahko pov-
zročijo netesnjenje.

▶ Montirajte priključno napeljavo v brezna-
petostnem stanju.

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi uma-
zane napeljave!

Tujki, kot so npr. ostanki varjenja in tesnil
ali umazanija v priključni napeljavi, lahko
povzročijo poškodbe na izdelku.

▶ Pred namestitvijo temeljito izpihajte oz.
izperite priključno napeljavo.

▶ Na mestu namestitve montirajte varnostni ventil.
▶ Na mestu namestitve napeljite od napeljave za odzrače-

vanje varnostnega ventila odtočno cev z odtočnim lija-
kom in sifonom do primernega odtoka v prostoru postavi-
tve. Odtok mora biti na vidnem mestu!

▶ Na najvišji točki ogrevalnega sistema namestite napravo
za odzračevanje.

▶ V ogrevalnem sistemu namestite sistem za polnjenje in
praznjenje.
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Pogoji: Plastične cevi v ogrevalnem sistemu

▶ Na mestu namestitve montirajte ustrezen termostat na
dvižni vod ogrevanja, da ogrevalni sistem zavarujete pred
temperaturno pogojenimi poškodbami.

▶ Priključite termostat na sponke kontaktnega termostata
(moder vtič ProE).

▶ Uporabljajte lepljena vlaknena tesnila, saj učinkovitost te-
snjenja pri gumijastih tesnilih lahko upade zaradi njihove
plastične spremembe oblike.

5.2 Potrebna oprema (na mestu namestitve)

Za namestitev potrebujete naslednjo opremo (pripravi se na
mestu namestitve):

– Zaporno pipo plina s protipožarno napravo
– Varnostni ventil, na strani ogrevanja
– Vzdrževalni ventili (dvižni in povratni vod ogrevanja)
– Hidravlična kretnica (po želji)
– Črpalka izvora toplote
– Raztezna posoda
– Regulator
– Napeljava za zrak/dimne pline
– Črpalka za kondenzat (po želji)
– Nevtralizacijska naprava
– Hitri odzračevalnik

5.3 Izvedba plinske napeljave

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi kontrole
tesnjenja plina!

Kontrola tesnjenja plina lahko pri preskusnem
tlaku >1,1 kPa (110 mbar) poškoduje plinsko
armaturo.

▶ Če pri kontroli tesnjenja plina obremenite
s tlakom tudi plinske vode in plinsko arma-
turo v izdelku, lahko uporabite preskusni
tlak največ 1,1 kPa (110 mbar).

▶ Če preskusnega tlaka ni mogoče omejiti
na 1,1 kPa (110 mbar), pred kontrolo te-
snjenja plina zaprite zaporno pipo za plin,
ki je nameščena pred izdelkom.

▶ Če ste pri kontroli tesnjenja plina zaprli
plinsko zaporno pipo pred izdelkom, mo-
rate pred odpiranjem te plinske zaporne
pipe razbremeniti tlak v plinskih vodih.

1

▶ Položite plinske cevi s presekom, ki ustreza nazivni toplo-
tni obremenitvi kotla.

▶ Plinsko napeljavo montirajte brez napetosti na priključek
na izdelku (1) v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi.

▶ Izpihajte plinsko napeljavo in tako odstranite ostanke iz
napeljave.

▶ Namestite zaporno pipo plina s protipožarno napeljavo v
plinsko napeljavo pred izdelkom na dobro vidnem mestu.
Plinski zaporni ventil mora imeti najmanj takšno nazivno
širino kot jo ima plinski priključek (R 1,5″).

▶ Pred zagonom odzračite napeljavo za plin.
▶ Preverite ali plinska napeljava tesni.

5.4 Priključitev vodnih cevi

1. Priključke namestite v skladu s predpisi in veljavnimi
tehničnimi predpisi.

2. V primeru uporabe difuzijsko netesnih plastičnih cevi
v ogrevalnem sistemu poskrbite za ločitev sistema z
vgradnjo zunanjega toplotnega izmenjevalnika med
ogrevalno napravo in ogrevalni sistem.

3. Spajkanje na priključnih kosih izvajajte samo, če pri-
ključni kosi niso privijačeni na vzdrževalne ventile, da
ne poškodujete tesnil.

5.4.1 Priključitev dvižnega in povratnega voda
ogrevanja

1

2

1. Med ogrevalnim sistemom in izdelkom vgradite vse
potrebne varnostne in zaporne naprave, ki se pripravijo
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na mestu namestitve, ter pipo za polnjenje in praznjenje
v povratni vod.

2. Dvižni vod ogrevanja priključite na priključek za dvižni
vod ogrevanja (1).

3. Povratni vod ogrevanja priključite na priključek za po-
vratni vod ogrevanja (2).

4. Na mestu namestitve namestite črpalko izvora toplote,
ki ni vgrajena v plinski kotel s kondenzacijsko tehniko.

5.4.2 Priključitev zalogovnika tople vode

▶ Po potrebi izvedite inštalacijo zalogovnika tople vode.

5.5 Priključitev cevi za odtok kondenzata

Vrednost pH kondenzata dimnih plinov je med 3,5 in 4,5.
Kondenzat ne vsebuje nobenih nedovoljenih ionov težkih
kovin. Plinski kotel s kondenzacijsko tehniko je opremljen z
zbiralnikom kondenzata in odtokom kondenzata s sifonom.
Kondenzat, ki nastane med zgorevanje se lahko odvede ne-
posredno prek sifona v odtočni kanal ali pa se najprej nevtra-
lizira in nato odvede v odtok.

▶ Pozanimajte se pri lokalnem kanalizacijskem podjetju, ali
je nevtralizacija potrebna.

12

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi izhajanja di-
mnih plinov!

Cev za odtok kondenzata sifona ne sme biti
povezana z odvodom odpadne vode ali od-
točnim lijakom, saj se sicer izsesa notranji
sifon za kondenzat in lahko pride do iztekanja
dimnih plinov.

▶ Cevi za odtok kondenzata ne povežite
zatesnjeno s kanalizacijsko napeljavo.

▶ Položite cev za odtok kondenzata s padcem do kanala
z uporabo primerne plastične cevi ali cevi iz nerjavnega
jekla do najbližjega kanalizacijskega priključka, minimalni
prerez DN 25.

▶ V primeru da za odvod kondenzata na mestu namestitve
obvezno potrebujete podaljšek, uporabite samo obstojno
odtočno cev za kondenzat.

▶ Pri speljavi cevi za odtok kondenzata (2) iz plinskega
kotla s kondenzacijsko tehniko uporabite plastično cev
DN 25. Mesto uvajanja mora biti vidno.

▶ Pred zagonom napolnite sifon za kondenzat (1) z vodo
skozi odprtino za dimne pline v zbiralniku dimnih plinov.

▶ Preverite, ali se kondenzat pravilno odvaja.

5.6 Montaža in priključitev napeljave za
zrak/dimne pline

5.6.1 Napeljava za zrak/dimne pline s sistemskim
certifikatom, montaža

1. Poskrbite, da bo prezračevanje prostora postavitve
skladno z veljavnimi predpisi.

2. Za vrste napeljave za zrak/dimne pline, ki jih lahko
uporabite, glejte navodila za montažo napeljave za
zrak/dimne pline.

3. S pomočjo navodil za montažo montirajte napeljavo za
zrak/dimne pline.

4. Za lažjo montažo po potrebi namesto maziva uporabite
izključno vodo ali običajno milo, da se tesnila ne zama-
žejo.

5.6.2 Napeljava za zrak/dimne pline brez
sistemskega certifikata, montaža

Zgorevalni zrak se prevzema iz prostora postavitve.

Navodilo
Prezračevalne odprtine prostora postavitve mo-
rajo ustrezati veljavnim določilom (plinski kotel s
kondenzacijsko tehniko tipa B).

Pri uporabi cevi za dimne pline, ki niso bile testirane in do-
voljene za uporabo z izdelkom, je treba upoštevati naslednje
pogoje:

– Sistem za dimne pline mora biti primeren za odvajanje
dimnih plinov iz plinskega kotla s kondenzacijsko tehniko
(npr. temperaturni, tlačni in tesnilni razred). Cev za dimne
pline mora biti opremljena z znakom CE ali po potrebi
testirana v skladu z državnimi zahtevami. Upoštevati je
treba navedbe proizvajalcev cevi za dimne pline.

– Izvedbene norme določajo meje in varnostno-tehnične
zahteve glede načrtovanja, postavitve, zagona in vzdrže-
vanja sistemov za dimne pline.

▶ Upoštevajte navedbe proizvajalcev cevi za dimne pline.
▶ Sistem za dimne pline dimenzionirajte po standardu EN

13384-1. Potrebni parametri izdelkov so navedeni v teh-
ničnih podatkih.

▶ Premer cevi za dimne pline mora biti vsaj tako velik kot
premer nastavka dimnih plinov na plinskem kotlu s kon-
denzacijsko tehniko. Zmanjšanje ni dovoljeno!

▶ Upoštevajte veljavne izvedbene norme za sisteme za
dimne pline.

▶ Vodoravni del cevi za dimne pline položite s padcem v
smeri plinskega kotla s kondenzacijsko tehniko!
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5.6.3 Priključitev napeljave za zrak/dimne pline

Navodilo
Navodila za izvedbo z dimnikom:

Z modulacijo plinskega kotla s kondenzacijsko
tehniko s prilagajanjem zgorevalnega zraka pride
do večjega izkoristka kurjenja. Za to potrebujete
tehnično dokazilo o primernosti dimnika v skladu z
veljavnimi normami.

Vsi plinski kotli s kondenzacijsko tehniko so opremljeni s po-
sebnimi priključki za priključitev cevi za dimne pline, ki pre-
prečujejo nastanek kondenzata in bolje zadržujejo nadtlak.

▶ Za nastavitev namestite v cevi za dimne pline revizijsko
odprtino s premerom vsaj 100 mm. Za čiščenje cevi za
dimne pline so glede na premer napeljave po potrebi
zahtevani večji premeri.

▶ Namestite zunaj obloge izdelka na mestu namestitve v
cevi za dimne pline merilno odprtino za merjenje vsebno-
sti CO₂, ki jo lahko zaprete.

▶ Po potrebi opremite cev za dimne pline s termičnim varo-
valom za dimne pline, ki prekine delovanje pri 120 °C (na
voljo kot dodatna oprema).

5.7 Električna napeljava

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara pri nepravilni priključitvi na električno
napetost!

Nepravilna priključitev na električno nape-
tost lahko vpliva na varno delovanje izdelka
ter povzroči telesne poškodbe in materialno
škodo.

▶ Električno napeljavo lahko namesti samo
inštalater, ki je strokovno usposobljen za
to delo.

▶ Pri tem je potrebno upoštevati vse ve-
ljavne zakone, standarde in direktive.

▶ Ozemljite izdelek.

▶ Na mestu namestitve vgradite glavno omrežno stikalo v
dovod za električno napajanje izdelka.

▶ Napajalne kable in nizkonapetostne kable (npr. kable
senzorjev) naj bodo med seboj ločeni, da preprečite pov-
zročanje motenj.

Izdelek je opremljen s priključnimi vtiči in primerno ožičen
za priključitev. Napeljavo omrežnega priključka in nadaljnje
priključne kable lahko vpnete v za to predvidene sistemske
vtiče ProE, glejte Vezalni načrt (→ stran 39).

5.7.1 Odpiranje/zapiranje stikalne omarice

5.7.1.1 Odpiranje stikalne omarice

1. Odprite sprednji pokrov. (→ stran 10)
2. Demontirajte sprednjo oblogo. (→ stran 10)
3. Stikalno omarico poklopite naprej.
4. Sponke sprostite iz držal.
5. Poklopite pokrov navzgor.

5.7.1.2 Zapiranje stikalne omarice

1. Zaprite pokrov tako, da ga pritisnete navzdol na stikalno
omarico.

2. Pazite na to, da se bodo vse zaponke slišno zaskočile v
držaje.

3. Poklopite stikalno omarico navzgor.

5.7.2 Izvajanje ožičenja

1. Odprite stikalno omarico. (→ stran 13)

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi nepra-
vilne namestitve!

Omrežna napetost na napačnih sponkah in
vtičnih sponkah lahko uniči elektroniko.

▶ Na sponke eBUS (+/−) ne priključite omre-
žne napetosti.

▶ Napajalni kabel priključite izključno na za
to označene sponke!

2. Priključno napeljavo komponent za priključitev napeljite
skozi kabelsko uvodnico do stikalne omarice.

3. Uporabite vdelane natezne omejevalnike.
4. Po potrebi skrajšajte priključno napeljavo na ustrezno

dolžino. Pustite žico zaščitnega vodnika pribl. 10 mm
daljšo od žic faznega vodnika (L) in ničelnega vodnika
(N).

5. Za preprečitev kratkih stikov pri nehoteni sprostitvi žile
odstranite največ 30 mm zunanje izolacije gibljivih ka-
blov.

6. Pazite, da med odstranjevanjem zunanje izolacije ne
poškodujete izolacije notranjih žil.

7. Z notranjih žil odstranite samo toliko izolacije, da je mo-
žno zagotoviti stabilne povezave.

8. Za preprečitev kratkih stikov zaradi sproščenih posame-
znih žil na proste konce žil namestite izolirne nastavke.

9. Na priključno napeljavo privijte ustrezen vtič.
10. Preverite, če so vse žile mehansko zanesljivo pritrjene

v vtičnih sponkah vtiča. Po potrebi popravite pritrditev.
11. Vtič priključite v ustrezno vtično mesto na tiskanem

vezju.
12. Zavarujte kabel v stikalni omarici z nateznim omejeval-

nikom.
13. Po ožičenju celotne opreme vključite omrežno napaja-

nje in preverite delovanje izdelka.
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5.7.3 Vzpostavitev električnega napajanja

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi previ-
soke priključne napetosti!

Pri omrežnih napetostih nad 253 V lahko
pride do uničenja elektronskih komponent.

▶ Nazivna omrežna napetost mora biti 230
V.

1. Upoštevajte vse veljavne predpise.
2. Izdelek mora biti priključen prek fiksnega priključka in

zavarovan z ločilno napravo, ki zagotavlja najmanj 3
mm razmika med kontakti (npr. z varovalkami ali odklo-
pniki).

3. Za napeljavo omrežnega priključka, ki se napelje skozi
kabelsko uvodnico v izdelek, uporabite primerno in pri-
lagodljivo trižilno napeljavo v skladu s standardi.

4. Napeljite napeljavo omrežnega priključka za priključitev
v stikalni omarici.

5. Izvedite postopek ožičenja. (→ stran 13)
6. Privijte turkizno obarvan vtič, ki je montiran desno v

stikalni omarici, na omrežni priključni kabel.
7. Vtič priključite v vtično mesto enake barve na tiskanem

vezju.
8. Dostop do ločilne naprave mora biti vseskozi zagoto-

vljen, priključek ne sme biti zakrit ali onemogočen.

5.7.4 Priključitev električne opreme

▶ Izvedite postopek ožičenja. (→ stran 13)
▶ Priključite priključni kabel na ustrezne sponke oz.

vtična mesta elektronike, glejte Celotni vezalni na-
črt (→ stran 39) in po potrebi Detajlni vezalni načrt
(→ stran 40) v prilogi.

▶ Če boste na izdelek priključili sobni termostat (priključne
sponke stalne regulacije 7-8-9, bel vtič ProE) ali vre-
mensko voden temperaturni regulator oziroma sistem
za regulacijo sobne temperature (sponke vodila, rdeč vtič
ProE), morate pustiti nameščen mostiček med sponkama
3 in 4 (vijolični vtič ProE).

▶ Če ne boste uporabiti 230-voltnega prostorskega/urnega
termostata, potem morate pustiti mostič med sponkama 3
in 4 (vijolični vtič ProE) v vstavljenem stanju.

▶ Če je potrebno, priključite opremo enake vrste.

Priključitev črpalke toplotnega izvora (stalno število
vrtljajev)
▶ Črpalko izvora toplote priključite na zelen vtič ProE (X18)

na priključni letvi.

Priključitev črpalke izvora toplote (regulacija števila
vrtljajev)
▶ Črpalko izvora toplote priključite na zelen vtič ProE (X18)

na priključni letvi.
▶ Priključite krmilni vod na 0 — 10V adaptersko enoto, ki

je nameščena levo zgoraj med obema tlačnima priključ-
koma na izdelku. Pri tem pazite na pravilno polariteto, saj
obratuje črpalka izvora toplote v primeru napačne priklju-
čitve le z minimalnim številom vrtljajev.

Priključitev zunanjega termostata dvižnega voda
▶ Priključite zunanji termostat dvižnega voda (npr. za za-

ščito talnega ogrevanja) na sponke kontaktnega termo-
stata (modri vtič ProE).

Termično varovalo za dimne pline
▶ Priključite termično varovalo za dimne pline na dovod

tlačne doze za dimne pline, glejte priložena navodila za
montažo.

Plinsko tlačno stikalo
▶ Priključite plinsko tlačno stikalo na sponke kontaktnega

termostata (moder vtič ProE).

Priključitev črpalke za kondenzat
▶ Priključite izhod za alarm črpalke za kondenzat na

sponke kontaktnega termostata (moder vtič ProE).

Navodilo
Če boste na sponke kontaktnega termostata
(moder vtič ProE) priključili več kontaktov, jih
priključite zaporedno.

Priključitev črpalke za polnjenje zalogovnika
▶ Priključite črpalko za polnjenje zalogovnika, kot je to na-

vedeno v detajlnem vezalnem načrtu (→ stran 40).

5.7.5 Priključitev regulatorja

Za regulacijo ogrevalnega sistema lahko uporabite vremen-
sko voden regulator, ki upošteva zunanjo temperaturo, ali
regulator sobne temperature z modulacijskim krmiljenjem
gorilnika, npr. VRC 450 (ni na voljo v vseh državah) ali 470,
VRC 630 ali VRS 620.

▶ Upoštevajte opozorila v navodilih za namestitev regula-
torja.

▶ Priključite regulator na ogrevalno napravo, kot to navaja
Vezalni načrt regulatorja VRC 450 ali 470 (→ stran 40)
oziroma Vezalni načrt regulatorja VRS 620 in VRC 630
(→ stran 41).

▶ Alternativno priključite regulator VRC 450 ali 470 v upra-
vljalno zaslonko izdelka (notranja namestitev).

▶ Priključite senzor in sklope naprave, ki niso opisani v
poglavju „Priključitev električne opreme (→ stran 14)“ na
krmilno napravo.

▶ Po opravljeni električni napeljavi zaprite stikalno omarico
(→ stran 13).

6 Upravljanje

6.1 Koncept upravljanja izdelka

Koncept upravljanja ter možnosti odčitavanja in nastavitev so
opisani v navodilih za uporabo.

Do servisnega nivoja s parametri in nastavitvami sistema
pridete tako, da vnesete servisno kodo.
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6.2 Priklic servisnega nivoja

1. Dostop na servisnem nivoju uporabljajte samo, če ste
pooblaščen inštalater.

2. Sočasno pritisnite tipki i in + za aktivacijo diagnostič-
nega načina.

3. S tipko − ali + izberite diagnostično kodo d.97.
4. Pritisnite tipko i.
5. S tipko − ali + nastavite vrednost 17.
6. Pritisnite tipko i za 5 sekund (dokler prikaz ne bo prene-

hal utripati), tako da se vrednost shrani.
Diagnostične kode – pregled (→ stran 31)

Navodilo
Po 15 minutah boste servisni nivo samo-
dejno zapustili. S pritiskom na tipko +, − ali
i se bo čas podaljšal za 15 minut.

6.3 Preverjanje statusnih kod

Statusne kode lahko prikličete na zaslonu. Statusne kode
vas obveščajo o trenutnem stanju delovanja izdelka.

▶ Pritisnite tipko i za prikaz trenutnega stanja izdelka. Pri-
kaže se statusna koda: S.xx.

▶ Ponovno pritisnite tipko i, če želite prikaz statusne kode
izključiti.
Statusne kode – pregled (→ stran 36)

7 Zagon

7.1 Pripomočki za servis

Veljavnost: Slovenija

Za zagon potrebujete naslednje pripomočke za preverjanje
in meritve:

– Merilnik CO2

– Digitalni oz. U-cevni manometer.
– Inbus ključ 3,0 mm
– Ključ (Torx) T40

7.2 Izvajanje prvega zagona

Prvi zagon mora opraviti servisni tehnik ali pooblaščeni inšta-
later.

Nadaljnje obratovanje/upravljanje prevzame upravljalec, tako
kot je opisano v navodilih za uporabo.

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi uhajanja plina!

Nestrokovna plinska napeljava ali okvara
lahko vpliva na varnost delovanja izdelka
in povzroči telesne poškodbe ali materialno
škodo.

▶ Pred zagonom in po vsakem pregledu,
vzdrževanju ali popravilu preverite tesnje-
nje plina na izdelku!

▶ Snemite zgornjo oblogo tako, da jo povlečete naprej.

▶ Snemite stranske dele obloge.
▶ Pri zagonu postopajte v skladu s kontrolnim seznamom v

prilogi.
Kontrolni seznam za zagon (→ stran 29)

7.3 Zaključitev

Funkcijski meni v sistemu DIA omogoča nadzor delovanja
posameznih aktuatorjev. Funkcijski meni lahko po vklopu iz-
delka vedno zaženete tako, da pritisnete tipko Odprava mo-
tenj. Elektronika izdelka preklopi v normalno obratovanje, če
5 sekund ne izvedete nobenega upravljanja oz. če pritisnete
tipko −. Diagram poteka si lahko ogledate v prilogi pod funk-
cijski meni – pregled (→ stran 35)

7.4 Priklic testnih programov

Z aktiviranjem različnih testnih programov lahko sprožite
posebne funkcije na izdelku.

Prikaz Pomen

P.00 Odzračevanje izdelka, ogrevalnega krogotoka in
krogotoka za polnjenje zalogovnika:
Izdelek ne začne z obratovanjem. Črpalka ogreva-
nja obratuje s prekinitvami. Po pribl. 6,5 minutah
se preklopi na črpalko za polnjenje zalogovnika (al-
ternativno tudi s pritiskom tipke i). Testni program
obratuje pribl. 6,5 minute na krogotok.

P.01 Obratovanje gorilnika z maksimalnim bremenom:
Izdelek obratuje po uspešnem vžigu z maksimalnim
bremenom.

P.02 Zagon gorilnika z minimalnim bremenom:
Izdelek obratuje po uspešnem vžigu z minimalnim
bremenom.

P.05 Testna funkcija za termično varovalo: gorilnik se
vključi z maksimalno zmogljivostjo, črpalke so iz-
ključene, temperaturni regulator se izključi, tako da
gorilnik greje, dokler ni dosežena mejna temperatura
termičnega varovala, pri kateri se ta sproži.

▶ Držite tipko + in pritisnite hkrati na kratko tipko Odprava
motenj. Izpustite tipko + šele takrat, ko se na zaslonu
prikaže P.00.

▶ Pritisnite tipko + ali − za menjavo do naslednjega te-
stnega programa.

▶ Pritisnite tipko i za zagon testnega programa.

7.5 Odčitavanje polnilnega tlaka

Izdelek vsebuje digitalni prikaz tlaka.

▶ Za odčitavanje digitalne vrednosti polnilnega tlaka kratko
pritisnite na −.

◁ Na zaslonu se za pribl. 5 sekund prikaže polnilni tlak.

Če je ogrevalni sistem napolnjen, mora za nemoteno obrato-
vanje polnilni tlak znašati od 0,1 MPa do 0,2 MPa (1,0 bar do
2,0 bar).

Če je ogrevalni sistem razširjen na več nadstropij, so lahko
potrebne višje vrednosti polnilnega tlaka, da se prepreči
vstop zraka v ogrevalni sistem.
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7.6 Preprečitev nezadostnega tlaka vode

Za preprečitev poškodb ogrevalnega sistema zaradi preniz-
kega polnilnega tlaka je izdelek opremljen s senzorjem tlaka
vode. Izdelek signalizira pomanjkanje tlaka, če polnilni tlak
pade pod 0,06 MPa (0,6 bar), pri čemer utripa vrednost tlaka
na zaslonu. Če polnilni tlak pade pod vrednost 0,03 MPa (0,3
bar), se izdelek izklopi. Na zaslonu se prikaže F.22.

▶ Napolnite vodo za gretje, da se izdelek ponovno zažene.

Na zaslonu utripa vrednost tlaka, dokler se ne doseže tlak
0,11 MPa (1,1 bar) oz. višji.

▶ Če opazite pogoste padce tlaka, je potrebno ugotoviti in
odpraviti vzrok.

7.7 Priprava vode za gretje

Veljavnost: Slovenija

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi korozije
aluminija in posledičnega netesnjenja zaradi
neustrezne vode za gretje!

Za razliko od npr. jekla, sive litine ali bakra
reagira aluminij na alkalno vodo za gretje
(pH-vrednost > 8,5) z močno korozijo.

▶ Pri aluminiju zagotovite, da bo pH-vre-
dnost vode za gretje med 6,5 in največ
8,5.

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi doda-
janja neprimernih sredstev za zaščito pred
zmrzaljo in korozijo vode za gretje!

Sredstva za zaščito pred zmrzaljo in korozijo
lahko povzročijo spremembe na tesnilih, hrup
med ogrevanjem in povzročijo morebitno
posledično škodo.

▶ Ne uporabljajte neprimernih sredstev za
zaščito pred zmrzaljo in korozijo.

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

▶ Pri uporabi obvezno upoštevajte navodila proizvajalca
dodatka.

Navodilo
Za združljivost posameznih dodatkov v dru-
gem ogrevalnem sistemu in za njihovo delo-
vanje podjetje Vaillant ne prevzema nikakršne
odgovornosti.

Dodatki za čiščenje (takoj po uporabi je potrebno
izpiranje)
– Fernox F3
– Sentinel X 300
– Sentinel X 400

Dodatki, ki ostanejo trajno v sistemu
– Fernox F1
– Fernox F2
– Sentinel X 100
– Sentinel X 200

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

▶ Če ste uporabili te dodatke, seznanite upravljavca s po-
trebnimi ukrepi.

▶ Upravljavca seznanite s potrebnimi postopki za zaščito
proti zmrzovanju.

▶ Za pripravo vode za polnjenje in dodatne vode upošte-
vajte veljavne nacionalne predpise in tehnična pravila.

V kolikor nacionalni predpisi in tehnična pravila ne predpisu-
jejo višjih zahtev, velja naslednje:

Vodo za gretje je treba pripraviti,

– ko celotna količina polnilne in dodatne vode med dobo
uporabnosti sistema preseže trikratno prostornino ogre-
valnega sistema ali

– ko ni možno ohraniti mejnih vrednosti, navedenih v nasle-
dnjih tabelah.

Dovoljena trdota vode
Skupna moč
ogrevanja

Skupna trdota pri najmanjši grelni površini
kotla

1)

20 l/kW
> 20 l/kW
< 50 l/kW

> 50 l/kW

kW mol/m³ mol/m³ mol/m³

< 50
Brez zahtev

2 0,02
< 3

2)

> 50 do ≤
200

2 1,5 0,02

1) Pri sistemih z grelniki obtočne vode in za sisteme z električ-
nimi ogrevalnimi elementi.
2) Od posebne prostornine sistema (nazivna prostornina v li-
trih/moč ogrevanja; pri sistemih z več kotli je potrebno uporabiti
najmanjšo posamezno moč ogrevanja).
Ti podatki veljajo samo za do 3-kratne prostornine sistema za

polnilno in dodatno vodo. V primeru preseganja 3-kratne pro-
stornine sistema je potrebno pripraviti vodo v skladu s predpisi
VDI na povsem enak način kot pri prekoračitvi mejnih vredno-
sti, navedenih v tabeli (mehčanje, razsoljevanje, stabilizacija
trdote ali kaluženje).

Dopustna vsebnost soli
Značilnosti ogre-
valne vode

Enota z malo soli vsebuje sol

Električna prevo-
dnost pri 25 °C

µS/cm < 100 100 … 1.500

Videz — brez sedimentacijskih snovi

pH vrednost pri 25
°C

— 8,2 … 10,0
1)

8,2 … 10,0
1)

Kisik mg/l < 0,1 < 0,02

1) Pri aluminiju in aluminijevih zlitinah je območje pH vrednosti
omejeno od 6,5 do 8,5.
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7.8 Polnjenje in odzračevanje ogrevalnega
sistema

1. Pred polnjenjem je potrebno ogrevalni sistem temeljito
izprati.

2. Upoštevajte pojasnila na temo priprave ogrevalne vode.
3. Odprite vse termostatske ventile na radiatorjih.
4. Sprostite pokrov tovarniško montiranega ventila za hi-

tro odzračevanje za 1 do 2 vrtljaja. Pazite na to, da od-
prtina pokrova ne bo usmerjena proti električnim kon-
strukcijskim delom.

5. Povežite pipo za polnjenje in praznjenje ogrevalnega
sistema, ki se pripravi na mestu namestitve, z dovodom
ogrevalne vode v skladu s standardi. Ogrevalnega sis-
tema ne smete polniti prek pipe za polnjenje in praznje-
nje izdelka!

6. Odprite dovod ogrevalne vode.
7. Po potrebi preverite, če sta oba vzdrževalna ventila na

izdelku odprta.
8. Pipo za polnjenje in praznjenje ogrevalnega sistema

odpirajte počasi, tako da bo ogrevalni sistem napolnil.
9. Zaprite odzračevalni ventil na izdelku takoj, ko začne

izstopati voda.
10. Sistem napolnite do tlaka 0,1 MPa (1,0 bar) do 0,2 MPa

(2,0 bar).

Navodilo
Pri ogrevalnem sistemu na več nadstropjih
se lahko zahteva višji tlak naprave.

11. Zaprite dovod ogrevalne vode.
12. Odzračite najnižje ležeči radiator, dokler iz odzračeval-

nega ventila ne priteče voda brez mehurčkov.
13. Odzračite vse druge radiatorje, da se ogrevalni sistem v

celoti napolni z vodo.
14. Za odzračevanje ogrevalnega krogotoka ali krogo-

toka za polnjenje zalogovnika izberite testni program
(→ stran 15) P.00.

◁ Izdelek ne bo obratoval, črpalka ogrevanja na me-
stu namestitve deluje s prekinitvami. Testni program
obratuje pribl. 6,5 minut.

15. Ponovno pritisnite tipko i za odzračevanje krogotoka za
polnjenje zalogovnika.

16. Če med potekom testnega programa pade tlak pod
0,08 MPa (0,8 bar), dolijte v sistem vodo.

17. Po poteku testnega programa odčitajte tlak v sistemu
z zaslona. Če je tlak v sistemu padel, morate sistem
ponovno napolniti in prezračiti.

18. Zaprite pipo za polnjenje in praznjenje ogrevalnega
sistema in dovod ogrevalne vode ter odstranite gibko
cev.

19. Preverite vse priključke in celoten ogrevalni sistem
glede tesnjenja.

7.9 Polnjenje sifona za kondenzat

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!

V primeru praznega ali ne dovolj napolnje-
nega sifona za kondenzat lahko v zrak v pro-
storu uhajajo dimni plini.

▶ Pred zagonom izdelka napolnite sifon za
kondenzat z vodo skozi odprtino za dimne
pline v zbiralniku dimnih plinov.

1

2

1. Pred polnjenjem sifona priključite cev za odtok konden-
zata na hrbtni strani izdelka. Upoštevajte navodila za
nameščanje cevi za odtok kondenzata v poglavju „Pri-
ključitev cevi za odtok kondenzata (→ stran 12)“.

Pogoji: Napeljava za zrak/dimne pline še ni priključena

▶ Napolnite sifon za kondenzat prek odprtine za dimne
pline v zbiralniku dimnih plinov (2) (količina pribl. 1,5 l).

Pogoji: Napeljava za zrak/dimne pline je že priključena

▶ Snemite cev za odtok kondenzata (1) z zbiralnika za
kondenzat.

▶ Skozi cev za odtok kondenzata nalijte pribl. 1,5 litra vode
v sifon za kondenzat.

▶ Znova nataknite cev za odtok kondenzata na zbiralnik za
kondenzat.
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7.10 Preverjanje in prilagoditev nastavitve plina

7.10.1 Preverjanje tovarniških nastavitev

Nastavitev za zgorevanje je bila preverjena v tovarni ter se
nastavi za delovanje z vrsto plina, ki je določena na tipski
tablici.

▶ Pred začetkom uporabe izdelka primerjajte podatke o
vrsti plina na tipski tablici z vrsto plina, ki je na voljo na
mestu namestitve.

Pogoji: Izvedba izdelka ne ustreza krajevni vrsti plina

▶ Izdelka ne zaženite.

Pogoji: Izvedba izdelka ustreza krajevni vrsti plina

▶ Postopek je opisan v nadaljevanju.

7.10.2 Preverjanje pretočnega tlaka plina

1

1. Zaprite zaporni ventil za plin.
2. Odvijte vijak na priključku merilne mazalke za plin (1)

pred plinsko armaturo.
3. Priključite manometer.
4. Odprite zaporni ventil za plin.
5. Izdelek zaženite s testnim programom P.01 ali funkcijo

za dimnikarja.

6. Izmerite pretočni tlak plina glede na atmosferski tlak.
Veljavnost: Slovenija

– Dovoljen pretočni tlak plina pri delovanju z
zemeljskim plinom G20: 1,8 … 2,5 kPa (18,0
… 25,0 mbar)

7. Izklopite izdelek.
8. Zaprite zaporni ventil za plin.
9. Odstranite manometer.
10. Privijte vijak merilne mazalke tlaka (1).
11. Odprite zaporni ventil za plin.
12. Preverite plinotesnost merilne mazalke.

Pogoji: Pretočni tlak plinaje zunaj dovoljenega območja ali pa se priključni
tlak plina (tlak v mirovanju) razlikuje od pretočnega tlaka plina za več kot
0,5 kPa (5,0 mbar).

Previdnost!
Nevarnost materialne škode in motenj v
delovanju zaradi nepravilnega priključnega
tlaka plina!
Če je priključni tlak plina izven dovoljenega
območja, lahko to povzroči motnje v delova-
nju in poškodbe izdelka.

▶ Na izdelku ne izvajajte nobenih nastavi-
tev.

▶ Izdelka ne zaženite.

▶ Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na podjetje za
oskrbo s plinom.

▶ Zaprite zaporni ventil za plin.

7.10.3 Preverjanje vsebnosti CO₂

Previdnost!
Nevarnost popačenih meritev zaradi napač-
nih merilnih naprav!

Sodobne merilne naprave delujejo po načelu
O₂ in se preračunajo na vrednost CO₂. Ne-
posredna meritev CO₂, kot je bila mogoča pri
starejših merilnih napravah, lahko vodi do na-
pak pri merjenju, saj vsebujejo zemeljski plini
glede na nahajališče različne vsebnosti CO₂.

▶ Uporabljajte le sodobne merilne naprave
po metodi O₂.

Preverjanje pri maksimalni obremenitvi
▶ Izdelek zaženite s testnim programom (→ stran 15) P.01.

◁ Po stabilizacijskem času 1 minute se izdelek krmili na
maksimalni obremenitvi.

▶ Merilno odprtino merilne sonde med merjenjem dobro
zatesnite.

▶ Če zgornja meja vleka dimnika v cevi dimnih plinov pre-
sega 20 Pa, odstranite pokrov revizijske odprtine v cevi
za dimne pline in ga po meritvi ponovno namestite.

▶ Izmerite vsebnost CO₂ v dimnem plinu.
▶ Izmerjeni vrednosti primerjajte z ustreznimi vrednostmi v

tabeli.

Nastavljene vrednosti Enota Zemeljski plin
(G20/G25)

CO₂ po 5 min obratovanja z
maksimalno obremenitvijo

vol. % 9,3 ±0,2

CO₂ po 5 min obratovanja z
minimalno obremenitvijo

vol. % 9,0 ±0,2

Nastavljeno za indeks Wobbe
Ws

kWh/m³ 15,0

O₂ po 5 min obratovanja z
maksimalno obremenitvijo

vol. % 4,89 ±1,80

Vsebnost CO ppm ≤ 50

▶ Zaključite testni program P.01 s sočasnim pritiskom tipk i
in + ali s pritiskom tipke odprava motenj.

Preverjanje pri minimalni obremenitvi
▶ Izdelek zaženite s testnim programom (→ stran 15) P.02.

◁ Po stabilizacijskem času 1 minute se izdelek krmili na
minimalni obremenitvi.

▶ Izmerite vsebnost CO₂ v dimnem plinu.
▶ Izmerjeni vrednosti primerjajte z ustreznimi vrednostmi v

tabeli.
▶ Zaključite testni program P.02 s sočasnim pritiskom tipk i

in + ali s pritiskom tipke odprava motenj.
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Veljavnost: Slovenija

Pogoji: Merilne vrednosti za minimalno obremenitev in/ali maksimalno
obremenitev niso v predpisanem območju

▶ Izvedite nastavitev vsebnosti CO₂.

Konec testiranja
▶ Izklopite izdelek.
▶ Zaprite merilno odprtino v cevi za dimne pline in preverite

njeno tesnjenje.
▶ Preverite plinsko napeljavo, sistem za dimne pline, izde-

lek in ogrevalni sistem glede tesnjenja.

7.10.4 Priprava nastavitev vsebnosti CO₂

Veljavnost: Slovenija

1. Če zgornja meja vleka dimnika v cevi dimnih plinov
presega 20 Pa, odstranite pokrov revizijske odprtine v
cevi za dimne pline in ga po meritvi ponovno namestite.

2. Nastavitev vsebnosti CO₂ izvedite obvezno v opisanem
zaporedju, saj nastavitev pri maksimalni obremenitvi
spremeni tudi nastavitev pri minimalni obremenitvi.

7.10.4.1 Nastavitev vsebnosti CO₂ pri maksimalni
obremenitvi (armatura za mešanje plina in
zraka/nastavitev razmerja goriva in zraka)

Veljavnost: Slovenija

1

1. Vstavite merilno sondo merske naprave za dimni plin v
merilno odprtino na cevi za dimne pline.

2. Odstranite pokrov na plinski armaturi.
3. Izdelek zaženite s testnim programom (→ stran 15)

P.01.

◁ Po stabilizacijskem času 1 minute se izdelek krmili
na maksimalni obremenitvi.

4. Določite vsebnost CO₂ pri maksimalni obremenitvi
(→ stran 18) in primerjajte merilne vrednosti z ustreznimi
vrednostmi v razpredelnici.

Nastavljene vrednosti Enota Zemeljski plin
(G20/G25)

CO₂ po 5 min obratovanja z
maksimalno obremenitvijo

vol. % 9,3 ±0,2

CO₂ po 5 min obratovanja z
minimalno obremenitvijo

vol. % 9,0 ±0,2

Nastavljeno za indeks Wobbe
Ws

kWh/m³ 15,0

Nastavljene vrednosti Enota Zemeljski plin
(G20/G25)

O₂ po 5 min obratovanja z
maksimalno obremenitvijo

vol. % 4,89 ±1,80

Vsebnost CO ppm ≤ 50

5. Po potrebi nastavite vsebnost CO₂ tako, da obrnete
vijak pretoka plina z inbus ključem (1).

6. Nastavljajte samo v korakih po 1/8 obrata in po vsakem
nastavljanju počakajte približno 1 minuto, da se vre-
dnost stabilizira.

7. Z obračanjem v levo se vsebnost CO₂ poveča, z obra-
čanjem v desno pa se vsebnost CO₂ zmanjša.

8. Če nastavitev v območju nastavitve ni možna, izdelka ni
dovoljeno zagnati.

9. Po nastavitvi preverite kakovost zgorevanja skozi kon-
trolno odprtino. Ne sme prihajati do dviganja plamena
oz. do žarenja površine gorilnika.

10. Zaključite testni program P.01 s sočasnim pritiskom tipk
i in + ali s pritiskom tipke odprava motenj.

11. Montirajte pokrov na plinski armaturi.

7.10.4.2 Nastavitev vsebnosti CO₂ pri minimalni
obremenitvi (armatura za mešanje plina in
zraka/nastavitev razmerja goriva in zraka)

Veljavnost: Slovenija

Navodilo
Nastavitev vsebnosti CO₂ pri maksimalni obre-
menitvi spremeni tudi vsebnost CO₂ pri minimalni
obremenitvi. Nastavitev minimalne obremenitve je
potrebna samo v izjemnih primerih.

1

1. Vstavite merilno sondo merske naprave za dimni plin v
merilno odprtino na cevi za dimne pline.

2. Odstranite pokrov z vijaka ničelne točke (1).
3. Izdelek zaženite s testnim programom (→ stran 15)

P.02.

◁ Po stabilizacijskem času 1 minute se izdelek krmili
na minimalni obremenitvi.

4. Določite vsebnost CO₂ pri minimalni obremenitvi
(→ stran 18) in primerjajte merilne vrednosti z ustreznimi
vrednostmi v razpredelnici.



8 Prilagoditev na ogrevalni sistem

20 Navodila za namestitev in vzdrževanje ecoCRAFT exclusiv 0020149554_01

Nastavljene vrednosti Enota Zemeljski plin
(G20/G25)

CO₂ po 5 min obratovanja z
maksimalno obremenitvijo

vol. % 9,3 ±0,2

CO₂ po 5 min obratovanja z
minimalno obremenitvijo

vol. % 9,0 ±0,2

Nastavljeno za indeks Wobbe
Ws

kWh/m³ 15,0

O₂ po 5 min obratovanja z
maksimalno obremenitvijo

vol. % 4,89 ±1,80

Vsebnost CO ppm ≤ 50

5. Po potrebi nastavite vsebnost CO₂ tako, da obrnete
vijak ničelne točke s ključem (Torx T40)(1).

6. Nastavljajte samo v korakih po 1/8 vrtljaja in po vsakem
nastavljanju počakajte približno 1 minuto, da se vre-
dnost stabilizira.

◁ Pol vrtljaja (180°) je enako spremembi koncentracije
CO₂ v količini pribl. 1,0 vol. %.

7. Z obračanjem v desno se vsebnost CO₂ poveča, z obra-
čanjem v levo pa se vsebnost CO₂ zmanjša.

8. Med nastavljanjem vsebnosti CO₂ opazujte emisije CO.
Če je vrednost CO pri pravilni vsebnosti CO₂ >200 ppm,
potem plinski ventil ni nastavljen pravilno. V tem pri-
meru izvedite osnovno nastavitev vsebnosti CO₂ pri ma-
ksimalni obremenitvi (→ stran 19).

9. Če nastavitev v območju nastavitve ni možna, izdelka ni
dovoljeno zagnati.

10. Po nastavitvi preverite kakovost zgorevanja skozi kon-
trolno odprtino. Ne sme prihajati do dviganja plamena
oz. do žarenja površine gorilnika.

11. Zaključite testni program P.02 s sočasnim pritiskom tipk
i in + ali s pritiskom tipke odprava motenj.

12. Montirajte pokrov na vijak ničelne točke.

7.10.5 Zaključitev nastavitev vsebnosti CO₂

1. Izklopite izdelek.
2. Zaprite merilno odprtino in preverite njeno tesnjenje.

7.11 Preverjanje delovanja in tesnjenja izdelka

1. Preverite delovanje in tesnjenje izdelka.
2. Zaženite izdelek.
3. Še posebej preverite tesnilo gorilnika glede tesnjenja

plina s pomočjo merilnika za CO₂. Po potrebi tesnilo go-
rilnika dodatno zategnite s priteznim momentom 12 Nm.

4. Preverite tesnjenje plinske napeljave, sistema za dimne
pline, ogrevalnega sistema in napeljave za toplo vodo.

5. Preverite brezhibno delovanje vseh krmilnih in regulacij-
skih naprav ter sistemov za nadzor.

6. Preverite, če sta napeljava za zrak/dimne pline in cev
za odtok kondenzata brezhibno nameščeni in stabilno
pritrjeni.

7. Preverite pogostnost vžigov in trajnost plamena goril-
nika (diagnostična točka d.44: < 250 = zelo dober pla-
men, > 700 brez plamena).

8. Prepričajte se, da so vsi deli obloge pravilno name-
ščeni.

7.11.1 Preverjanje ogrevanja

▶ Zagotovite, da je prisotna zahteva za ogrevanje, npr.
tako, da nastavite regulator na višjo želeno temperaturo.

◁ Če deluje izdelek pravilno, potem se mora zagnati
črpalka izvora toplote za ogrevalni krogotok.

7.11.2 Preverjanje priprave tople vode

Pogoji: Zalogovnik tople vode je priključen

▶ Zagotovite, da termostat zalogovnika zahteva toploto.
Preverite delovanje priprave tople vode tako, da vzpo-
stavite zahtevo za ogrevanje s pomočjo priključenega
zalogovnika tople vode.

▶ Če je priključen regulator, s katerim lahko nastavite tem-
peraturo tople vode, nastavite temperaturo tople vode na
ogrevalni napravi na najvišjo možno temperaturo.

▶ Z regulatorjem nastavite želeno temperaturo za priklju-
čen zalogovnik tople vode.

8 Prilagoditev na ogrevalni sistem

8.1 Priklic diagnostičnih kod

S pomočjo parametrov, ki so v pregledu diagnostičnih kod
označene kot nastavljive, lahko izdelek prilagodite ogreval-
nemu sistemu in potrebam stranke.

Diagnostične kode – pregled (→ stran 31)

▶ Prikličite servisni nivo. (→ stran 15)

+

▶ Sočasno pritisnite tipki i in +.

◁ Na zaslonu se prikaže d.00.

▶ S tipko − ali + izberite želeno diagnostično kodo.
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▶ Pritisnite tipko i.

◁ Na zaslonu se prikaže ustrezna diagnostična informa-
cija.

▶ Če je potrebno, nastavite s tipko − ali + želeno vrednost
(prikaz utripa).

▶ Pritisnite tipko i za 5 sekund (dokler prikaz ne bo prene-
hal utripati), tako da se vrednost shrani.

+

▶ Sočasno pritisnite tipki i in + ali pa za 4 minute ne priti-
snite nobene tipke.

◁ Na zaslonu se ponovno prikaže trenutna temperatura
dvižnega voda ogrevanja ali po želji, če nastavljeno,
polnilni tlak v ogrevalnem sistemu.

8.2 Nastavitev največje temperature dvižnega
voda

Pod d.71 lahko nastavite maksimalno temperaturo dvižnega
voda za ogrevanje.

Pod d.78 lahko nastavite maksimalno temperaturo dvižnega
voda za ogrevanje zalogovnika .

8.3 Nastavitev naknadnega delovanje črpalke in
načina delovanje črpalke

Pod d.01 lahko nastavite podaljšano delovanje črpalke.

Pod d.72 lahko nastavite podaljšano delovanje črpalke za čr-
palko za polnjenje zalogovnika, ki je priključena neposredno
na izdelek.

Če je črpalka za polnjenje zalogovnika priključena na krmilno
napravo calorMATIC 630 ali auroMATIC 620, potem nasta-
vite podaljšano delovanje na krmilni napravi.

Pod d.18 lahko nastavite načine delovanja črpalke Eco (s
prekinitvami) ali Comfort (neprekinjeno).

Pri načinu Comfort se zunanja črpalka izvora toplote vključi,
če:

– zahteva regulator sobne temperature prek sponke 3-4-5
toploto in

– zahteva regulator sobne temperature ali vgradni regulator
prek sponke 7-8-9 želeno vrednost temperature dvižnega
voda večjo od 30 °C oz. zahteva prek vodila eBUS večjo
temperaturo od 20 °C in

– če je izdelek v zimskem obratovanju (vrtljivi gumb tem-
perature dvižnega voda ogrevanja ni obrnjen do konca v
levo stran) in

– če je kontaktni termostat priključen.

Črpalka se izključi, če:

– eden izmed zgoraj omenjenih pogojev ni več izpolnjen in
– je čas podaljšanega delovanja črpalke potekel.

Zaporni čas gorilnika nima vpliva na črpalko. Če med podalj-
šanim delovanjem eden izmed pogojev odpade, potem se to
kljub temu zaključi.

Eco način delovanja je uporaben, da se pri izredno nizki po-
trebi po toploti in veliki temperaturni razliki med želeno vre-
dnostjo za pripravo tople vode in želeno vrednostjo ogreva-
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nja lahko odvede preostala toplota po pripravi tople vode. Na
ta način preprečite nezadostno oskrbo stanovanj. Če je pri-
sotna potreba po toploti, se po izteku časa iztekanja črpalka
v roku 30 minut enkrat vklopi za pet minut.

Če je temperaturni senzor priključen v povratni vod:

Če temperatura povratnega voda vode za gretje hitro pada,
potem obratuje črpalka (v roku 30 minut) dalj časa kot za
minimalni časovni interval petih minut. Vrsto delovanja „s
prekinitvami“ lahko zagon gorilnika vedno prekine in črpalka
obratuje z normalnim ogrevanjem.

8.4 Nastavitev zapornega časa gorilnika in
delnega bremena

Za preprečitev pogostega vklapljanja in izklapljanja gorilnika
in s tem povezane izgube energije se po vsakem izklopu go-
rilnika za določen čas aktivira elektronska zapora ponovnega
vklopa. Zaporni čas gorilnika lahko prilagodite razmeram
ogrevalnega sistema. Zaporni čas gorilnika je aktiven samo
za ogrevanje. Pod d.02 lahko nastavite maksimalen zaporni
čas gorilnika.

Izdelek je opremljen s samodejnim krmiljenjem ogrevanja in
delne obremenitve polnjenja zalogovnika . Če sta diagno-
stični točki d.00 oz. d.77 na maksimalni vrednosti, potem se
posamezno delno breme stalno ročno optimira na podlagi
trenutne obremenitve gorilnika. Po prekinitvi napajalne enote
ali po pritisku tipke Odprava motenj se trenutno določena
vrednost ponastavi na maksimalno moč, tako da se postopki
nastavljanja in testiranja ne ovirajo. Pod točko d.00 lahko fi-
ksno nastavite delno obremenitev ogrevalnega sistema, pod
točko d.77 pa delno obremenitev zalogovnika. Samodejno
delovanje je izključeno, ko je nastavljena vrednost nižja od
maksimalne.

8.5 Vedenje ob zagonu

Pri zahtevi po toploti izdelek za pribl. 15 sekund preklopi v
stanje S.02 (dvižni vod črpalke), nato se zažene ventilator
(S.01 ... S.03).

Po dosegu začetnega števila vrtljajev se plinski ventil odpre
in gorilnik se zažene (S.04).

Izdelek zdaj obratuje glede na temperaturo kotla od 30 do 60
sekund z minimalno močjo. Glede na odstopanje od želene
temperature se potem nastavi izračunana želena vrednost
števila vrtljajev.

8.6 Izročitev izdelka uporabniku

1. Po zaključeni namestitvi nalepite priloženo nalepko
835593 v jeziku uporabnika na sprednji del izdelka.

2. Uporabniku pokažite položaj in razložite delovanje var-
nostnih naprav.

3. Uporabnika poučite o načinu rokovanja z izdelkom.
Odgovorite na vsa njegova vprašanja. Uporabnika še
posebej opozorite na varnostna navodila, ki jih mora
upoštevati.

4. Uporabnika seznanite z nujno potrebnim vzdrževanjem
izdelka v skladu s predpisanimi časovnimi intervali.

5. Uporabniku izročite vsa njemu namenjena navodila in
druge dokumente o izdelku za shranjevanje.

6. Uporabnika seznanite z izvedenimi ukrepi za dovod
zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov ter ga opo-
zorite, da le-teh ni dovoljeno spreminjati.

7. Uporabnika opozorite, da morajo biti navodila za upo-
rabo shranjena v bližini izdelka.

8. Razložite uporabniku nadzor potrebnega tlaka v sis-
temu ter ukrepe za naknadno polnjenje in prezračeva-
nje ogrevalnega sistema po potrebi.

9. Opozorite ga na to, da je treba pri polnjenju ogreval-
nega sistema upoštevati kakovost vode, ki je na voljo
na mestu postavitve.

10. Uporabnika opozorite na pravilno (ekonomično) nasta-
vitev temperature, regulatorjev in termostatskih venti-
lov.

9 Servis in vzdrževanje

▶ Izdelek odklopite od električnega omrežja.

Navodilo
Kadar so potrebna servisna in vzdrževalna
dela pri vključenem glavnem stikalu, potem
boste na to opozorjeni pri opisu vzdrževalnih
del.

▶ Zaprite zaporni plinski ventil.
▶ Demontirajte sprednjo oblogo. (→ stran 10)
▶ Vsa servisna in vzdrževalna dela izvajajte v zaporedju v

skladu s tabelo "Pregled servisnih in vzdrževalnih del".
Servisna in vzdrževalna dela – pregled (→ stran 34)

9.1 Upoštevajte intervale servisiranja in
vzdrževanja

Pravilno, redno servisiranje in vzdrževanje (1 × letno) ter
uporaba izključno originalnih nadomestnih delov so izredno
pomembni za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo
izdelka.

Priporočamo, da sklenete pogodbo o servisiranju in vzdrže-
vanju.

Servis
Servis je namenjen ugotavljanju obstoječega stanja izdelka
in usklajevanju z želenim stanjem. Ti postopki se izvajajo z
merjenjem, preverjanjem, opazovanjem.

Vzdrževanje
Vzdrževanje je potrebno, da se odpravijo morebitna odstopa-
nja obstoječega od želenega stanja. To se običajno doseže s
čiščenjem, nastavljanjem in po potrebi z zamenjavo posame-
znih obrabljenih komponent.

9.2 Naročanje nadomestnih delov

Originalni nadomestni deli izdelka so certificirani med po-
stopkom preverjanja skladnosti za oznako CE. Če pri vzdr-
ževanju ali popravilu ne uporabite certificiranih originalnih
nadomestnih delov Vaillant, CE skladnost za izdelek ne velja
več. Zato priporočamo obvezno vgradnjo originalnih nado-
mestnih delov Vaillant. Informacije o razpoložljivih originalnih
nadomestnih delih Vaillant lahko dobite na kontaktnem na-
slovu, ki je naveden na zadnji strani.

▶ Če pri vzdrževanju ali popravilu potrebujete nadome-
stne dele, uporabite samo originalne nadomestne dele
Vaillant.
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9.3 Demontaža sklopa gorilnika

Nevarnost!
Nevarnost opeklin ali oparin zaradi vročih
sestavnih delov!

Na sklopu gorilnika in na vseh delih, skozi
katere je speljana voda, obstaja nevarnost
opeklin in oparin.

▶ Dela na teh sestavnih delih izvajajte
samo, ko so že ohlajeni.

1. Poklopite stikalno omarico navzdol.

9

1

6

2

35

8

4

7

2. Odstranite priključni kabel s plinske armature (4) in ven-
tilatorja (1).

3. Odstranite ozemljitev (8).
4. Odstranite vtič z vžigalne elektrode (7) in nadzorne

elektrode (6).
5. Odstranite krmilne cevi (3) s plinske armature in venturi-

jeve cevi.
6. Odstranite vse štiri vijake (2) med Venturijevo cevjo in

dušilnikom dovodnega zraka oz. visokotemperaturno
polipropilensko cevjo.

7. Dušilnik dovodnega zraka z visokotemperaturnim poli-
propilenskim 87°-kolenom previdno odložite.

8. Odstranite štiri vijake M5 (5) s plinske cevi (plinski filter)
oz. s plinske armature.

9. Odstranite štiri matice M8 (9) s toplotnega izmenjeval-
nika.

10. Vzemite skupno enoto, ki je sestavljena iz prirobnice
gorilnika, plinske armature, ventilatorja in venturijeve
cevi tako, da jo povlecite k sebi, in jo previdno odložite.

11. Odstranite tesnilo med toplotnim izmenjevalnikom in
prirobnico gorilnika.

12. Gorilnik previdno izvlecite naprej.
13. Konstrukcijske dele sklopa gorilnika in toplotni izmenje-

valnik preverite glede poškodb in umazanije.
14. Po potrebi nato očistite oz. zamenjajte sestavne dele v

skladu z naslednjimi odseki.

9.4 Čiščenje zgorevalne komore

1. Stikalno omarico zavarujte pred pljuski vode.
2. Očistite zgorevalno komoro z vodo in čistilno krtačo.
3. Odstranjeno umazanijo izperite z vodo.

◁ Voda odteka skozi zbiralnik dimnih plinov in cev za
odtok kondenzata.

9.5 Čiščenje gorilnika

1. Demontirajte sklop gorilnika. (→ stran 23)
2. Pri čiščenju ne uporabljajte ostrih ali koničastih predme-

tov, da ne poškodujete površine gorilnika.
3. Izpihajte gorilnik zunaj mesta postavitve od zunaj nav-

znoter s stisnjenim zrakom. Če nimate na voljo stisnje-
nega zraka, lahko gorilnik izperete tudi z vodo. V pri-
meru močne umazanije gorilnik zamenjajte.

4. Vgradite sklop gorilnika. (→ stran 23)

9.6 Vgradnja sklopa gorilnika

Nevarnost!
Smrtna nevarnost zaradi uhajanja dimnih
plinov!

Poškodovano tesnilo zgorevalne komore
ogrozi varnost delovanja izdelka ter povzroči
telesne poškodbe in materialno škodo.

▶ Tesnilo zgorevalne komore zamenjajte po
vsakem pregledu in vzdrževanju.
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2

1

1. Montirajte vse konstrukcijske dele v obratnem vrstnem
redu kot pri demontaži (→ stran 23).

2. Pri nameščanju gorilnika pazite na to, da bo gorilnik
nameščen na zadnja vodilna utora (1) v toplotnem iz-
menjevalniku in da bo sprednja pločevina (2) tesno ob
toplotnem izmenjevalnikom.

3. Zategnite vijake na krivini enakomerno z zateznim mo-
mentom 12 Nm.

4. Odprite zaporno pipo plina in preverite tesnjenje plina
do plinske armature.

5. Vključite plinski kotel s kondenzacijsko tehniko.
6. Preverite tesnjenje plina armature za mešanje plina in

zraka za plinsko armaturo in vzdolž vseh tesnil gorilnika
s pomočjo naprave za zaznavanje plina.

7. Po potrebi dodatno zategnite vijake z 12 Nm.

9.7 Zamenjava elektrod

1

7

2
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3

1. Previdno snemite masni vod (1) s protielektrode ter
vžigalni vod z vžigalne elektrode (7).

2. Odstranite obe pritrdilni matici (2) vžigalne elektrode in
jo snemite.

3. Zamenjajte tesnilo (6) in montirajte novo vžigalno elek-
trodo.

4. Previdno snemite vžigalni vod z nadzorne elektrode (3).
5. Odstranite obe pritrdilni matici (4) nadzorne elektrode in

jo snemite.
6. Zamenjajte tesnilo (5) in montirajte novo nadzorno elek-

trodo.
7. Privijte pritrdilni matici (2) in (4) z zateznim momentom

2 Nm in namestite priključne napeljave.

9.8 Čiščenje zbiralnika kondenzata

1

1. Odstranite matice na pokrovu kontrolnega okenca (1).
2. Snemite pokrov s kontrolnega okenca.
3. Preverite zbiralnik kondenzata glede umazanija in ga po

potrebi očistite s strgalom.
4. Preverite tesnilo kontrolnega okenca glede poškodb.

Poškodovana tesnila zamenjajte.
5. Ponovno namestite pokrov kontrolnega okenca.
6. Ponovno privijte matice.
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9.9 Čiščenje sifona za kondenzat

1

2

1. Odstranite dovodno gibko cev z zbiralnika za kondenzat
(1) in odtočne gibke cevi (2).

3

2. Odstranite nosilec (3).
3. Odstranite sifon in ga očistite.
4. Montirajte sifon v nasprotnem vrstnem redu.
5. Odvijte čep z merilne odprtine za dimni plin in napolnite

sifon skozi to odprtino z vodo.
6. Odprtino na merilni odprtini za dimni plin s čepom po-

novno zaprite.

9.10 Preverjanje tlačnega stikala dimnih plinov

1

1. Povlecite gibko cev s tlačnega stikala dimnih plinov (1)
in s priključka na nastavku dimnih plinov nad kontrolnim
okencem zbiralnika kondenzata.

2. Preverite gibko cev glede umazanije. Po potrebi jo oči-
stite tako, da jo spihate.

3. Priključite gibko cev na priključek P1 na tlačno stikalo
dimnih plinov in nastavek dimnih plinov.

4. Prepričajte se, da je gibka cev tlačnega stikala dimnih
plinov priključena na ustrezen priključek.

5. Prepričajte se, da je gibka cev na priključku pravilno
nasajena (popolnoma).

9.11 Preverjanje tlačnega stikala zgorevalnega
zraka

1

1. Preverite gibke cevi do tlačnega stikala zgorevalnega
zraka (1) glede umazanije. Po potrebi jih očistite tako,
da jih spihate.

P3

P1

P3

P2

P2

1

2

3

4

P1

2. Priključite gibko cev P1 tlačnega stikala zgorevalnega
zraka (1) na venturijevo cev (2).

3. Priključite gibko cev P2 tlačnega stikala zgorevalnega
zraka na priključek med plinsko armaturo (3) in venturi-
jevo cev (2).

4. Prepričajte se, da so gibke cevi tlačnega stikala zgore-
valnega zraka priključene na ustrezne priključke.

5. Prepričajte se, da so gibke cevi na priključkih tlačnega
stikala zgorevalnega zraka pravilno nasajene (popol-
noma).

6. Preverite gibko cev med plinsko armaturo (3) in enoto
za dovodni zrak (4) glede umazanije. Po potrebi jo oči-
stite tako, da jo spihate.

7. Priključite gibko cev P3 na plinsko armaturo enote za
dovodni zrak.

8. Prepričajte se, da je gibka cev na priključku pravilno
nasajena (popolnoma).
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9.12 Preverjanje termičnega varovala

1

1. Vklopite glavno stikalo.
2. Zaženite testni program P.05 (→ stran 15).

◁ Interno priključena črpalka ogrevanja se med testi-
ranjem termičnega varovala izključi. Testni program
se zažene samodejno in po 5–8 minutah sproži de-
lovanje termičnega varovala. Sicer se testni pro-
gram samodejno zaključi po 15 minutah.

◁ Plinski kotel s kondenzacijsko tehniko se izključi pri
110 °C (z dopustnim odstopanjem −6 K).

▽ Če se delovanje termičnega varovala ne sproži naj-
kasneje po 8 minutah, je varovalo v okvari. V tem
primeru zamenjajte termično varovalo.

3. Ko se je plinski kotel s kondenzacijsko tehniko ohladil,
pritisnite zatič (1) za sprostitev termičnega varovala.

9.13 Praznjenje izdelka

1. Zaprite vzdrževalne ventile na izdelku.
2. Priklopite gibko cev na pipo za polnjenje in praznjenje

izdelka.
3. Prestavite gibko cev na primerno odtočno mesto.
4. Odprite pipo za polnjenje in praznjenje.
5. Odprite ventil za hitro odzračevanje, tako da se lahko

izdelek popolnoma izprazni.
6. Ko je voda odtekla, priključite ventil za hitro odzračeva-

nje pipe za polnjenje in praznjenje.

9.14 Praznjenje ogrevalnega sistema

1. Priklopite gibko cev na pipo za polnjenje in praznjenje v
dvižnem vodu ogrevanja.

2. Gibko cev priključite na primerno odtočno mesto.
3. Zagotovite, da so pipe za vzdrževalna dela izdelka od-

prte.
4. Odprite pipo za polnjenje in praznjenje.
5. Odprite odzračevalne ventile na radiatorjih. Začnite pri

najvišjem radiatorju ter nadaljujte od zgoraj navzdol.
6. Ko je voda odtekla, ponovno priključite odzračevalne

ventile radiatorjev in pipo za polnjenje in praznjenje.

9.15 Zaključitev servisnih in vzdrževalnih del

Po zaključku vzdrževalnih del:

▶ Preverite brezhibno delovanje vseh krmilnih in regulacij-
skih naprav ter sistemov za nadzor.

▶ Preverite tesnjenje plina na izdelku pred vsakim vnovič-
nim zagonom in po vsakem pregledu, vzdrževanju ali po-
pravilu!

▶ Preverite izdelek in napeljavo za zrak/dimne pline glede
tesnjenja.

▶ Preverite prekomeren vžig in redni plamen gorilnika (dia-
gnostična točka d.44: < 250 = zelo dober plamen, > 700
brez plamena).

Veljavnost: Slovenija

▶ Preverite pretočni tlak plina. (→ stran 18)
▶ Pripravite nastavitev vsebnosti CO₂. (→ stran 19)
▶ Nastavite vsebnost CO₂ pri maksimalni obremenitvi (ar-

matura za mešanje plina in zraka/nastavitev razmerja
goriva in zraka). (→ stran 19)

▶ Nastavite vsebnost CO₂ pri minimalni obremenitvi (arma-
tura za mešanje plina in zraka/nastavitev razmerja goriva
in zraka). (→ stran 19)

▶ Zaključite nastavitve vsebnosti CO₂. (→ stran 20)
▶ Zabeležite vsak izveden postopek vzdrževanja.

▶ Poklopite stikalno omarico navzgor.
▶ Montirajte sprednjo oblogo. (→ stran 10)

10 Odpravljanje napak

Pregled kod napak je na voljo v prilogi.

Kode napak – pregled (→ stran 37)

10.1 Pogovor s servisnim partnerjem

Ko se obrnete na servisnega partnerja podjetja Vaillant, po
možnosti navedite

– prikazano kodo napake (F.xx),
– prikazan status izdelka (S.xx).

10.2 Odčitavanje kod napak

Če pride do napake na izdelku, se na zaslonu prikaže koda
napake F.xx.

Kode napak imajo prioriteto pred vsemi drugimi prikazi.

Če se istočasno pojavi več napak, se na zaslonu izmenično
po dve sekundi prikazujejo ustrezne kode napak.

▶ Odpravite napako.
▶ Za ponoven zagon izdelka pritisnite tipko Odprava mo-

tenj(→ Navodila za uporabo).
▶ Če napake ne morete odpraviti in se pojavi tudi po več-

kratnih poskusih odpravljanja napake, se obrnite na to-
varniško servisno službo Vaillant.
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10.3 Ponastavitev parametrov na tovarniške
nastavitve

▶ Za ponastavitev na tovarniške nastavitve vseh parame-
trov hkrati, nastavite d.96 na 1.

10.4 Sprostitev izdelka po izklopu zaradi sprožitve
termičnega varovala

1

Če je prikazana koda napake F.20, je termično varovalo
samodejno izklopilo izdelek zaradi previsoke temperature.

▶ Demontirajte sprednjo oblogo. (→ stran 10)
▶ Odstranite pokrovček in pritisnite zatič (1) za sprostitev

termičnega varovala. Zatič lahko pritisnete šele, ko je
temperatura izdelka <80 °C.

▶ Po sprožitvi termičnega varovala je treba vedno izvesti
iskanje napak in odpravo vzroka motnje.

10.5 Motnje izdelka

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara!

Dotikanje priključkov pod napetostjo lahko
povzroči hude telesne poškodbe.

▶ Odklopite dovod električnega toka.
▶ Dovod električnega toka zavarujte pred

ponovnim vklopom.

Na zaslonu ni prikaza
Če izdelek ne začne z obratovanjem, na zaslonu v upravljal-
nem polju pa se ne prikaže noben prikaz, potem najprej pre-
verite naslednje točke:

– Ali je na turkiznem vtiču priključen 230 V/50 Hz?
– Ali je glavno stikalo vključeno?

▶ Preverite varovalko 4 AT na tiskanem vezju v stikalni
omarici in jo po potrebi zamenjajte.

Izdelek se ne odziva na krmilno napravo calorMATIC
470, 630 ali auroMATIC 620
▶ Preverite povezavo med priključkoma „Vodilo“ na regula-

torju in izdelku.

Pogoji: calorMATIC 630 in auroMATIC 620

▶ Izključite krmilno napravo in jo ponovno vključite, tako da
bo ponovno včitala deležnike na vodilih.

Izdelek se ne odziva na dvotočkovno regulacijo
▶ Izmerite, ali je stikalni kontakt med sponkama 3 in 4 zaprl

zunanji regulator.
▶ Spojite sponki 3 in 4 z mostičkom. Če nato izdelek začne

delovati, preverite zunanji regulator.

Izdelek se ne odziva na zahtevo po topli vodi
▶ Preverite nastavitve krmilne naprave.
▶ Preverite črpalko za polnjenje zalogovnika .
▶ Preverite nastavitve želenih vrednosti zalogovnika v sis-

temu DIA.

11 Izklop

11.1 Izklop izdelka

▶ Izklopite izdelek.
▶ Izdelek odklopite od električnega omrežja.
▶ Zaprite zaporni ventil za plin.
▶ Zaprite zaporni ventil za hladno vodo.
▶ Izdelek izpraznite prek pipe za praznjenje in polnjenje

(→ stran 26).

12 Recikliranje in odstranjevanje

12.1 Recikliranje in odstranjevanje

▶ Za odstranjevanje transportne embalaže naj poskrbi in-
štalater, ki je namestil izdelek.

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

▶ V tem primeru izdelka in (če je potrebno) vsebovanih
baterij ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki.

▶ Izdelek in (po potrebi) baterije oddajte v tem primeru pri
zbirnem mestu za odslužene baterije in električne ali
elektronske naprave.

13 Tovarniška servisna služba

13.1 Servisna služba

Veljavnost: Slovenija

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancij-
skega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna po-
pravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji:

Zastopstvo Vaillant - Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija
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Ali na internet strani:

Internet: http://www.vaillant.si
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Dodatek

A Shema sistema
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17b
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3
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42a

2b 2c

13
21a 21b

2a

2

33

1 Ogrevalna naprava

2a Črpalka izvora toplote v krogu izvora toplote

2b Črpalka ogrevanja (mešalni krog 1)

2c Črpalka ogrevanja (mešalni krog 2)

5 Zalogovnik tople vode

10 Termostatski ventil radiatorja

13 Vremensko voden regulator

15 Tripotni mešalni ventil

16 Zunanji temperaturni senzor

17a Temperaturni senzor dvižnega voda

17b Senzor temperature dvižnega voda (ogrevalni krog 2,
mešalni krog)

19 Termostat maksimuma

21a Naprava za daljinsko upravljanje (krog radiatorskega
ogrevanja)

21b Naprava za daljinsko upravljanje (krog talnega ogrevanja)

24 Temperaturni senzor zalogovnika

27 Črpalka za polnjenje zalogovnika

30 Težnostna zavora

31 Regulacijski ventil

32 Ventil s pokrovčkom

33 Izločevalnik usedlin

42a Varnostni ventil

42b Raztezna posoda

43 Varnostna skupina

45 Hidravlična kretnica

46 Obtočna črpalka

47 Izločevalnik zraka

52 Ventil, ki ga krmili sobna temperatura

B Kontrolni seznam za zagon

Št. Postopek Opomba Potrebno orodje

1 Preverjanje pretočnega tlaka plina Relativni pretočni tlak plina mora
znašati pri zemeljskih plinih G20/25
1,8–2,5 kPa (18–25 mbar) oziroma,
velja samo za BE, G25 2,0–3,0 kPa
(20–30 mbar). Priključni tlak plina (tlak
v mirovanju) se pri zemeljskem plinu
ne sme razlikovati od pretočnega tlaka
plina za več kot 0,5 kPa (5 mbar).

Digitalni oz. U-cevni manometer

2 Preverjanje napolnjenosti sifona za
kondenzat

po potrebi napolnite prek nastavka
dimnih plinov (vsaj 1,5 l vode)

3 Preverjanje električnega priključka Omrežni priključek: sponke L, N, PE
Sponke za regulator: „Vodilo“, ali 7-8-9
ali 3-4

4 Vklop izdelka, prikaz zaslona je aktiven drugače preverite varovalke (4 AT)
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Št. Postopek Opomba Potrebno orodje

5 Aktivacija dimnikarstva Pritisnite tipki + in − hkrati

6 Preverite celotno pot plina glede tesnje-
nja

Razpršilo za iskanje netesnih mest
ali naprava za zaznavanje plina (še
posebej za testiranje tesnil gorilnika
glede tesnjenja plina se priporoča
uporaba naprave za zaznavanje plina.)
Po potrebi dodatno zategnite tesnilo
gorilnika (privojni zatezni moment:
12 Nm)

Naprava za zaznavanje plina

7 Izvedba meritve vleke dimnika Maksimalna vleka ne sme presegati
20 Pa. Če je vleka dimnika prevelika, jo
je treba s primernimi ukrepi omejiti.

Merilna naprava za vleko dimnika

8 Meritev CO₂ Želena vrednost pri nazivni toplotni
obremenitvi:
Meritev izvedite po 5 min obratovanja z
nazivno obremenitvijo

– 9,3 Vol. % ±0,2 pri zemeljskem
plinu H oz. E in LL

Želena vrednost pri minimalni toplotni
obremenitvi:

– 9,0 Vol. % ±0,2 pri zemeljskem
plinu H oz. E in LL

Merilnik CO₂

9 Ne velja za Belgijo:
Če CO₂ ni znotraj tolerance:

Nastavite CO₂, po nastavitvi izmerite
ponovno

10 Po nastavitvi CO₂ ponovno aktivirajte
dimnikarstvo in izmerite vsebnost CO₂

Želena vrednost pri nazivni toplotni
obremenitvi:

– 9,3 Vol. % ±0,2 pri zemeljskem
plinu H oz. E in LL

Želena vrednost pri minimalni toplotni
obremenitvi:

– 9,0 Vol. % ±0,2 pri zemeljskem
plinu H oz. E in LL

Merilnik CO₂

11 Meritev CO (želena vrednost <
80 ppm)

Merilna naprava za CO

12 Preverite tesnjenje vode v zbiralniku
kondenzata, sifonu za kondenzat in
odtoku kondenzata

Mesta tesnjenja preglejte vizualno ali
dodatno z merilno napravo za CO.

13 Izdelek izklopite in ga ponovno vklopite Konec dimnikarstva

14 Programiranje regulatorja ogrevanja s
stranko in preverjanje delovanja tople
vode/ogrevanja

Izročitev navodil za uporabo stranki

15 Nanos nalepke 835593 „Preberite na-
vodila za uporabo“ v jeziku uporabnika
na sprednjo stran izdelka
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C Diagnostične kode – pregled

Koda Parameter Vrednosti oz. razlage
Tovarniška
nastavitev

Lastna na-
stavitev

d.00 Delna moč ogrevanja, nastavljive
vrednosti v kW

Maksimalna vrednost = nazivna toplotna moč Samodejna
delna moč
ogrevanja

d.01 Čas iztekanja črpalke ogrevanja 2 … 60 min 5 min

d.02 Maks. zaporni čas gorilnika za ogre-
vanje pri temperaturi dvižnega voda
20 °C

2 … 60 min 20 min

d.04 Merilna vrednost temperature zalo-
govnika v °C

Če je zalogovnik tople vode priključen s senzorjem

d.05 Želena vrednost temperature dvi-
žnega voda (oz. želena vrednost po-
vratnega voda) v °C

trenutna želena vrednost, ki se določi iz nastavljene vre-
dnosti, regulatorja in vrste regulatorja ….

d.07 Želena temperatura zalogovnika (15 °C = zaščita proti zmrzovanju, 40 °C do d.20 (največ
70 °C))

d.08 Sobni termostat na sponki 3-4 0 = odprt, brez ogrevanja; 1 = zaprt, ogrevanje ni nastavljivo

d.09 Želena temperatura dvižnega voda v
°C od zunanjega stalnega regulatorja
na sponki 7-8-9/eBus

Minimum iz zunanje želene vrednosti eBus in želene
vrednosti Kl.7

ni nastavljivo

d.10 Status črpalke ogrevanja 0 = izklop
1 = vklop

ni nastavljivo

d.11 Status dodatne zunanje črpalke
ogrevanja

0 = izklop
1-100 = vklop
Priključitev prek večfunkcijskega modula 2 od 7

ni nastavljivo

d.12 Status črpalke za polnjenje zalogov-
nika

0 = izklop
1-100 = vklop

ni nastavljivo

d.13 Status obtočne črpalke 0 = izklop
1-100 = vklop
Priključitev prek večfunkcijskega modula 2 od 7

ni nastavljivo

d.14 Nastavitev za črpalko ogrevanja, ki
se krmili s številom vrtljajev

Nastavitveno območje: - = samodejno, 20 ... 100 % na-
stavitev fiksne vrednosti

–

d.15 Trenutna moč črpalke ogrevanja, ki
se krmili s številom vrtljajev, v %

d.17 Način regulacije 0 = regulacija temperature dvižnega toka
1 = regulacija temperature povratnega toka

0

d.18 Način delovanja črpalke (podaljšano
delovanje)

1 = podaljšano delovanje (Comfort)
3 = neprekinjeno (Eco)

1

d.20 Maks. nastavljiva zalogovnika za
želeno vrednost zalogovnika

Nastavitveno območje: 50 - 70 °C 65 ℃

d.22 zunanje polnjenje zalogovnika, vtič
C1-C2

1 = vklop, 0 = izklop

d.23 Poletni/zimski režim (izklop/vklop
ogrevanja)

0 = izklop ogrevanja (poletni režim)
1 = vklop ogrevanja

d.24 Senzor diferenčnega tlaka 0 = kontakt odprt, 1 = kontakt zaprt ni nastavljivo

d.25 Polnjenje zalogovnika/topli zagon
je bil dovoljen s strani regula-
torja/časovnika ure toplega zagona:

1 = da, 0 = ne 1

d.26 notranji rele za opremo na X6 (roza
vtič)

1 = obtočna črpalka
2 = druga zunanja črpalka
3 = črpalka za polnjenje zalogovnika
4 = loputa za dimne pline/kuhinjska napa
5 = zunanji plinski ventil
6 = zunanje sporočilo o napaki

1
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Koda Parameter Vrednosti oz. razlage
Tovarniška
nastavitev

Lastna na-
stavitev

d.27 Preklop releja za opremo 1 za
opremo večfunkcijskega modula 2 od
7

1 = obtočna črpalka
2 = druga zunanja črpalka
3 = črpalka za polnjenje zalogovnika
4 = loputa za dimne pline/kuhinjska napa
5 = zunanji plinski ventil
6 = zunanje sporočilo o napaki

1

d.28 Preklop releja za opremo 2 za
opremo večfunkcijskega modula 2 od
7

1 = obtočna črpalka
2 = druga zunanja črpalka
3 = črpalka za polnjenje zalogovnika
4 = loputa za dimne pline/kuhinjska napa
5 = zunanji plinski ventil
6 = zunanje sporočilo o napaki

2

d.30 Krmilni signal za plinske ventile 0 = izklop; 1 = vklop ni nastavljivo

d.33 Želena vrednost števila vrtljajev ven-
tilatorja

v vrt/min/10 ni nastavljivo

d.34 Dejanska vrednost števila vrtljajev
ventilatorja

v vrt/min/10 ni nastavljivo

d.40 Temperatura dvižnega voda Dejanska vrednost v °C ni nastavljivo

d.41 Temperatura povratnega voda Dejanska vrednost v °C ni nastavljivo

d.43 Temperatura kotla ni nastavljivo

d.44 Digitalizirana ionizacijska vrednost Območje prikaza 0 do 1020
> 700 ni plamena
< 450 plamen zaznan
< 250 zelo dober plamen

ni nastavljivo

d.47 Zunanja temperatura (z vremensko
vodenim regulatorjem )

Dejanska vrednost v °C, če je senzor zunanje tempera-
ture priključen na X41

ni nastavljivo

d.50 Odklon minimalnega števila vrtljajev v vrt/min/10, območje nastavitve: –40 do +40 Tovarniško
nastavljena
nazivna vre-
dnost

d.51 Odklon maksimalnega števila vrtlja-
jev

v vrt/min/10, območje nastavitve: –40 do +40 Tovarniško
nastavljena
nazivna vre-
dnost

d.54 Vklopna histereza 0-−10 K −2

d.55 Izklopna histereza 0-10 K 6

d.60 Število izklopov z omejevalnikom
temperature

Število izklopov ni nastavljivo

d.61 Število motenj kurilne avtomatike Število neuspešnih vžigov v zadnjem poskusu ni nastavljivo

d.63 Število izklopov nadzora zraka Število izklopov ni nastavljivo

d.64 Srednji čas vžiga v sekundah ni nastavljivo

d.65 Najdaljši čas vžiga v sekundah ni nastavljivo

d.67 Preostali zaporni čas gorilnika v minutah ni nastavljivo

d.68 Neuspešni vžigi v 1. poskusu Število neuspešnih vžigov ni nastavljivo

d.69 Neuspešni vžigi v 2. poskusu Število neuspešnih vžigov ni nastavljivo

d.71 maksimalna želena vrednost tempe-
rature dvižnega voda ogrevanja

40 … 85 ℃ 75 ℃

d.72 Čas iztekanja zunanje črpalke ogre-
vanja po polnjenju zalogovnika

Nastavljiv od 0 do 600 s 300 s

d.73 Odklon polnjenja zalogovnika, povi-
šanje temperature med želeno tem-
peraturo zalogovnika in želeno tem-
peraturo dvižnega voda pri polnjenju
zalogovnika

0 ... 25 K 25 K

d.75 Maks. čas polnjenja zalogovnika
tople vode brez lastne regulacije

20 - 90 min 45 min
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Koda Parameter Vrednosti oz. razlage
Tovarniška
nastavitev

Lastna na-
stavitev

d.76 Tip kotla 14 = ecoCRAFT ni nastavljivo

d.77 Omejitev moči polnjenja zalogovnika
v kW

Nastavljiva moč polnjenja zalogovnika v kW
Maksimalna vrednost = nazivna toplotna moč

Samodejna
delna obre-
menitev zalo-
govnika

d.78 Omejitev temperature polnjenja za-
logovnika (želena temperatura dvi-
žnega voda pri ogrevanju zalogov-
nika) v °C

55 °C - 85 °C 80 ℃

d.80 Število ur delovanja za ogrevanje v urah Če enkrat
pritisnete
tipko i, se
prikažejo
prve tri šte-
vilke, po dru-
gem priti-
sku tipke i
se prikažejo
druge tri šte-
vilke šest-
mestnega
števila (za-
goni gorilnika
x 100).

ni nastavljivo

d.81 Število ur delovanja za pripravo tople
vode

v urah

d.82 Število zagonov gorilnika v ogrevanju Število zagonov gorilnika (x 100)

d.83 Število zagonov gorilnika za pripravo
tople vode

Število zagonov gorilnika (x 100)

d.84 Prikaz vzdrževanja: število ur do
naslednjega vzdrževanja

Območje nastavitve: 0 do 3000 h in „---” za deaktivirano
300 ustreza 3000h

„---”

d.87 Nastavitev vrste plina Nastavitveno območje:
0 = zemeljski plin

0

d.90 Status digitalnega regulatorja 0 = nezaznano (eBUS-naslov ≤ 10)
1 = zaznan

ni nastavljivo

d.91 Status DCF pri priključenem senzorju
zunanje temperature

0 = ni sprejema
1 = sprejem
2 = sinhroniziran
3 = veljaven

ni nastavljivo

d.93 Nastavitev izvedbe naprave (DSN) 80 kW: 0
120 kW: 1
160 kW: 2
200 kW: 3
240 kW: 4
280 kW: 5

d.95 Verzija programske opreme kompo-
nent na e-vodilu (eBUS)

1. Tiskano vezje (BMU)
2. Zaslon (AI)

ni nastavljivo

d.96 Tovarniška nastavitev Ponastavitev vseh nastavljivih parametrov na tovarniško
nastavitev
0 = ne
1 = da

0

d.97 Aktivacija servisnega nivoja Servisna koda 17

d.98 Telefonska številka pri zaslonu neši-
friranega besedila

Možnost vnosa za telefonsko številko, ki naj se prikaže v
primeru motnje

d.99 Jezik pri zaslonu nešifriranega bese-
dila
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D Servisna in vzdrževalna dela – pregled

Navodilo
V naslednji tabeli so navedene zahteve proizvajalca za najkrajše intervale servisiranja in vzdrževanja. Če nacio-
nalni predpisi in direktive zahtevajo krajše intervale servisiranja in vzdrževanja, namesto tega upoštevajte te inter-
vale.

Št. Dela
Splošna
izvedba

Izvedba po
potrebi

1 Izdelek odklopite od električnega omrežja in priklopite dovod plina. X

2 Demontirajte sprednjo oblogo. X

3
Izvedite vizualni pregled tesnjenja ogrevalnega krogotoka in pregled delovanja ventila za hitro
odzračevanje.

X

4

Izvedite vizualni pregled varnostnega ventila. Pri varnostnem ventilu ne smete prepoznati no-
benih zamašitev ali trdnega cevnega spoja. Zagotovite, da sta na razpolago pravilen varnostni
ventil ter odtočni lijak in napeljava. Odtočni lijak mora biti na vidnem mestu. Med plinskim kotlom
s kondenzacijsko tehniko in varnostnim ventilom ne smejo biti nameščene nobene zaporne na-
prave.

X

5 Demontirajte sklop gorilnika. X

6 Očistite zgorevalno komoro in pri tem izperite sifon za kondenzat. X

7 Očistite gorilnik in preverite gorilnik glede poškodb. X

8 Preverite razmak elektrod med sabo in do gorilnika. X

9 Preverite morebitne usedline na elektrodah. Elektrode po potrebi zamenjajte. X

10
Preverite tesnila na zbiralniku kondenzata in kontrolnem okencu glede poškodb. Poškodovana
tesnila zamenjajte.

X

11 Očistite zbiralnik kondenzata. X

12 Preverite gibko cev do tlačnega stikala dimnih plinov glede umazanije in tesnjenja. X

13 Preverite gibke cevi tlačnega stikala zgorevalnega zraka glede umazanije in tesnjenja. X

14
Preverite filter za prah v enoti za dovodni zrak glede umazanije in poškodb. Po potrebi zame-
njajte filter za prah.

X

15 Ponovno vgradite sklop gorilnika. Pozor: zamenjajte tesnilo! X

16 Preverite sifon za kondenzat v izdelku ter ga po potrebi napolnite. X

17 Odprite zaporni ventil za plin, izdelek ponovno priklopite na električno omrežje in ga vklopite. X

18
Izvedite poskusno delovanje izdelka in ogrevalnega sistema vključno s pripravo tople vode ter
ponovno odzračite sistem, če je to potrebno.

X

19 Preverite vžig in delovanje gorilnika pod d.44 X

20 Preverite vsebnost CO₂ in jo po potrebi nastavite. X

21
Preverite izdelek na strani plina, dimnih plinov, tople vode in kondenzata glede netesnjenja in
netesnjenje po potrebi odpravite.

X

22 Preverite vse varnostne naprave. X

23
Preverite delovanje tlačnega stikala dimnih plinov s popolno zaporo v pahljači dimnih plinov. Iz-
vedite vizualni pregled vseh cevi in merilnih nastavkov.

X

24 Preverite regulacijske naprave (zunanje regulatorje) in jih po potrebi ponovno nastavite. X

25 Izvedite meritev obremenljivosti. X

26 Če je na voljo: izvedite vzdrževanje zalogovnika tople vode.
vsakih 5 let, ne glede na

ogrevalno napravo

27 Zabeležite izveden postopek vzdrževanja in merilnih vrednosti dimnih plinov. X

28 Montirajte sprednjo oblogo. X

29 Preverite tlak v sistemu in ga po potrebi popravite. X

30 Preverite splošno stanje izdelka. Odstranite splošne umazanije na izdelku. X
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E Funkcijski meni – pregled

Start

Vključeno
Izključeno

2

3

Ne

DA
Nazaj

Da

Nazaj/naprej

Nazaj/naprej

Nazaj/naprej

Nazaj/naprej

Vključeno
Izključeno

Vključeno
Izključeno

Vključeno
IzključenoDa

Da

Da

Nazaj

Nazaj

Nazaj

Po pritisku tipke “odprava motenj”
ali
Po vklopu naprave z glavnim stikalom

Ventilator se krmili z maks. 
številom vrtljajev.

Vsi priključki, ki so določeni kot 
črpalka za polnjenje zalogovnika, 
prejemajo 230 V.
- modul 2 od 7, če d.27 
  oz. d.28 = 3.

Vsi priključki, ki so določeni kot 
obtočna črpalka, prejemajo 230 V.
- tiskano vezje, če d.26 = 1.
- modul 2 od 7, če d.27 
  oz. d.28 = 3.

Aktivacija 
funkcijskega 

menija

Preverjanje 
notranje 

priključene 
črpalke?

Preverjanje 
polnilne 
črpalke?

Preverjanje 
obtočne 
črpalke?

Preverjanje 
ventilatorja?

Konec, zagon 
normalnega 
obratovanja
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Vključeno
Izključeno

3

2

Nazaj

Da

Nazaj/naprej

Nazaj/naprej

Nazaj/naprej

Nazaj/naprej

Normalno
obratovanje

Krog TV
Krog ogrevanjaDa

Da

Da

Nazaj

Prikazan je tlak vode. 

Vključeno
Izključeno

Vsi priključki, ki so določeni 
kot zunanja črpalka, 
prejemajo omrežno napetost.
- modul 2 od 7, če d.27 
  oz. d.28 = 2.

Sočasno z gorilnikom se krmili notranja črpalka 
ogrevanja, funkcijski meni se zapre.
Želena temperatura = maksimalna želena vrednost
Dvižni vod    temperatura dvižnega voda

Preverjanje 
zunanje 
črpalke?

Odzračevanje 
hidravlike?

Preverjanje 
gorilnika?

Izhod iz 
funkcijskega 

menija?

F Statusne kode – pregled

Statusna
koda

Pomen

Ogrevanje

S.00 ni potrebe po toploti

S.01 Predtek ventilatorja

S.02 Predtek črpalke

S.03 Vžig

S.04 Vključen gorilnik

S.06 Iztekanje ventilatorja

S.07 Iztekanje črpalke

S.08 Zaporni čas gorilnika po ogrevanju

Polnjenje zalogovnika
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Statusna
koda

Pomen

S.20 Predtek črpalke

S.23 Vžig

S.24 Vključen gorilnik

S.26 Iztekanje ventilatorja po polnjenju zalogovnika

S.27 Iztekanje črpalke

S.28 Zaporni čas gorilnika po polnjenju zalogovnika (zatiranje takta)

Posebni primeri

S.30 Sobni termostat 230/24V blokira ogrevanje

S.31 Poletno obratovanje je aktivno ali pa regulator eBUS oz. vgradni časovnik blokirata ogrevanje

S.32 Čakalni čas zaradi odklona števila vrtljajev ventilatorja (odklon števila vrtljajev je še previsok)

S.33 Čakalni čas tlačnega priključka (kontakt tlačnega priključka se še ni zaprl)

S.34 Aktivna zaščita proti zmrzovanju

S.35 Čakalni čas rampe števila vrtljajev (odklon števila vrtljajev pri podaljšanem delovanju rampe)

S.36 Določena želena vrednost stalnega regulatorja < 20 °C , tj. zunanja krmilna naprava blokira ogrevanje

S.39 Kontaktni termostat se je sprožil

S.40
Prikaz za obratovanje v sili je aktiven; izdelek obratuje v omejenem načinu zaščitne funkcije komfort. Ustrezna koda na-
pake se prikazuje izmenično s statusnim sporočilom

S.41 Tlak v sistemu na strani vode je previsok

S.42
– Povratni signal lopute za dimne pline blokira obratovanje gorilnika (samo v povezavi z opremo)
– Črpalka za kondenzat je v okvari -> zahteva se blokira

S.49 Sprožil se je tlačni priključek za sifon, čakalni čas

S.59 Minimalna količina obtočne vode ni bila dosežena (temperatura bloka je previsoka)

S.60 Čakalni čas po izpadu plamena

G Kode napak – pregled

Koda Pomen Vzrok

F.00 Prekinitev senzorja temperature dvižnega voda Kabel prekinjen, kabel ni priključen, senzor v okvari

F.01 Prekinitev senzorja temperature povratnega voda Kabel prekinjen, kabel ni priključen, senzor v okvari

F.10 Kratek stik senzorja temperature dvižnega voda Kabel proti masi je v kratkem stiku ali pa je senzor v okvari

F.13 Kratek stik temperaturnega senzorja zalogovnika Kabel proti masi je v kratkem stiku ali pa je senzor v okvari

F.20 Varnostni izklop: omejevalnik temperature
Zrak v toplotnem izmenjevalniku, v povezavi z F.00 senzor temperature
dvižnega voda v okvari

F.22 Varnostni izklop: pomanjkanje vode Tlak vode pod 0,03 MPa (0,3 bar)

F.23
Razpon temperature v bloku kotla je previsok,
ker je količina obtočne vode premajhna

Črpalka je zamašena ali v okvari
Črpalka nima dovolj moči
Sistem je pridušen brez hidravlične kretnice

F.24
Prehiter porast temperature senzorja tempera-
ture bloka ali dvižnega voda

Črpalka je zamašena ali v okvari
Črpalka nima dovolj moči
Sistem je pridušen brez hidravlične kretnice

F.27 „Zunanja luč“ Plamen se prepozna pri zaprtem plinskem ventilu, napaka v elektroniki

F.28 Izpad ob zagonu: neuspešen vžig
Ni dovoda plina, elektrode so ukrivljene, umazane ali v okvari, plinska
armatura je v okvari

F.29 Izpad med delovanjem: neuspešni ponovni vžigi
Napaka pri dovodu plina, plinska armatura je v okvari, napeljava za
zrak/dimne pline ni pravilno nameščena (povratek dimnih plinov)

F.30 Prekinitev delovanja senzorja temperature kotla Kabel prekinjen, kabel ni priključen, senzor v okvari

F.31 Kratki stik senzorja temperature kotla Kabel proti masi je v kratkem stiku ali pa je senzor v okvari

F.32
Odklon števila vrtljajev je prevelik, število vrtljajev
ventilatorja je zunaj tolerance

Napaka kabelskega snopa, napaka ventilatorja

F.33 Tlačni priključek se ne vklopi Močno zamazan gorilnik/filter dovajanega zraka

F.34 Tlačna doza se ne odklopi (ko ventilator miruje) Tlačna doza je v okvari, v cevi za merjenje je prisoten kondenzat
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Koda Pomen Vzrok

F.37 Odstopanje števila vrtljajev med delovanjem Ventilator v okvari ali napaka v elektroniki

F.42 Kratek stik kodirnega upora Kratki stik kodirnega upora ali napaka kabelskega snopa

F.43 Kodirni upor je prekinjen Kodirni upor je prekinjen ali pa je kabelski snop v okvari

F.49 Napaka e-vodila (eBUS)
Kratek stik na e-vodilu (eBUS), preobremenitev e-vodila (eBUS) oz. dve
napajalni napetosti z različno polariteto na e-vodilu

F.50 Napaka tlačnega priključka za dimne pline
Sistem za dimne pline je zamašen, sifon za kondenzat je zamašen oz.
odtok kondenzata je zamašen ali pa je nameščen dvigajoče

F.60 Napaka krmiljenja plinske armature + Okvara elektronike

F.61 Napaka krmiljenja plinske armature – Okvara elektronike

F.62 Napaka zakasnitve izklopa plinske armature

– zakasnjen izklop plinske armature
– zakasnjeno sprožanje signalov za ugašanje plamena
– Plinska armatura ne tesni
– Okvara elektronike

F.63 Napaka EEPROM-a Okvara elektronike

F.64 Napaka ADC
Elektronika je v okvari ali pa kratki stik v senzorju temperature dvižnega
voda

F.65 Napaka temperature elektronike
Previsoka temperatura elektronike zaradi zunanjega vpliva, okvara elek-
tronike

F.66 Napaka v elektroniki Okvara elektronike

F.67 Napaka elektronike / plamen Neobičajen signal plamena, okvara elektronike

F.70 Neveljavna oznaka naprave (DSN) Elektronika in zaslon imata različni oznaki

F.73
Signal senzorja tlaka vode v napačnem območju
(prenizek)

Tlačni senzor ni priključen ali pa je v kratkem stiku

F.74
Signal senzorja tlaka vode v napačnem območju
(previsok)

Tlačni senzor je v okvari ali pa prekinitev kabelske napeljave

Err
Komunikacijska napaka med upravljalnim poljem
in elektroniko

Delovanje tipke za odpravo motenj ostane aktivno
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H Priključne sheme
H.1 Skupni vezalni načrt

4A,
počasna

modra

zunanji regulator/sobni termostat
3-4 (kontakt)

Črpalka za polnjenje zalogovnika

Ogrevalna črpalka

zunanji regulator/sobni termostat 7-8-9 (analogno)

Priključek vodila (regulator/sobni termostat, digitalno)

Kontaktni termostat

0 .. 10 V
Signal

Daljinsko upravljanje obtočne črpalke
Zunanji temperaturni senzor
Temperaturni senzor dvižnega voda (po želji)
Priključek DCF
Masa

Vhod PŠM

Modul
črpalke

Masa

PWM signal za črpalko

Signali, modul za opremo VR40

1  +24 V
2  Hallov signal

4 signal PŠM
5  masa

Stikalo zračnega tlaka

Plinski ventil
VR 32, 
comDIALOG

Senzor temperature bloka (R25=2k7)

Temperaturni senzor dvižnega voda (R25=10k)

Temperaturni senzor povratnega voda (R25=10k)

Varnostni omejevalnik temperature dimnih plinov

Tlačna doza 
za dimne pline

Shranjevalni kontakt
"C1-C2"

Senzor tlaka vode

Vžigalna elektroda

Masa naprave

Kodirni upor 4320 

Vžigalni 
transformator

X14

X29

X20

X40
X22

X41

X1

X6

X30

P

P

Varnostni 
omejevalnik temperature

P

Temperaturni senzor zalogovnika
(R25=2k7) (oprema)

Ventilator

Vtič za opremo regulatorja
VRC 4xx oz. enkratni zagon ZP

Omrežni vhod

X11
X18

X13F4

Oprema
roza

230 V ~
24 V

230 V ~
24 V

O
m
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a 
n
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o
st
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X
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V
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rdeča
črna

siva
modra

rdeča

zelena

modra

rdeča

rdeča
rdečačrna

rdeča
črna črna

prosojno
črna

modra

črna

črna
bela

bela

bela

rjava

črna

oranžna

črna

črna
rdeča
zelena

črna

črna

bela

črna
črna

modra
rdeča

N

NL

L

N
L

N
L

N
L

5
4
3

9
4
7

2
1

6

6

1

1

+
-

FB
AF
RF

DCF
0
0

17
3

4
15
10

6
18
9

2
16
5

7
8

12
13

14

22
5

8
18
17
19

20
9
6

Ionizacijska elektroda

Razen AT vedno mostičeno.AT

zelena
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H.2 Detajlni vezalni načrt

Črpalka za polnjenje zalogovnika

Omrežni vhod

Priključek za e-vodilo (eBUS)

Kontaktni termostat

Vtič za opremo regulatorja
VRC 4xx oz. enkratni zagon ZP

PWM signal za črpalko

zunanji regulator/sobni termostat 7-8-9

O
m

re
žn

a 
na

pe
to

st
M

aj
h

n
a 

n
ap

et
o

st

R
o

b
n

i v
ti

ka
č

m
od

ra
rd

eč
a

be
la

tu
rk

iz
no

vi
jo

lič
no

ze
le

n
a

si
va

Ogrevalna črpalka
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H.4 Priključitev regulatorja VRS 620 in VRC 630
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I Tehnični podatki
Tehnični podatki – moč/obremenitev G20/G25

VKK 806/3-E-
HL

VKK 1206/3-
E-HL

VKK 1606/3-
E-HL

VKK 2006/3-
E-HL

VKK 2406/3-
E-HL

VKK 2806/3-
E-HL

Nazivno območje toplotne
moči P pri 80/60 °C

13,6
… 78,2 kW

21,3
… 113,4 kW

26,2
… 156,5 kW

43,1
… 196,8 kW

47,0
… 236,2 kW

51,0
… 275,5 kW

Nazivno območje toplotne
moči P pri 60/40 °C

14,1
… 80,4 kW

22,1
… 116,5 kW

27,1
… 160,8 kW

44,2
… 201,0 kW

48,2
… 241,2 kW

52,3
… 281,4 kW

Nazivno območje toplotne
moči P pri 50/30 °C

14,4
… 82,4 kW

22,7
… 119,4 kW

27,8
… 164,8 kW

45,3
… 206,0 kW

49,1
… 247,2 kW

53,6
… 288,4 kW

Nazivno območje toplotne
moči P pri 40/30 °C

14,7
… 84,1 kW

23,1
… 121,8 kW

28,4
… 168,2 kW

46,2
… 210,2 kW

50,4
… 252,2 kW

54,7
… 294,3 kW

Največja toplotna obreme-
nitev na strani ogrevanja

80,0 kW 115,9 kW 160,0 kW 200,0 kW 240,0 kW 280,0 kW

Najmanjša toplotna obre-
menitev

14,0 kW 22,0 kW 27,0 kW 44,0 kW 48,0 kW 52,0 kW

Tehnični podatki – ogrevanje
VKK 806/3-E-
HL

VKK 1206/3-
E-HL

VKK 1606/3-
E-HL

VKK 2006/3-
E-HL

VKK 2406/3-
E-HL

VKK 2806/3-
E-HL

Območje nastavitve maks.
temperature dovoda (to-
varniška nastavitev: 80 °C)

35 … 85 ℃ 35 … 85 ℃ 35 … 85 ℃ 35 … 85 ℃ 35 … 85 ℃ 35 … 85 ℃

Dopustni skupni nadtlak 0,6 MPa
(6,0 bar)

0,6 MPa
(6,0 bar)

0,6 MPa
(6,0 bar)

0,6 MPa
(6,0 bar)

0,6 MPa
(6,0 bar)

0,6 MPa
(6,0 bar)

Vsebina kotla (brez pri-
ključnih kosov)

5,74 l 8,07 l 10,4 l 12,73 l 15,05 l 17,37 l

Količina obtočne vode
(glede na ΔT= 20 K)

3,44 m³/h 4,99 m³/h 6,88 m³/h 8,60 m³/h 10,33 m³/h 12,05 m³/h

Izguba tlaka (glede na
ΔT= 20 K)

0,008 MPa
(0,080 bar)

0,0085 MPa
(0,0850 bar)

0,009 MPa
(0,090 bar)

0,0095 MPa
(0,0950 bar)

0,01 MPa
(0,10 bar)

0,0105 MPa
(0,1050 bar)

Količina kondenzata pri
ogrevanju 40/30 °C

13 l/h 20 l/h 27 l/h 34 l/h 40 l/h 47 l/h

Toplotna poraba za pripra-
vljenost na dan (ogrevanje
70 °C)

< 0,4 % < 0,4 % < 0,4 % < 0,4 % < 0,4 % < 0,4 %

Tehnični podatki – splošno
VKK 806/3-E-
HL

VKK 1206/3-
E-HL

VKK 1606/3-
E-HL

VKK 2006/3-
E-HL

VKK 2406/3-
E-HL

VKK 2806/3-
E-HL

Država namembnosti
(oznaka po ISO 3166)

SI (Slovenija) SI (Slovenija) SI (Slovenija) SI (Slovenija) SI (Slovenija) SI (Slovenija)

Dopustne kategorije na-
prav

I2H (SI) I2H (SI) I2H (SI) I2H (SI) I2H (SI) I2H (SI)

Vrsta plina G20 (zemeljski
plin H)

G20 (zemeljski
plin H)

G20 (zemeljski
plin H)

G20 (zemeljski
plin H)

G20 (zemeljski
plin H)

G20 (zemeljski
plin H)

Priključek za plin na strani
naprave

Carina R 1 1/2 Carina R 1 1/2 Carina R 1 1/2 Carina R 1 1/2 Carina R 1 1/2 Carina R 1 1/2

Priključki za ogrevanje
na dvižni/povratni vod na
strani naprave

Carina R 2 Carina R 2 Carina R 2 Carina R 2 Carina R 2 Carina R 2

Premer cevi za dimne
pline

150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Premer cevi za dovodni
zrak

130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

Cev za odtok kondenzata
(min.)

21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm

Pretočni tlak plina, zemelj-
ski plin (G20)

2 kPa
(20 mbar)

2 kPa
(20 mbar)

2 kPa
(20 mbar)

2 kPa
(20 mbar)

2 kPa
(20 mbar)

2 kPa
(20 mbar)



Dodatek

0020149554_01 ecoCRAFT exclusiv Navodila za namestitev in vzdrževanje 43

VKK 806/3-E-
HL

VKK 1206/3-
E-HL

VKK 1606/3-
E-HL

VKK 2006/3-
E-HL

VKK 2406/3-
E-HL

VKK 2806/3-
E-HL

Priključna vrednost pri
15 °C in 1013 mbar, (G20)

8,5 m³/h 12,3 m³/h 16,9 m³/h 21,2 m³/h 25,4 m³/h 29,6 m³/h

Najmanjši masni pretok
dimnih plinov (G20)

6,3 g/s 10,0 g/s 12,2 g/s 19,9 g/s 21,7 g/s 23,5 g/s

Maks. masni pretok dimnih
plinov (G20)

35,4 g/s 51,2 g/s 70,7 g/s 88,4 g/s 106,1 g/s 123,8 g/s

Temperatura dimnih plinov
min. (pri tV/tR = 80/60 °C)

62 ℃ 62 ℃ 62 ℃ 62 ℃ 62 ℃ 62 ℃

Temperatura dimnih pli-
nov maks. (pri tV/tR =
80/60 °C)

60 … 70 ℃
(140,0
… 158,0 ℉)

60 … 70 ℃
(140,0
… 158,0 ℉)

60 … 70 ℃
(140,0
… 158,0 ℉)

60 … 70 ℃
(140,0
… 158,0 ℉)

60 … 70 ℃
(140,0
… 158,0 ℉)

60 … 70 ℃
(140,0
… 158,0 ℉)

Dopustne kategorije plin-
skih naprav

B23; B23P;
C33; C43;
C53; C83; C93

B23; B23P;
C33; C43;
C53; C83; C93

B23; B23P;
C33; C43;
C53; C83; C93

B23; B23P;
C33; C43;
C53; C83; C93

B23; B23P;
C33; C43;
C53; C83; C93

B23; B23P;
C33; C43;
C53; C83;
C93

Nazivni izkoristek (stacio-
narni) pri 80/60 °C

97,8 % 97,8 % 97,8 % 98,4 % 98,4 % 98,4 %

Nazivni izkoristek (stacio-
narni) pri 60/40 °C

100,5 % 100,5 % 100,5 % 100,5 % 100,5 % 100,5 %

Nazivni izkoristek (stacio-
narni) pri 50/30 °C

103,0 % 103,0 % 103,0 % 103,0 % 103,0 % 103,0 %

Nazivni izkoristek (stacio-
narni) pri 40/30 °C

105,1 % 105,1 % 105,1 % 105,1 % 105,1 % 105,1 %

30% izkoristek 108,4 % 108,4 % 108,4 % 108,2 % 108,2 % 108,2 %

Normiran izkoristek (glede
na nastavitve pri nazivni
toplotni moči, DIN 4702,
T8) pri 75/60 °C

106,0 % 106,0 % 106,0 % 106,0 % 106,0 % 106,0 %

Normiran izkoristek (glede
na nastavitve pri nazivni
toplotni moči, DIN 4702,
T8) pri 40/30 °C

110,0 % 110,0 % 110,0 % 110,0 % 110,0 % 110,0 %

Preostanek tlaka črpanja 100,0 Pa
(0,001000 bar)

100,0 Pa
(0,001000 bar)

150,0 Pa
(0,001500 bar)

150,0 Pa
(0,001500 bar)

150,0 Pa
(0,001500 bar)

150,0 Pa
(0,001500 bar)

Razred NOx 5 5 5 5 5 5

Emisije NOx < 60 mg/kWh < 60 mg/kWh < 60 mg/kWh < 60 mg/kWh < 60 mg/kWh < 60 mg/kWh

Emisije CO < 20 mg/kWh < 20 mg/kWh < 20 mg/kWh < 20 mg/kWh < 20 mg/kWh < 20 mg/kWh

Nazivna vrednost CO₂
(G20/G25)

9,1 … 9,3 vol.
%

9,1 … 9,3 vol.
%

9,1 … 9,3 vol.
%

9,1 … 9,3 vol.
%

9,1 … 9,3 vol.
%

9,1 … 9,3 vol.
%

Mera naprave, širina 695 mm 695 mm 695 mm 695 mm 695 mm 695 mm

Mera naprave, višina 1.285 mm 1.285 mm 1.285 mm 1.285 mm 1.285 mm 1.285 mm

Mere naprave, globina 1.240 mm 1.240 mm 1.240 mm 1.550 mm 1.550 mm 1.550 mm

Pribl. neto teža 200 kg 220 kg 235 kg 275 kg 295 kg 310 kg

Teža izdelka, pripravlje-
nega za uporabo pribl.

210 kg 235 kg 255 kg 300 kg 320 kg 340 kg

Tehnični podatki – elektrika
VKK 806/3-E-
HL

VKK 1206/3-
E-HL

VKK 1606/3-
E-HL

VKK 2006/3-
E-HL

VKK 2406/3-
E-HL

VKK 2806/3-
E-HL

Nazivna napetost 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Dovoljena priključna nape-
tost

190 … 253 V 190 … 253 V 190 … 253 V 190 … 253 V 190 … 253 V 190 … 253 V

Vgrajena varovalka (poča-
sna, H ali D)

4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A

Največja električna moč 260 W 260 W 320 W 320 W 320 W 320 W
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VKK 806/3-E-
HL

VKK 1206/3-
E-HL

VKK 1606/3-
E-HL

VKK 2006/3-
E-HL

VKK 2406/3-
E-HL

VKK 2806/3-
E-HL

Električna moč v stanju
pripravljenosti

8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W

Stopnja zaščite IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Razred zaščite Razred I Razred I Razred I Razred I Razred I Razred I

Oznaka
odobritve/registracijska št.

CE-
0063BS3740

CE-
0063BS3740

CE-
0063BS3740

CE-
0063BS3740

CE-
0063BS3740

CE-
0063BS3740
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