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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 Splošna varnostna navodila

1.2.1 Nevarnost zaradi nepravilnega
upravljanja

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

Vaillant upoštevajte splošna varnostna
navodila in opozorila.

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

1.2.2 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).

1.2.3 Življenjska nevarnost zaradi eksplozij
in opeklin zaradi slane raztopine

Slana raztopina etanola je lahko vnetljiva kot
tekočina in para. Obstaja možnost nastanka
eksplozivno nevarnih zmesi pare/zraka.
▶ Zavarujte pred vročino, iskrami, odprtim

ognjem in vročimi površinami.
▶ Poskrbite za zadostno prezračevanje v

primeru nenamerne sprostitve.
▶ Preprečite nastajanje zmesi pare/zraka.
▶ Posoda s slano raztopino mora biti zaprta.

▶ Upoštevajte varnostni list, ki je priložen
slani raztopini.

1.2.4 Življenjska nevarnost zaradi
manjkajočih varnostnih naprav

Manjkajoče varnostne naprave (npr. varno-
stni ventil, raztezna posoda) lahko povzro-
čijo življenjsko nevarne opekline in druge
poškodbe, npr. zaradi eksplozij. Sheme, ki
so prisotne v tem dokumentu, ne prikazujejo
vseh varnostnih naprav, ki so potrebne za
pravilno namestitev.
▶ V sistem namestite potrebne varnostne

naprave.
▶ Upravljavca seznanite s funkcijo in položa-

jem varnostnih naprav.
▶ Upoštevajte veljavne nacionalne in medna-

rodne zakone, standarde in direktive.

1.2.5 Smrtna 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:
▶ Izvlecite omrežni vtič.
▶ Počakajte vsaj 3 min, dokler niso konden-

zatorji izpraznjeni.

1.2.6 Nevarnost zaradi nepravilnega
delovanja

Zagotovite, da je ogrevalni sistem v tehnično
brezhibnem stanju.
▶ Zagotovite, da nobena izmed varnostnih in

nadzornih naprav ni odstranjena, premo-
ščena ali odklopljena.

▶ Nemudoma odpravite napake in poškodbe,
ki vplivajo na varnost.

▶ Regulator namestite tako, da ni zakrit s
pohištvom, zavesami ali drugimi predmeti.

▶ Ko je aktiviran vklop daljinskega upravlja-
nja, obvestite upravljavca, da morajo biti v
prostoru, v katerem je nameščen regulator,
vsi ventili na radiatorjih do konca odprti.

▶ Prostih sponk naprave ne uporabite kot
pritrdilne sponke za nadaljnje ožičenje.

▶ Priključno napeljavo za 230 V in vodila
(BUS) oz. kable tipal napeljite ločeno, če
je dolžina nad 10 m.
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1.2.7 Nevarnost zaradi nezadostne
pritrditve

Uporabljen pritrdilni material mora biti prila-
gojen kakovosti stene. V nasprotnem primeru
se lahko naprava sprosti s stene in pade. Ne-
tesnjenje na priključkih lahko pri tem pomeni
življenjsko nevarnost.
▶ Preverite kakovost stene.
▶ Preverite, če se priložen komplet za pritrdi-

tev lahko uporabi za steno.
▶ Uporabite pritrdilni material, ki je prilagojen

kakovosti stene.
▶ Po potrebi uporabite posamezna stojala.

1.2.8 Preprečitev nevarnosti telesnih
poškodb zaradi jedke slane raztopine

Slana raztopina etilenglikola je škodljiva za
zdravje.
▶ Preprečite stik s kožo ali očmi.
▶ Uporabljajte rokavice in zaščitna očala.
▶ Preprečite vdihavanje in požiranje.
▶ Upoštevajte varnostni list, ki je priložen

slani raztopini.

1.2.9 Preprečitev nevarnosti telesnih
poškodb zaradi opeklin na vročih in
hladnih sestavnih delih

Na sestavnih delih toplotne črpalke lahko
predvsem na hladilnem krogu nastanejo tako
visoke kot tudi nizke temperature.
▶ Ne dotikajte se neizoliranih cevovodov po

celotnem ogrevalnem sistemu.
▶ Ne odstranjujte delov obloge.
▶ Ne dotikajte se kompresorja, ker se lahko

med delovanje močno segreje.

1.2.10 Preprečevanje nevarnosti poškodb
zaradi omrzlin ob stiku s hladilno
tekočino

Toplotna črpalka se dobavlja z delovnim pol-
njenjem hladilne tekočine R 410 A. To je
hladilna tekočina brez klora, ki ne vpliva na
ozonski plašč Zemlje. R 410 A ni vnetljiva in
tudi ne predstavlja nevarnosti eksplozije. Ob
dotiku z mestom iztekanja hladilnega sred-
stva lahko pride do omrzlin.
▶ Če pride do iztekanja hladilnega sredstva,

se ne dotikajte sestavnih delov toplotne
črpalke.

▶ Ne vdihavajte hlapov ali plinov, ki zaradi
netesnjenja izhajajo iz kroga hladilnega
sredstva.

▶ Preprečite stik kože ali oči s hladilnim
sredstvom.

▶ V primeru stika kože ali oči s hladilnim
sredstvom pokličite zdravnika.

1.2.11 Nevarnost zaradi sprememb v okolici
naprave

V primeru izvajanja sprememb v okolici na-
prave lahko pride do nevarnosti za življenje
in telo uporabnika ali tretjih oseb oz. do po-
škodb na napravi in drugih materialnih sred-
stvih.
Na naslednjih mestih ni dovoljeno izvajati
nobenih sprememb:

– na toplotni črpalki geoTHERM
– v okolici toplotne črpalke geoTHERM
– na odtočni napeljavi in na varnostnem ven-

tilu za ogrevalno vodo
– na dovodni napeljavi za slano raztopino,

vodo, zrak in električni tok
– na cevi za odtok kondenzata na kolektorju

za zrak/slano raztopino
– na gradbenih strukturah, ki lahko vplivajo

na varno delovanje naprave.

1.2.12 Preprečitev materialne škode zaradi
kondenzirane vode v hiši

Cevi med toplotno črpalko in kolektorjem za
zrak/slano raztopino so hladne, tako da se v
ceveh v hiši lahko nabira kondenzirana voda.
Zaradi tega lahko pride do materialne škode,
npr. zaradi korozije.
▶ Pazite, da se ne poškoduje izolacija na

ceveh.

1.2.13 Materialna škoda zaradi dodatkov v
ogrevalni vodi

Neustrezna sredstva za zaščito proti zmrzo-
vanju in koroziji lahko poškodujejo tesnila in
druge sestavne dele ogrevalnega kroga in s
tem povzročijo netesnenje z iztekanjem vode.
▶ Ogrevalni vodi dodajajte samo odobrena

sredstva za zaščito proti zmrzovanju in
koroziji.
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1.2.14 Poškodbe na zgradbi zaradi
manjkajoče zaporne naprave

Zaradi manjkajoče zaporne naprava lahko
pride do poškodb na zgradbi.
▶ Namestite zaporne naprave, ki jih zahte-

vajo oz. predpisujejo standardi za namesti-
tev.

1.2.15 Poškodbe zaradi zmrzali zaradi
neustreznega mesta namestitve

V primeru zmrzali obstaja nevarnost poškodb
na napravi ter na celotnem ogrevalnem sis-
temu.
▶ Zagotovite, da ogrevalni sistem v primeru

zmrzali ostane vključen in so vsi prostori
nastavljeni na dovolj visoko temperaturo.

Ogrevanje mora ostati vključeno tudi, če se
prostori ali celotno stanovanje začasno ne
uporabljajo!
Sistemi za zaščito proti zmrzovanju in nadzor
so aktivni samo, če je naprava priključena
na električno napetost. Naprava mora biti
priključena na električno napetost.
Toplotna črpalka sama nima funkcije zaščite
proti zmrzovanju. Za nemoteno delovanje
hladilnega kroga je potrebno vzdrževati mi-
nimalno sobno temperaturo 7 °C. Če sobna
temperatura pade pod 7 °C, lahko pride do
poškodb toplotne črpalke zaradi zmrzali.

1.2.16 Poškodbe zaradi zmrzali zaradi
nezadostne sobne temperature

V primeru prenizko nastavljene sobne tem-
perature v posameznih prostorih ni možno
izključiti poškodb v delnih območjih ogreval-
nega sistema zaradi zmrzali.
▶ Zagotovite, da v primeru vaše odsotnosti v

času, ko obstaja možnost zmrzali, ostane
ogrevalni sistem vključen in so vsi prostori
nastavljeni na dovolj visoko temperaturo.

▶ Obvezno upoštevajte navodila za zaščito
proti zmrzovanju.

1.2.17 Poškodbe zaradi zmrzali zaradi
izpada električne napetosti

V primeru izpada napajalne napetosti ni mo-
žno izključiti poškodb v delnih območjih ogre-
valnega sistema zaradi zmrzali.

Če želite, da naprava ob izpadu električne
napetosti ostane pripravljena za delovanje z
uporabo zasilnega generatorja, upoštevajte
naslednje:
▶ Zagotovite, da tehnične vrednosti zasil-

nega generatorja (frekvenca, napetost,
ozemljitev) ustrezajo vrednostim električ-
nega omrežja.

1.2.18 Materialna škoda zaradi neustrezne
montažne površine

Montažna površina mora biti ravna in imeti
zadostno nosilnost za delovno težo naprave.
Zaradi neravnosti montažne površine lahko
pride do netesnjenja v napravi. V primeru ne-
zadostne nosilnosti se lahko naprava sprosti
in pade. Netesnjenje na priključkih lahko pri
tem pomeni življenjsko nevarnost.
▶ Poskrbite, da naprava leži ravno na monta-

žni površini.
▶ Zagotovite, da ima montažna površina za-

dostno nosilnost za delovno težo naprave.

1.2.19 Možnost materialne škode zaradi
neprimernega orodja

▶ Za privijanje ali odvijanje vijačnih spojev
uporabljajte ustrezno orodje.

1.2.20 Motnje v delovanju naprave zaradi
nepravilnega tlaka v sistemu

Za preprečitev delovanja sistema s pre-
majhno količino vode in posledične škode
upoštevajte naslednje:
▶ V rednih intervalih preverjajte tlak v ogre-

valnem sistemu.
▶ Obvezno upoštevajte navodila za tlak v

sistemu.

1.2.21 Preprečevanje škode na okolju
zaradi iztekanja hladilnega sredstva

Toplotna črpalka vsebuje hladilno sredstvo R
410 A. Hladilno sredstvo se ne sme izpuščati
v atmosfero. R 410 A je s Kjotskim protoko-
lom določen kot fluoriran toplogredni plin z
GWP 1725 (GWP = Global Warming Poten-
tial, potencial globalnega segrevanja). Če za-
ide v atmosfero, deluje 1725-krat močneje kot
naravni toplogredni plin CO2.
Hladilno sredstvo iz toplotne črpalke je po-
trebno pred odstranjevanjem črpalke v celoti
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izsesati v za to primerno posodo, da se nato
lahko v skladu s predpisi ponovno uporabi ali
odstrani.
▶ Poskrbite, da vzdrževalna dela in posege

v krogu hladilnega sredstva izvaja samo
uradno certificirano strokovno osebje z
ustrezno zaščitno opremo.

▶ Za recikliranje in odstranjevanje hladilnega
sredstva, ki se nahaja v toplotni črpalki,
naj poskrbi certificirano strokovno osebje v
skladu s predpisi.

1.3 Predpisi (direktive, zakoni, standardi)

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.

1.4 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.

1.5 Namenska uporaba

V primeru nepravilne ali neustrezne uporabe
lahko pride do nevarnosti za življenje in telo
uporabnika ali tretjih oseb oz. do poškodbe
na izdelku in drugih materialnih sredstvih.

Toplotna črpalka zrak/voda Vaillant
geoTHERM VWL 35/4 S z VWL 3/4 SI
je predvidena kot izvor toplote za zaprte
ogrevalne sisteme. Toplotne črpalke so pred-
videne izključno kot izvori toplote za zaprte
sisteme centralnega ogrevanja za uporabo
v gospodinjstvih. Delovanje toplotne črpalke
izven meja uporabe povzroči izklop toplotne
črpalke z notranjimi krmilnimi in varnostnimi
napravami.

Za ustrezno uporabo je potrebno:

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

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

Uporaba izdelka v vozilih, npr. v mobilnih
hišicah ali stanovanjskih prikolicah, velja za
neustrezno. Kot vozila ne veljajo enote, ki so
trajno in fiksno nameščene (tako imenovana
nepremična namestitev).

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

1.6 Naloga in funkcija zaznavanja
umazanosti toplotnega izmenjevalnika
v kolektorju za zrak/slano raztopino

Ta funkcija nadzira stopnjo umazanosti
v toplotnem izmenjevalniku kolektorja za
zrak/slano raztopino.

Ko ima toplotni izmenjevalnik kolektorja
za zrak/slano raztopino manjšo moč za-
radi prahu ipd., se prikaže informacija za
vzdrževanje.

1.7 Naloga in funkcija funkcije zaščite
proti zmrzovanju

Za delovanje v sili za funkcijo ogrevanja in
zasilno zaščito proti zmrzovanju se uporablja
plinski grelnik. Pri tem upoštevajte navodila v
navodilih za uporabo plinskega grelnika.

Toplotna črpalka sama nima funkcije zaščite
proti zmrzovanju. Za nemoteno delovanje
hladilnega kroga je potrebno vzdrževati mini-
malno sobno temperaturo.

– Minimalna sobna temperatura: ≥ 7 ℃

1.8 Naloga in funkcija varovalke proti
pomanjkanju ogrevalne vode

Ta funkcija stalno nadzira tlak ogrevalne
vode, da se prepreči morebitno pomanjka-
nje ogrevalne vode.

Analogni senzor tlaka izklopi toplotno črpalko
in preklopi kolektor za zrak/slano raztopino v
stanje pripravljenosti, ko tlak vode pade pod
najmanjši tlak. Senzor ponovno vklopi toplo-
tno črpalko in preklopi kolektor za zrak/slano
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raztopino iz stanja pripravljenosti, ko tlak
vode doseže vrednost obratovalnega tlaka.

– Najmanjši tlak ogrevalne vode:
≥ 0,05 MPa

– Obratovalni tlak ogrevalne vode:
≥ 0,07 MPa

1.9 Naloga in funkcija varovalke proti
pomanjkanju slane raztopine

Varovalka proti pomanjkanju slane raztopine
stalno nadzira tlak tekočine v krogu okolja, da
se prepreči morebitno pomanjkanje tekočine.

Analogni senzor tlaka izklopi toplotno čr-
palko in preklopi kolektor za zrak/slano razto-
pino v stanje pripravljenosti, ko tlak tekočine
pade pod najmanjši tlak. Senzor ponovno
vklopi toplotno črpalko in preklopi kolektor za
zrak/slano raztopino iz stanja pripravljenosti,
ko tlak tekočine doseže vrednost obratoval-
nega tlaka.

– Najmanjši tlak slane raztopine:
≥ 0,05 MPa

– Obratovalni tlak slane raztopine:
≥ 0,07 MPa

1.10 Naloga in funkcija zaščite proti
zmrzovanju

Ta funkcija preprečuje zmrzovanje uparjal-
nika, ko temperatura vira toplote pade pod
določeno vrednost.

Izhodna temperatura vira toplote se stalno
meri. Če Izhodna temperatura vira toplote
pade pod določeno vrednost, se začasno
odklopi kompresor s sporočilom o statusu. Če
se ta napaka pojavi trikrat zapovrstjo, sledi
trajni izklop s prikazom sporočila o napaki.

1.11 Naloga in funkcija zaščite črpalke in
ventila pred blokado

Ta funkcija preprečuje blokiranje črpalk za
ogrevalno vodo in slano raztopino ter vseh
preklopnih ventilov.

Črpalke in ventili, ki 24 ur niso delovali, se
zaporedoma za 20 sekund vklopijo.

1.12 Naloga in funkcija visokotlačnega
presostata v hladilnem krogu

Visokotlačni presostat izklopi toplotno čr-
palko, ko je tlak v hladilnem krogu previsok.

Ko tlak v hladilnem krogu toplotne črpalke
preseže maksimalni tlak, visokotlačni preso-
stat začasno izklopi toplotno črpalko. Po do-
ločenem času sledi naslednji poskus zagona
toplotne črpalke. Po treh zaporednih neuspe-
šnih poskusih zagona se prikaže sporočilo o
napaki.

– Maks. tlak v hladilnem krogu: 4,15 MPa
– Čakalni čas: 5 min
– Čakalni čas: 30 min

1.13 Naloga in funkcija senzorja tlaka v
ogrevalnem krogu in krogu slane
raztopine

V ogrevalnem krogu in krogu slane raztopine
se nahaja po en senzor tlaka, ki meri prisoten
tlak.

Tlak lahko odčitate na zaslonu toplotne čr-
palke. Če tlak v enem izmed obeh krogotokov
pade pod minimalni obratovalni tlak, se na
zaslonu toplotne črpalke prikaže sporočilo o
napaki.

– Obratovalni tlak ogrevalne vode:
≥ 0,07 MPa

– Obratovalni tlak slane raztopine:
≥ 0,07 MPa

1.14 Naloga in funkcija odmrzovanja
kolektorja za zrak/slano raztopino

Ta funkcija omogoča, da se toplotni izme-
njevalnik in kolektor za zrak/slano raztopino
odtajata v skladu s potrebami.

V ta namen se v skladu s potrebami z elek-
tričnim grelcem za kratek čas segreje slana
raztopina do toplotnega izmenjevalnika toliko,
da se odtaja srež na zunanji strani toplotnega
izmenjevalnika. Ta funkcija se aktivira, ko je
temperaturna razlika med zrakom, ki prihaja
na toplotni izmenjevalnik, in slano raztopino
v toplotnem izmenjevalniku, večja od 7 K.
Med postopkom odmrzovanja se toplotna čr-
palka preklopi v pripravljenost brez delovanja
kompresorja, črpalka za krog okolja pa deluje
dalje. Ko temperatura slane raztopine v toplo-
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tnem izmenjevalniku doseže 5 °C, elektronika
izklopi odstranjevalnik ledu.
Varnostni omejevalnik temperature nadzira
segrevanje. Ta varnostni omejevalnik tem-
perature vključuje napravo za nadzor tem-
perature s funkcijo ponastavitve, ki se izklopi
pri 55 °C in se pri 35 °C samodejno pona-
stavi, ter talilno varovalko brez ponastavi-
tve, ki se sproži pri 104 °C. Po sproženju ta-
lilne varovalke je potrebno zamenjati celoten
varnostni omejevalnik temperature. Shema
je prikazana v poglavju "Priključne sheme"
(→ stran 31).
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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 naprave z naslednjimi ozna-
kami tipov in številkami artiklov:

Oznaka tipa Št. art.

VWL 35/4 S 230 V 0010013076

VWL 3/4 SI 230 V 0020126470

▶ 10-mestno številko artikla za toplotno črpalko lahko raz-
berete s ploščice, ki se nahaja za sprednjim pokrovom.
Sedmo do 16. mesto serijske številke na tipski tablici
predstavljajo številko artikla.

3 Pregled sistema

3.1 Naloga, način delovanja in zgradba
hibridnega sistema toplotne črpalke

3.1.1 Naloga

Hibridni sistem toplotne črpalke proizvaja toploto v sistemih
ogrevanja: toplotno energijo odvzema v krogu vira toplote in
jo prek notranjega hladilnega kroga oddaja v ogrevalni krog.
Pripravo tople vode prevzame plinski grelnik.

Sistem sestavljata dva vira toplote (toplotna črpalka in plin-
ski grelnik), ki v načinu ogrevanja oddajata skupno toplotno
energijo v ogrevalni krog/ogrevalne kroge. Za pripravo tople
je zadolžen izključno plinski grelnik.
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3.1.2 Zgradba
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32

5858

42a

65

42a
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43

10

2 BUS

2 BUS

13h

2 BUS

13a

2 BUS

1 Plinski grelnik

3 Toplotna črpalka

13e Regulator sistema za krmiljenje funkcij sistema

16 DCF sprejemnik s tipalom zunanje temperature

70 Kolektor za zrak/slano raztopino

Hibridni sistem toplotne črpalke sestavljajo naslednje komponente:

– Regulator sistema (VRC 470)
– Plinski grelnik
– Spojnik VR 32 (obvezna vgradnja v plinski grelnik)
– Toplotna črpalka VWL 35/4 S
– Tipalo zunanje temperature z DCF sprejemnikom
– Tipalo sistema VR 10
– Kolektor za zrak/slano raztopino VWL 3/4 SI

Vremensko voden regulator sistema VRC 470 v sistemu toplotne črpalke omogoča krmiljenje naslednjih komponent ogreval-
nega sistema:

– do dva ogrevalna kroga, mešana in čista
– pripravo tople vode
– cirkulacijsko črpalko

Toplotna črpalka je predvidena za delovanje s sistemom talnega ogrevanja in pokriva moč ogrevanja pretežno v prehodnih
časih. Od zunanje temperature okoli 0 °C moč ogrevanja toplotne črpalke ne zadošča več. Od te temperature prevzame
ogrevanje plinski grelnik. Če je v stanovanju nameščen dodaten sistem ogrevanja z radiatorji, se ta sistem ogreva izključno
s plinskim grelnikom. Tudi za pripravo tople vode se uporablja izključno plinski grelnik. Enota Hybrid-Manager v regulatorju
sistema uporablja vremensko vodeno regulacijo ter se v odvisnosti od zunanje temperature, trenutne temperature dvižnega
voda ter od cene plina in električne energije odloči, katera naprava prevzame moč ogrevanja. Kolektor za zrak/slano razto-
pino odvzema toplotno energijo iz zunanjega zraka. Dodatno pa je lahko priključen prezračevalni sistem v stanovanju.

Delovanje v sili za funkcijo ogrevanja in zasilno zaščito proti zmrzovanju zagotavlja plinski grelnik.

Sistem toplotne črpalke geoTHERM je opremljen z dodatno funkcijo hlajenja, da lahko v poletnem času, pri višjih zunanjih
temperaturah, poskrbite za ustrezno temperaturo v stanovanjskih prostorih.
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3.1.2.1 Regulator sistema VRC 470:

– Zajemanje zahtev za ogrevanje v sistemu po nastavljivem načinu delovanja in nastavljivih časovnih intervalih ob upošte-
vanju zunanje temperature in sobne temperature

– Nastavitev časovnih intervalov za zmanjšanje hrupa (pomembno samo za toplotno črpalko)
– Preklop med toplotno črpalko in plinskim grelnikom ter aktiviranje hlajenja. Učinkovitost toplotne črpalke in plinskega grel-

nika v povezavi z obratovalnimi stroški in udobjem je povezano z odstopanjem sobne temperature od želene vrednosti.
Odstopanje dejanske temperature dvižnega voda od želene temperature dvižnega voda se uporablja kot indikator za moč
ogrevanja toplotne črpalke glede na potrebo po ogrevanju v ogrevalnem krogu oz. v ogrevalnih krogih.

3.1.2.2 Plinski grelnik

– pripravo tople vode
– Izpolnitev zahteve za ogrevanje regulatorja sistema

3.1.2.3 Toplotna črpalka

– Izpolnitev zahteve za ogrevanje regulatorja sistema do najmanjše zunanje temperature in do največje želene temperature
dvižnega voda

– Izpolnitev zahtev za hlajenje regulatorja sistema do največje zunanje temperature
– Upoštevanje potrebnega zmanjšanja hrupa v načinu ogrevanja ali hlajenja
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3.1.3 Način delovanja

10
9

8

12
337 6

4
5

1 Ogrevalna črpalka

2 Utekočinjevalnik

3 Filtrirni element

4 Elektronski ekspanzijski
ventil

5 Plošča tiskanega vezja

6 Uparjalnik

7 Črpalka slane raztopine

8 Kolektor za zrak/slano
raztopino

9 4-potni preklopni ventil

10 Batni kompresor

Toplotna črpalka zrak/voda Vaillant geoTHERM VWL 35/4 S
kot vir toplote uporablja zunanji zrak. Toplotna črpalka lahko
deluje od 0 °C do največ 37 °C temperature zunanjega
zraka.

Toplotna črpalka je sestavljena iz ločenih krogotokov, ki so
med seboj povezani s toplotnimi izmenjevalniki. Ti krogotoki
so:

– Krog slane raztopine, ki odvzema toplotno energijo iz
zunanjega zraka in jo nato prenaša v hladilni krog.

– Krog hladilnega sredstva, s katerim se toplotna energija
zunanjega zraka poviša na uporabno visok temperaturni
nivo in odda v ogrevalni krog.

– Ogrevalni krog, s katerim se ogrevajo stanovanjski pro-
stori.

Krog hladilnega sredstva je prek uparjalnika (6) povezan
na vir toplote (8), od koder odvzema toplotno energijo. Pri
tem se spremeni agregatno stanje hladilnega sredstva, ki se
upari. Prek utekočinjevalnika (2) je krog hladilnega sredstva
povezan z ogrevalnim sistemom, v katerega se ponovno pre-
nese toplotna energija. Pri tem se hladilno sredstvo konden-
zira, ponovno postane tekoče.

Ker se toplotna energija lahko prenaša samo s telesa z višjo
temperaturo na telo z nižjo temperaturo, mora imeti hladilno
sredstvo v uparjalniku nižjo temperaturo kot vir toplote. Po
drugi strani pa mora biti temperatura hladilnega sredstva v
utekočinjevalniku višja kot temperatura ogrevalne vode, da
se toplotna energija lahko prenese na slednjo.

Te različne temperature se v krogu hladilnega sredstva
ustvarjajo prek kompresorja (10) in ekspanzijskega ventila
(4), ki se nahajata med uparjalnikom in utekočinjevalnikom.
Hladilna tekočina, ki v obliki hlapov priteka iz uparjalnika,
pride v kompresor in se tam stisne. Pri tem močno narasteta
tlak in temperatura uparjene hladilne tekočine. Po tem po-
stopku le-ta steče skozi utekočinjevalnik, v katerem se njena
toplotna energija med kondenzacijo prenese na ogrevalno
vodo. Kot tekočina steče v eskpanzijski ventil, se tam močno
razširi, pri čemer se ji moćno znižata tlak in temperatura. Ta
temperatura je zdaj nižja kot temperatura slane raztopine,
ki teče skozi uparjalnik. Hladilno sredstvo tako lahko v

uparjalniku ponovno odvzema toplotno energijo, pri čemer se
ponovno upari in teče do kompresorja. Krogotok se začne od
začetka.

Uparjalnik, črpalka slane raztopine, cevovodi v krogu slane
raztopine ter deli krogotoka hladilnega sredstva so znotraj
toplotne črpalke toplotno izolirani, da ne more nastajati kon-
denzat. Če se kondenzat kljub temu nabere v majhnih koli-
činah, se prestreže z zbiralnikom kondenzata. Zbiralnik kon-
denzata se nahaja na spodnjem delu hladilnega kroga, v no-
tranjem delu toplotne črpalke. Naraščanje toplote v toplotni
črpalki povzroči, da kondenzat v zbiralniku kondenzata iz-
hlapi.

Toplotna črpalka Vaillant je opremljena z dodatno funkcijo
hlajenja, da lahko v poletnem času, pri višjih zunanjih tempe-
raturah, poskrbite za ustrezno temperaturo v stanovanjskih
prostorih. V ta namen je v krogu hladilnega sredstva toplo-
tne črpalke vgrajen 4-potni preklopni ventil. Uporabljen je
princip aktivnega hlajenja, pri katerem se toplotna energija
s pomočjo kroga hladilnega sredstva odvzema iz sistema
porabnikov toplote (kot je npr. talno ogrevanje ) in se nato
odvaja v zunanji zrak. Poleg tega se s pomočjo 4-potnega
preklopnega ventila hidravlično izvedejo postopki zamenjave
toplote v uparjalniku in utekočinjevalniku v krogu hladilnega
sredstva.

Ogrevalna voda, ki je v dvižnem vodu hladnejša od sobne
temperature, odvzema toplotno energijo iz prostorov in se
prek ogrevalne črpalke pošilja do utekočinjevalnika (ki v na-
činu hlajenja deluje kot uparjalnik). Ta toplotna energija se
odvzema iz hladilnega sredstva in se prek uparjalnika pre-
nese na višji temperaturni nivo. Nato se toplotna energija
v uparjalniku (ki v načinu hlajenja deluje kot utekočinjeval-
nik) prenese na slano raztopino. Ohlajeno hladilno sredstvo
pride v eskpanzijski ventil, kjer lahko ponovno odjemlje toplo-
tno energijo iz uparjalnika. Črpalka slane raztopine prečrpa
toplo slano raztopino do kolektorja za zrak/slano raztopino.
Toplotna energija se odda v zunanji zrak in se prek sistema
zračnih kanalov prenese v okolje.

Pri namestitvi je lahko smiselno, da se nekateri prostori (npr.
kopalnica) izključijo iz funkcije hlajenja - v ta namen se kr-
milijo posebni zaporni ventili. Elektronika toplotne črpalke
pošlje signal, da se lahko uporablja za takšno krmiljenje.

3.1.4 Vremensko voden regulator sistema

Hibridni sistem toplotne črpalke je opremljen z vremensko
vodenim regulatorjem sistema, ki v odvisnosti od načina
regulacije zagotavlja ogrevanje in pripravlja toplo vodo ter
uravnava samodejno delovanje.

Regulator zagotavlja višjo moč ogrevanja, ko je zunanja tem-
peratura nižja. Pri višjih zunanjih temperaturah regulator
zniža moč ogrevanja. Zunanja temperatura se meri z loče-
nim, na prostem nameščenim tipalom, izmerjena vrednost pa
se pošilja v regulator.

Sobna temperatura je odvisna samo od nastavljenih vredno-
sti. Vplivi zunanje temperature se izravnajo.

Priprava tople vode ni odvisna od vremensko vodene regula-
cije.

Upravljanje regulatorja sistema je opisano v → navodilih za
uporabo calorMATIC 470.
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4 Pregled naprave

4.1 Podatki na tipski tablici

Na spodnji strani naprave se nahaja tipska tablica. Na ko-
lektorju za zrak/slano raztopino se tipska tablica nahaja na
nosilnem okviru na spodnji strani naprave.

Podatek na tipski tablici Pomen

Serijska št. enoznačna identifikacijska šte-
vilka naprave

Nazivna napetost za kompresor,
črpalke in regulator

Nazivna napetost za ventilator,
regulator in odstranjevalnik ledu

P max Maks. nazivna moč

I max Maks. zagonski tok

Tip hladilnega sredstva, količina
polnjenja, dopustni nazivni nad-
tlak

COP A2/W35 Koeficient učinkovitosti (Coeffi-
cient of Performance) pri tem-
peraturi vhodnega zraka 2 °C in
temperaturi dvižnega voda ogre-
vanja 35 °C

COP A7/W35 Koeficient učinkovitosti (Coeffi-
cient of Performance) pri tem-
peraturi vhodnega zraka 7 °C in
temperaturi dvižnega voda ogre-
vanja 35 °C

EER A35/W18 Energijski izkoristek (Energy
Efficiency Ratio) pri temperaturi
vhodnega zraka 35 °C in tempe-
raturi dvižnega voda ogrevanja
18 °C

A2/W35 Moč ogrevanja pri temperaturi
vhodnega zraka 2 °C in tempe-
raturi dvižnega voda ogrevanja
35 °C

A7/W35 Moč ogrevanja pri temperaturi
vhodnega zraka 7 °C in tempe-
raturi dvižnega voda ogrevanja
35 °C

A35/W18 Moč hlajenja pri temperaturi vho-
dnega zraka 35 °C in temperaturi
dvižnega voda ogrevanja 18 °C

A7/W35

Nazivna moč kolektorja za
zrak/slano raztopino pri tem-
peraturi vhodnega zraka 7 °C in
temperaturi dvižnega voda ogre-
vanja 35 °C

Volt Omrežna napetost

Hz Omrežna frekvenca

IP Razred zaščite

Oznaka CE Naprava ustreza zahtevam
evropskih standardov in direktiv

Podatki za odstranjevanje

Preberite navodila za uporabo in
namestitev

4.2 Naloga, zgradba in način delovanja toplotne
črpalke geoTHERM VWL 35/4 S

4.2.1 Naloga

Naprava odvzema toplotno energijo iz kroga vira toplote in jo
prek kroga hladilnega sredstva oddaja v ogrevalni sistem.

4.2.2 Zgradba

3

5

4

1

2

1 Snemljiva kapa

2 Sprednja obloga

3 Upravljalna plošča

4 Ploščica s serijsko številko
na zadnji strani

5 Sprednji pokrov

14 267

8

35

1 Kabelska uvodnica za
električni priključek

2 Povratni vod ogrevanja

3 Filtrirni element

4 Dvižni vod ogrevanja

5 Cev za odtok na varno-
stnem ventilu

6 Od toplotne črpalke do
vira toplote („B‟, hladna
slana raztopina)

7 Od vira toplote do toplotne
črpalke („A‟, topla slana
raztopina)

8 Tipska tablica
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4

3

5

7

6

8

9

1

11

12

13

14

16

18

19

20 2

15

17

10

1 Utekočinjevalnik (v načinu
ogrevanja)

2 Temperaturno tipalo na
izhodu kompresorja

3 Batni kompresor

4 Visokotlačni presostat

5 Senzor visokega tlaka

6 Plošča tiskanega vezja z
releji

7 Ogrevalna črpalka

8 Stikalna omarica

9 Cev za odtok na varno-
stnem ventilu

10 Merilnik pretoka ogreval-
nega kroga

11 Varnostni ventil ogreval-
nega kroga

12 Senzor tlaka v krogu slane
raztopine

13 Črpalka slane raztopine

14 Zbiralnik hladilnega sred-
stva

15 Senzor nizkega tlaka

16 Elektronski ekspanzijski
ventil

17 Temperaturno tipalo na
vhodu kompresorja

18 Uparjalnik (v načinu ogre-
vanja)

19 4-potni preklopni ventil

20 Odzračevalni ventili

4.2.3 Način delovanja toplotne črpalke

Krog hladilnega sredstva je prek uparjalnika povezan na
vir toplote, od koder odvzema toplotno energijo. Pri tem se
spremeni agregatno stanje hladilnega sredstva, ki se upari.
Prek utekočinjevalnika je krog hladilnega sredstva v toplo-
tni črpalki povezan z ogrevalnim sistemom, v katerega se
ponovno prenese toplotna energija. Pri tem se hladilno sred-
stvo kondenzira, ponovno postane tekoče. Ker se toplotna
energija lahko prenaša samo s telesa z višjo temperaturo
na telo z nižjo temperaturo, mora imeti hladilno sredstvo v
uparjalniku nižjo temperaturo kot vir toplote. Po drugi strani
pa mora biti temperatura hladilnega sredstva v utekočinje-
valniku višja kot temperatura ogrevalne vode, da se toplotna
energija lahko prenese na slednjo.

Te različne temperature se v krogu hladilnega sredstva
ustvarjajo prek kompresorja in ekspanzijskega ventila, ki se
nahajata med uparjalnikom in utekočinjevalnikom. Hladilna
tekočina, ki v obliki hlapov priteka iz uparjalnika, pride v

kompresor in se tam stisne. Pri tem močno narasteta tlak in
temperatura uparjene hladilne tekočine. Po tem postopku le-
ta steče skozi utekočinjevalnik, v katerem se njena toplotna
energija med kondenzacijo prenese na ogrevalno vodo. Kot
tekočina steče v eskpanzijski ventil, se tam močno razširi, pri
čemer se ji moćno znižata tlak in temperatura. Ta tempe-
ratura je zdaj nižja kot temperatura slane raztopine, ki teče
skozi uparjalnik. Hladilno sredstvo tako lahko v uparjalniku
ponovno odvzema toplotno energijo, pri čemer se ponovno
upari in teče do kompresorja. Krogotok se začne od začetka.

V izogib nastajanju kondenzata v notranjosti toplotne črpalke
je napeljava kroga slane raztopine in kroga hladilnega sred-
stva toplotno izolirana. Če kondenzat kljub temu nastaja, se
le-ta zbere v zbiralniku kondenzata.

4.3 Naloga, zgradba in način delovanja kolektorja
za zrak/slano raztopino VWL 3/4 SI

4.3.1 Naloga

Kolektor za zrak/slano raztopino VWL 3/4 SI se uporablja za
izmenjavo toplote med krogom slane raztopine in zunanjim
zrakom.

4.3.2 Zgradba

Priključek cevi za vsesavanje se nahaja na levi strani, pri-
ključek cevi za izpust se nahaja na desni strani kolektorja za
zrak/slano raztopino.

1

2

3

1 Odvod zraka

2 Dovod zraka

3 Sprednja obloga
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1

2

5

3

4

1 Pritrdilni vijak sprednje
obloge

2 Od vira toplote do toplotne
črpalke („A‟, topla slana
raztopina)

3 Odtok kondenzata

4 Zasilni pretok

5 Od toplotne črpalke do
vira toplote („B‟, hladna
slana raztopina)

1 2

3

4

567

8

9

1 Toplotni izmenjevalnik za
zrak/slano raztopino

2 Temperaturno tipalo na
dovodu zraka

3 Odzračevalni vijaki

4 Membranska raztezna
posoda kroga slane razto-
pine

5 Odstranjevalnik ledu

6 Stikalna omarica

7 Loputa za ventilator

8 Ventilator

9 Nosilec naprave

4.3.3 Način delovanja kolektorja za zrak/slano
raztopino

V sistemu toplotne črpalke se s kolektorjem za zrak/slano
raztopino prenaša nosilni medij vira toplote – slana razto-
pina. S pomočjo ventilatorja se vsesa zunanji zrak, ki nato
pride v cevni register in na površino toplotnega izmenjeval-
nika v obliki aluminijastih lamel. Toplotna energija se iz zu-

nanjega zraka prenese na slano raztopino. Ogreta slana raz-
topina se nato prenese nazaj v uparjalnik toplotne črpalke
in dvigne hladilno sredstvo na višji energijski nivo, pri čemer
ponovno oddaja toplotno energijo.

5 Montaža

5.1 Priprava za montažo

5.1.1 Dostava, transport in vnašanje

5.1.1.1 Razpakiranje naprav

▶ Previdno odstranite embalažo in oblazinjenje, da pri tem
ne poškodujete delov naprave.

Navodilo
Transportna varovala toplotne črpalke odstra-
nite šele po montaži na steno oz. v montažni
okvir.

5.1.1.2 Preverjanje obsega dobave toplotne črpalke

▶ Preverite, če je obseg dobave popoln.

Število Oznaka

1 Nosilec naprave

1 Toplotna črpalka

1 Priključni komplet:

– 4 tlačni fitingi
– 2 priključni cevi (22 mm Cu)
– 2 tesnili s kovinskim opornim obročem za

krog slane raztopine
– 2 ploščati tesnili za ogrevalni krog
– 2 protipovratni loputi

1 Navodila za uporabo, namestitev in vzdrževanje

5.1.1.3 Preverjanje obsega dobave kolektorja za
zrak/slano raztopino

▶ Preverite, če je obseg dobave popoln.

Število Oznaka

1 Nosilec naprave

2 Priključni nastavek (ni nameščen)

1 Kolektor za zrak/slano raztopino

1 Sifon za odtok kondenzata

1 Montažni material:

– 2 tlačna fitinga
– 2 tesnili s kovinskim opornim obročem
– 2 lesna vijaka (8x80 mm)
– 2 vložka (10x60 mm)
– 2 podložki

1 Izolirni obroček
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5.1.1.4 Izbira mesta namestitve toplotne črpalke

▶ Izberite suh prostor, ki je trajno zaščiten proti zmrzovanju
in omogoča upoštevanje minimalne in maksimalne tem-
perature okolice.
– Dovoljena temperatura okolice: 7 … 40 ℃

▶ Prostor namestitve mora imeti določeno minimalno pro-
stornino.
– Prostor namestitve pri 0,75 kg količine hladilnega

sredstva: 2,4 m³

▶ Zagotovite upoštevanje potrebnih minimalnih razmikov.
▶ Razmik med toplotno črpalko in kolektorjem za

zrak/slano raztopino mora biti čim manjši; poleg tega
uporabite čim manjše število kolen, ker vsako koleno
povzroči dodaten padec tlaka, ki zmanjša učinkovitost.

▶ Mesto namestitve izberite tako, da se ne morejo prena-
šati vibracije, ki nastajajo med delovanjem.

▶ Način pritrditve mora biti prilagojen okoliščinam, da lahko
prenese težo toplotne črpalke.
– Masa: 55 kg

▶ Pri stenah s ploskovno maso pod 200 kg/m2, pri stenah z
lahkimi gradbenimi ploščami in posebnih suhomontažnih
stenah uporabite montažni okvir za namestitev toplotne
črpalke pred steno, da se preprečijo vibracije in posle-
dične emisije hrupa.

▶ Montažni okvir lahko pritrdite na steno samo pri tleh oz.
ob stropu, da zagotovite minimalne vibracije.

▶ Poskrbite, da je možno izvesti smotrno napeljavo (na
strani slane raztopine, tople vode in na strani ogrevanja).

▶ Za cev za odtok varnostnega ventila v ogrevalnem krogu
uporabite odprt lijak.

▶ Poskrbite, da je omogočen odvod nastalega kondenzata.

5.1.1.5 Izbira mesta namestitve kolektorja za
zrak/slano raztopino

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi korozije!

Jedke pare lahko povzročijo korozijske po-
škodbe na kolektorju za zrak/slano raztopino.
Vsesan zrak ne sme vsebovati amoniaka,
metana in drugih sestavin, ki povzročajo ko-
rozijo.

▶ Kolektorja za zrak/slano raztopino ne na-
mestite v bližino hlevov in gnojnih jam.

▶ Stena, predvidena za montažo, mora biti ravna in imeti
zadostno nosilnost.

▶ Po potrebi uporabite montažni okvir.
▶ Za zagotovitev večje učinkovitosti mora biti razdalja med

toplotno črpalko in kolektorjem za zrak/slano raztopino
čim manjša.
– Višinska razlika med toplotno črpalko in kolektorjem

za zrak/slano raztopino: ≤ 6 m
– Maks. dolžina cevi za slano raztopino: 2 x 10 m

▶ Mesto namestitve načrtujte glede cevi za vsesavanje in
izpust tako, da zaradi premikanja zraka ali kondenzata
skozi zračne kanale ne more priti do ogrožanja oseb.

▶ Upoštevajte običajne krajevne in zakonsko določene mi-
nimalne razmike od sten, odprtega ognja, žara in otroških
igrač.

▶ Pri izbiri mesta namestitve upoštevajte, da pri delovanju
s polno obremenitvijo pozimi nastaja hrup (odvisno od
trenutne potrebe po moči), ki ga povzroča kolektor za
zrak/slano raztopino in se lahko ojači na zvočno trdih
površinah.
– Raven zvoka (→ stran 53)

▶ Upoštevajte nacionalne predpise o hrupu.
▶ Poskrbite, da se cevi za vsesavanje in izpust lahko nape-

ljejo na zunanji strani zgradbe.
▶ Mesto namestitve izberite tako, da se lahko zagotovi

upoštevanje zakonsko določenih imisijskih vrednosti za
hrup izven zgradb, po možnosti brez uporabe funkcije
zmanjšanja hrupa sistema toplotne črpalke.

▶ Poskrbite, da je omogočen odvod nastalega kondenzata.
▶ Zagotovite, da je prisoten ustrezen odtok sifona za odvod

kondenzata.

5.1.1.6 Transport toplotne črpalke

Opozorilo!
Nevarnost poškodb zaradi velike teže pri
dviganju!

Toplotna črpalka tehta 55 kg.

▶ Toplotno črpalko naj dviga več oseb, da
ne pride do telesnih poškodb.

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega
transporta!

Neodvisno od načina transporta toplotne čr-
palke ni nikoli dovoljeno nagniti za več kot
45°. V nasprotnem primeru lahko pri kasnej-
šem delovanju pride do motenj v krogu hladil-
nega sredstva. V najslabšem primeru lahko
to povzroči okvaro celotnega sistema.

▶ Toplotno črpalko lahko med transportom
nagnete do največ 45°.

1. Dve osebi naj dvigneta napravo za okvir.
2. Po potrebi demontirajte sprednjo oblogo in preostale

dele obloge.
3. Napravo transportirajte do mesta namestitve.

5.1.1.7 Transport kolektorja za zrak/slano raztopino

Opozorilo!
Nevarnost poškodb zaradi velike teže pri
dviganju!

Nenapolnjen kolektor za zrak/slano raztopino
tehta odvisno od tipa okoli 35 kg.

▶ Kolektor za zrak/slano raztopino naj dviga
več oseb, da ne pride do telesnih po-
škodb.

▶ Napravo transportirajte do mesta namestitve.
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5.1.2 Upoštevanje razmikov in prostora za montažo

5.1.2.1 Mere naprave in mere priključkov za toplotno črpalko
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5.1.2.2 Mere naprave in mere priključkov za kolektor za zrak/slano raztopino
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1 Odvod zraka

2 Dovod zraka

3 Dovod zraka (stranski)
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5.1.2.3 Prostor za montažo toplotne črpalke

200 mm

500 mm

300 mm

300 mm

600 mm

Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL 35/4 se namesti
s pritrditvijo na steno.

Če je toplotna črpalka obešena poleg plinskega grelnika, je
potrebno zagotoviti razdaljo 100 mm med toplotno črpalko in
plinskim grelnikom.

5.1.2.4 Prostor za montažo kolektorja za zrak/slano
raztopino

500 mm600 mm

500 mm

Kolektor za zrak/slano raztopino Vaillant VWL 3/4 SI se
lahko s po enim kolenom namesti na stran za vsesavanje
in izpust.

300 mm

500 mm

300 mm

1000 mm

600 mm

Kolektor za zrak/slano raztopino Vaillant VWL 3/4 SI se
lahko kombinira s sistemom odzračevanja stanovanja.

500 mm

500 mm

500 mm

1000 mm

600 mm

Kolektor za zrak/slano raztopino Vaillant VWL 3/4 SI se
lahko namesti s priključitvijo na sistem odzračevanja stano-
vanja oz. se s po enim kolenom namesti na stran za vsesa-
vanje in izpust.

Kolektor za zrak/slano raztopino Vaillant VWL 3/4 SI se na-
mesti s pritrditvijo na steno. Kolektor za zrak/slano raztopino
lahko namestite v kletne prostore ali na podstrešje.
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5.2 Izvajanje montaže

5.2.1 Uporaba montažne šablone za toplotno
črpalko

Navodilo
Za lažjo montažo toplotne črpalke na steno je v
obseg dobave vključena montažna šablona.

1. Montažno šablono usmerite na mestu montaže nav-
pično navzgor.

2. Šablono pritrdte na steno, npr. z risalnimi žebljički.
3. Na steni označite mesta izvrtin za nosilec naprave.

5.2.2 Obešanje toplotne črpalke

1

3

2

Nevarnost!
Nevarnost nesreče zaradi nezadostne nosil-
nosti pritrdilnih delov!

V primeru nezadostne nosilnosti pritrdilnih
delov ali stene se lahko naprava sprosti in
pade. Iz poškodovane napeljave lahko izteka
slana raztopina.

▶ Pri montaži naprave pazite na zadostno
nosilnost pritrdilnih delov in stene.

▶ Preverite kakovost stene.

1. Toplotno črpalko namestite v skladu z najmanjšimi od-
miki od stene (→ stran 18) in priloženo montažno ša-
blono.

2. Upoštevajte zahteve za mesto namestitve toplotne čr-
palke (→ stran 16).

3. Nosilec naprave (1) montirajte s priloženimi vložki in
vijaki (2) na steno oz. na montažni okvir.

4. Toplotno črpalko (3) od zgoraj obesite z ročajem za
obešanje na držalo naprave.

5.2.3 Odstranitev sprednje obloge

2

1

1. Odvijte vijak (1) na spodnji strani toplotne črpalke.
2. Pritisnite obe pritrdilni sponki (2) na spodnji strani toplo-

tne črpalke, da se sprosti sprednja obloga.
3. Sprednjo oblogo povlecite na spodnjem robu naprej.
4. Sprednjo oblogo dvignite navzgor iz držala.

5.2.4 Odstranitev obloge

1.

2.

3.

1. Odstranite oba vijaka (1).
2. Spodnji del obloge povlecite naprej.
3. Oblogo dvignite navzgor.
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5.2.5 Odstranjevanje transportnih varoval

1. Odstranite sprednjo oblogo. (→ stran 19)
2. Odstranite oblogo. (→ stran 19)
3. Odstranite transportna varovala (kose iz penaste gume)

na levi in desni strani:
– ob strani pod ploščo hladilnega kroga.

4. Iz sprednje obloge odstranite transportno varovalo
(kose iz penaste gume).

5.2.6 Obešanje kolektorja za zrak/slano raztopino

1

2

3

1. Kolektor za zrak/slano raztopino namestite v skladu z
minimalnimi odmiki od stene (→ stran 18) in priloženo
montažno šablono.

2. Pri namestitvi kolektorja za zrak/slano raztopino upošte-
vajte minimalne odmike.

3. Nosilec naprave (1) montirajte s priloženimi vložki in
vijaki (2) na steno oz. na montažni okvir.

4. Kolektor za zrak/slano raztopino (3) od zgoraj obesite z
ročajem za obešanje na držalo naprave.

5. Montirajte sifon za odvod kondenzata.
6. Zagotovite, da lahko kondenzat prosto odteka v odtok

kondenzata.

5.3 Izvajanje namestitve

5.3.1 Izvedba namestitve hidravlike

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi ostankov v dvi-
žnem in povratnem vodu ogrevanja!

Ostanki, kot so kapljice zvarov, škaja, preja,
kit, rja, groba umazanija idr. iz cevi, se lahko
nalagajo v toplotni črpalki in povzročajo mo-
tnje.

▶ Pred priključitvijo toplotne črpalke na-
tančno izperite ogrevalni sistem, da od-
stranite morebitne ostanke!

Previdnost!
Nevarnost poškodbe zaradi netesnjenja!

Mehanske napetosti na priključni napeljavi
lahko povzročijo netesnjenje in s tem pogo-
jene poškodbe na napravi.

▶ Preprečite mehanske napetosti na pri-
ključni napeljavi!

1. Namestite priključno napeljavo v skladu z risbami z
oznakami mer in priključkov.

2. Stenskih objemk za pritrditev cevi ogrevalnega kroga
in kroga slane raztopine ne namestite preblizu toplotne
črpalke, da preprečite prenos zvoka.

Navodilo
Kompresor toplotne črpalke ima dvojno izo-
lacijo pred vibracijami. Na ta način so izlo-
čena sistemsko pogojene vibracije hladilnega
kroga. Pod določenimi pogoji pa lahko še ve-
dno pride do preostalih vibracij.

3. Po potrebi namesto stenskih objemk uporabite objemke
za nizke temperature z dodatno gumijasto izolacijo in
morebitnimi oklopljenimi cevmi (armirane gumijaste
cevi).

4. Ne uporabljajte valovitih cevi iz nerjavnega jekla, da
preprečite padce tlaka na strani ogrevalne vode.

5. V ogrevalni sistem namestite odzračevalne ventile.

5.3.2 Napeljava povezovalnih kablov med toplotno
črpalko in kolektorjem za zrak/slano raztopino

1. Napeljite povezovalne cevi.
– Notranji premer povezovalnih cevi (D 22 mm):

≥ 19 mm
– Maks. dolžina cevi za slano raztopino: 2 x 10 m
– Višinska razlika med toplotno črpalko in kolektorjem

za zrak/slano raztopino: ≤ 6 m
– Število kolen 90°: 20

Navodilo
Če se uporablja toplotna povezovalna cev, ni
dovoljeno namestiti predhodno pripravljenih
kolen. Kolena povišajo padec tlaka in pov-
zročijo manjši obtok slane raztopine. To ima
lahko za posledico manjšo učinkovitost in
motnje v delovanju toplotne črpalke.

2. Priključke cevi za slano raztopino montirajte v pravilni
smeri pretoka slane raztopine. Če zamenjate cevi za
toplo in hladno slano raztopino, pride do poslabšanja
učinkovitosti v sistemu.

Navodilo
Na kolektorju za zrak/slano raztopino in na
toplotni črpalki so priključki cevi za slano
raztopino označeni s črkama „A‟ in „B‟, kar
omogoča lažjo montažo.
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3. Zračne kanale namestite v skladu z navodili v poglavju
Montaža zračnih kanalov (→ stran 35).

5.3.3 Zahteve za ogrevalni krog

Pri ogrevalnih sistemih, ki so v glavnem opremljeni s termo-
statskimi ali električno krmiljenimi ventili, mora biti zagoto-
vljena ustrezna stalna pretočnost toplotne črpalke. Neod-
visno od izbire ogrevalnega sistema je potrebno zagotoviti
minimalno količino obtočne ogrevalne vode (40 % nazivnega
volumskega toka, glejte tabelo "Tehnični podatki").

5.3.4 Priključitev toplotne črpalke na ogrevalni krog

Previdnost!
Nevarnost poškodbe zaradi neustreznih
sredstev za zaščito proti zmrzovanju in ko-
roziji!

Neustrezna sredstva za zaščito proti zmrzo-
vanju in koroziji lahko poškodujejo tesnila in
druge sestavne dele in s tem povzročijo nete-
snenje z iztekanjem vode.

▶ Ogrevalni vodi dodajajte samo odobrena
sredstva za zaščito proti zmrzovanju in
koroziji.

▶ Upoštevajte predpise za polnjenje.

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi nedoseganja
točke rosišča in nastanka kondenzata v
načinu hlajenja!

Sistemi ogrevanja z radiatorji niso primerni
za način hlajenja s toplotno črpalko Vaillant
geoTHERM.

▶ Sistema ogrevanja z radiatorji ne upora-
bljajte za način hlajenja.

Opozorilo!
Nevarnost oparin s paro ali vročo vodo!

Skozi cev za odtok na varnostnem ventilu se
v primeru nadtlaka izpusti para in/ali vroča
voda.

▶ Cev naj se zaključi tako, da pri uhajanju
pare ali vroče vode ne more priti do ogro-
žanja oseb.

1. Cev varnostnega ventila namestite v proti zmrzovanju
zaščiteno okolje tako, da se zaključi v odprtem lijaku in
ostane vidna.

2. Dvižni vod ogrevanja priključite na priključek za dvižni
vod ogrevanja na toplotni črpalki.

3. Povratni vod ogrevanja priključite na priključek za po-
vratni vod ogrevanja na toplotni črpalki.

4. Vse cevi ogrevalnega kroga ter priključke toplotne čr-
palke parno neprepustno izolirajte, da preprečite nedo-
seganje točke rosišča v načinu hlajenja.

5.3.5 Montaža cevi za slano raztopino v zgradbi

48

65

42a

63

A BAB

5858

42aVarnostni ventil

48 Manometer

58 Zaporni ventil

63 Zaporni ventil

65 Zbiralnik slane raztopine

1. Montirajte cevi za slano raztopino med kolektorjem za
zrak/slano raztopino in toplotno črpalko.

2. Vse cevi za slano raztopino ter priključke toplotne čr-
palke in kolektorja za zrak/slano raztopino parno nepre-
pustno izolirajte.

5.3.6 Priključitev toplotne črpalke na krog slane
raztopine

1A B

1. Odstranite slepe pokrovčke (1) s priključkov naprave.
Pokrovčki niso več potrebni, zato poskrbite za njihovo
pravilno odstranjevanje.

2. Na toplotno črpalko priključite cevi za slano raztopino.
3. Priključek „A‟ na toplotni črpalki povežite s priključkom

„A‟ na kolektorju za zrak/slano raztopino, priključek „B‟
na toplotni črpalki pa s priključkom „B‟ na kolektorju za
zrak/slano raztopino.
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5.3.7 Hidravlična priključitev kolektorja za
zrak/slano raztopino

1

2

5

3

4

1 Pritrdilni vijak sprednje
obloge

2 Od vira toplote do toplotne
črpalke („A‟, topla slana
raztopina)

3 Odtok kondenzata

4 Zasilni pretok

5 Od toplotne črpalke do
vira toplote („B‟, hladna
slana raztopina)

1. Priloženi tesnili s kovinskim opornim obročem vstavite
v prekrivni matici priključkov za slano raztopino in ju
privijte na priključka cevi za slano raztopino „A” (topla
slana raztopina) in „B” (hladna slana raztopina) na ko-
lektorju za zrak/slano raztopino.

2. Priložen sifon priključite na odtok kondenzata (3).
3. Sifon za kondenzat napolnite z vodo, da preprečite ko-

lektorju za zrak/slano raztopino vsesavanje "nepravil-
nega" zraka.

5.3.8 Namestitev odtočne napeljave za varnostni
ventil na toplotni črpalki

Navodilo
Varnostni ventil za ogrevalni sistem je vgrajen v
toplotni črpalki.

1

1. Montirajte odtočni lijak za varnostni ventil.

– Premer odtočnega lijaka/odtočne cevi: ≥ 32 mm
2. Odtočni lijak montirajte tako, da se pri iztekanju vode

ne morejo poškodovati kabli ali drugi električni sestavni
deli.
– Konec napeljave mora biti viden.

5.3.9 Priključitev cevi za odtok kondenzata na
kolektor za zrak/slano raztopino

1

2

1. Priključni nastavek (1) na zunanji strani ter sifon (2)
parno neprepustno izolirajte, da preprečite nabiranje
rose na sifonu zaradi kondenziranja zraka v prostoru ter
poškodbe zaradi kapljanja vode.

2. Okoli nastavka priključka namestite izolacijski obroček.
3. Priložen sifon (2) montirajte na odtok kondenzata (1)

na kolektorju za zrak/slano raztopino. Sifon (2) je na
voljo v obliki prilagodljive cevi. Upognite sifon (2), kot je
prikazano na sliki.

4. Sifon napeljite prek cevi s premerom najmanj 40 mm s
padcem v priključek za odpadno vodo.

5.3.10 Hidravlična povezava v sistemu

5.3.10.1 pripravo tople vode

Za pripravo tople se uporablja izključno plinski grelnik.
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5.3.10.2 Alternativno ogrevanje

Za hidravlično povezavo toplotne črpalke in plinskega grel-
nika za ogrevanje lahko izbirate med dvema načinoma pove-
zave.

V načinu ogrevanja sta lahko aktivna toplotna črpalka ali
plinski grelnik. Vzporedno delovanje naprav je izključeno.

5.3.10.3 Vzporedno ogrevanje

M

M

S kompletom za 2 coni in ustreznimi podatki v regulatorju
sistema VRC 470 je možno tudi vzporedno ogrevanje za is-
točasno upravljanje različnih temperaturnih nivojev v ogre-
valnem sistemu z različnimi izvori toplote.

Potrebna je neposredna povezava z ogrevalnim sistemom.
Vmesna hidravlika ni podprta.

5.3.11 Namestitev ogrevalnih krogov z neposredno
povezavo

1. Hidravlične komponente namestite v skladu s kra-
jevnimi zahtevami, podobno kot je prikazano na
primerih shem sistema, glejte prilogo Sheme sistema
(→ stran 55).

2. Krogotoke talnega ogrevanja priključite neposredno na
toplotno črpalko.

3. Priključite dva termostata maksimuma, da zagotovite
funkcijo talne zaščite toplotne črpalke in plinskega grel-
nika. Glejte prilogo Priključne sheme (→ stran 61).

4. Zagotovljena mora biti minimalna količina obtočne
vode.
– Minimalna količina obtočne vode: 40 % nazivnega

volumskega toka
5. V dvižni vod toplotne črpalke in plinskega grelnika na-

mestite po eno izmed priloženih protipovratnih loput.
– Smer pretoka kaže od naprave proti ogrevalnemu

sistemu, povratni tok do naprave je zaprt.
6. Komponente sistema namestite v skladu s shemami

sistema, glejte prilogo Sheme sistema (→ stran 55).

5.3.12 Namestitev ogrevalnih krogov z alternativnim
ogrevanjem

1. Hidravlične komponente namestite podobno, kot je pri-
kazano na primerih shem sistema, glejte prilogo Sheme
sistema (→ stran 55).

Navodilo
Ogrevalni krogi so ločeni s hidravlično kre-
tnico oz. vmesnim toplotnim izmenjevalnikom
od plinskega grelnika in toplotne črpalke.

2. Zagotovljena mora biti minimalna količina obtočne
vode.
– Minimalna količina obtočne vode: 40 % nazivnega

volumskega toka
3. V dvižni vod toplotne črpalke in plinskega grelnika na-

mestite po eno izmed priloženih protipovratnih loput.

Navodilo
Če je med toplotno črpalko in ogrevalnim
sistemom nameščena hidravlična kretnica,
mora biti v dvižnem vodu od hidravlične kre-
tnice do ogrevalnega sistema vgrajeno tipalo
sistema VF2.

4. Komponente sistema namestite v skladu s shemami
sistema, glejte prilogo Sheme sistema (→ stran 55).

5.3.13 Namestitev ogrevalnih krogov z vzporednim
ogrevanjem

1. Hidravlične komponente namestite v skladu s kra-
jevnimi zahtevami, podobno kot je prikazano na
primerih shem sistema, glejte prilogo Sheme sistema
(→ stran 55).
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Navodilo
Za vzporedno ogrevanje je potrebna name-
stitev enote za 2 coni (oprema Vaillant). To-
plotna črpalka, plinski grelnik in želeni ogre-
valni krogi se priključijo na enoto za 2 coni.

Navodilo
Pri uporabi enote za 2 coni (oprema Vaillant)
nista potrebni dve protipovratni loputi.

2. Priključite dva termostata maksimuma, da zagotovite
funkcijo talne zaščite toplotne črpalke in plinskega grel-
nika.

3. Zagotovljena mora biti minimalna količina obtočne
vode.
– Minimalna količina obtočne vode: 40 % nazivnega

volumskega toka
4. Komponente sistema namestite v skladu s shemami

sistema, glejte prilogo Sheme sistema (→ stran 55).

5.4 Polnjenje in odzračevanje sistema

5.4.1 Polnjenje in odzračevanje ogrevalnega
krogotoka

5.4.1.1 Priprava ogrevalne vode

Dodajanje dodatkov ogrevalni vodi lahko povzroči materialno
škodo. Za združljivost posameznih dodatkov v drugem ogre-
valnem sistemu in za njihovo delovanje podjetje Vaillant ne
prevzema nikakršne odgovornosti.

Pri pravilni uporabi naslednjih izdelkov na napravah Vaillant
doslej še ni bila ugotovljena nezdružljivost.

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:

Ogrevalno vodo je potrebno pripraviti,
– ko celotna količina polnilne in dodatne vode med dobo

uporabnosti sistema preseže trikratno prostornino ogre-
valnega sistema ali

– ko ni možno ohraniti orientacijskih vrednosti, navedenih v
naslednjih tabelah.

Skupna moč
ogrevanja

Skupna trdota pri najmanjši grelni površini
kotla

2)

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

> 50 l/kW

kW mol/m
3

mol/m
3

mol/m
3

< 50
Ni zahteve ali 2 0,02

< 3
1)

> 50 do ≤ 200 2 1,5 0,02

> 200 do ≤
600

1,5 0,02 0,02

> 600 0,02 0,02 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 prostor-
nine sistema je potrebno pripraviti vodo na povsem enak način
kot pri prekoračitvi navedenih mejnih vrednosti, v skladu s pred-
pisi VDI 2035/1 (mehčanje, razsoljevanje, stabilizacija trdote ali
kaluženje).

Značilnosti ogre-
valne vode

Enota z malo soli vsebuje sol

Električna prevo-
dnost pri 25 °C

μS/cm < 100 100 - 1500

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.
Podatki veljajo v skladu s predpisi VDI 2035/2.

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi neustreznega
sredstva za zaščito proti zmrzovanju

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

▶ V ogrevalni vodi uporabljajte samo ustre-
zna sredstva za zaščito proti zmrzovanju.

Previdnost!
Nevarnost poškodbe zaradi odlaganja ma-
gnetita.

Pri ogrevalnih sistemih z jeklenimi cevmi, sta-
tičnimi grelnimi površinami in/ali sistemi z
vmesnim zbiralnikom lahko pri velikih količi-
nah vode prihaja do nastajanja magnetita. V
tem primeru priporočamo uporabo magne-
tnega filtra za zaščito vgrajene črpalke.
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▶ Filter obvezno namestite neposredno v
območje povratnega voda toplotne čr-
palke.

5.4.1.2 Polnjenje/dolivanje ogrevalnega sistema

1. Odprite vse termostatske ventile v ogrevalnem sistemu
in po potrebi še vse druge zaporne ventile.

2. Preverite vse priključke in celoten ogrevalni sistem
glede morebitnega netesnenja.

3. Za odstranjevanje zračnih mehurčkov iz ogrevalnega
sistema je potrebno ogrevalni sistem izprati s črpalko
za polnjenje. V ta namen napolnite toplotno črpalko
prek povratnega voda in pustite, da voda izteče prek
dvižnega voda.

5.4.2 Polnjenje in odzračevanje krogotoka slane
raztopine

5.4.2.1 Mešanje slane raztopine

Slana raztopina je sestavljena iz vode, pomešane s koncen-
tratom sredstva za zaščito proti zmrzovanju. Vrsta slane raz-
topine, ki je dovoljena za uporabo, se močno razlikuje glede
na kraj uporabe. O tem se pozanimajte na pristojni upravi.

Opozorilo!
Nevarnost telesnih poškodb zaradi razjed!

Slane raztopine so škodljive za zdravje.

▶ Preprečite stik s kožo ali očmi.
▶ Preprečite vdihavanje in požiranje.
▶ Uporabljajte rokavice in zaščitna očala.
▶ Upoštevajte varnostni list, ki je priložen

slani raztopini.

▶ Etilenglikol previdno zmešajte z vodo.
– Slana raztopina: razmerje etilenglikol/voda: 3/7

◁ Nastane vodna raztopina s 30 vol. % etilenglikola.
◁ Slana raztopina je zaščitena pred zmrzaljo.

– Stopnja zaščite slane raztopine proti zmrzovanju:
−16 … −14 ℃

▶ Preverite mešalno razmerje slane raztopine.
– Delovni material: Refraktometer

5.4.2.2 Izračun potrebne količine slane raztopine

▶ Izračunajte potrebno količino slane raztopine v skladu s
podatki v naslednjih tabelah.

▶ Za lažji postopek izpiranja načrtujte 10 l dodatne tekočine
k izračunani količini.

▶ Posodo s preostalo slano raztopino po zagonu izročite
upravljavcu, da jo shrani za morebitno kasnejše doliva-
nje.

Prostornina slane raztopine v napravi v litrih ( ±
1 liter)

obrat. ure

VWL 35/4 S 230 V + VWL 3/4 SI 3,5 + 5,5 9

Tip cevi Prostornina slane raztopine na tekoči
meter v litrih

DN 20 0,3

Za VWL 35/4 S 230 V z VWL 3/4 SI in 20 m bakrene cevi
DN 20 je potrebna naslednja skupna količina v litrih:

9 + 20 x 0,3 + 10 (rezerva) = 25 l.

5.4.2.3 Nastavitev predtlaka v raztezni posodi
kolektorja za zrak/slano raztopino

Če sta kolektor za zrak/slano raztopino in toplotna črpalka
nameščena na različnih nivojih, mora biti predtlak v raztezni
posodi prilagojen na kolektor za zrak/slano raztopino.

– Predtlak raztezne posode (tovarniška nastavitev):
0,09 MPa

-6 -4 -2 0

Višinska razlika [m] 

P
re

d
tl

ak
 [

b
ar

] 
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2 4 6

x višina (kolektorja za
zrak/slano raztopino) −
višina (toplotne črpalke)

y Predtlak v raztezni posodi
v kolektorju za zrak/slano
raztopino

▶ Če se kolektor za zrak/slano raztopino nahaja nad toplo-
tno črpalko, znižajte predtlak.
– Delovni material: Manometer
– Delovni material: Jeklenka z dušikom

▶ Če se kolektor za zrak/slano raztopino nahaja pod toplo-
tno črpalko, povišajte predtlak.

Navodilo
Zagotovite, da pri nastavitvi predtlaka v razte-
zni posodi krog slane raztopine ni pod tlakom,
npr. s kratkim odpiranjem kroga slane razto-
pine s pipo KFE.
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5.4.2.4 Polnjenje kroga slane raztopine

69

66

48 62

42a

6361

33

67

65

A B

69

29
B A 37

29 Črpalka slane raztopine

33 Čistilni filter

37 Samodejni izločevalnik zraka

42a Varnostni ventil

48 Manometer (opcija)

61 Zaporni ventil

62 Zaporni ventil

63 Zaporni ventil

65 Zbiralnik slane raztopine

66 Posoda za slano raztopino

67 Črpalka za polnjenje

69 Odzračevalni vijaki

A Od vira toplote do toplotne črpalke (topla slana raztopina)

B Od toplotne črpalke do vira toplote (hladna slana razto-
pina)

1. Montirajte čistilni filter (33) v tlačni vod.
2. Tlačni vod črpalke za polnjenje priključite na zaporni ventil (61).
3. Zaprite zaporni ventil (63).
4. Odprite zaporni ventil (61).
5. Eno izmed cevi, ki so napeljane v slano raztopino, priključite na zaporni ventil (62).
6. Odprite zaporni ventil (62).
7. S pomočjo črpalke za polnjenje (67) napolnite slano raztopino iz zbiralnika slane raztopine (66) v krog slane raztopine.

– Slana raztopina: razmerje etilenglikol/voda: 3/7
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5.4.2.5 Polnjenje in odzračevanje kroga slane
raztopine

1. Zaženite črpalko za polnjenje (67), da napolnite in izpe-
rete krog slane raztopine.

2. Črpalko za polnjenje (67) pustite delovati najmanj 10
minut, da se doseže zadostno polnjenje in izpiranje.

3. Nato zaprite zaporna ventila (61) in (62) ter izklopite
črpalko za polnjenje (67).

4. Odprite in zaprite odzračevalne ventile (69) na kolek-
torju za zrak/slano raztopino in toplotni črpalki ter preve-
rite, če zrak še vedno izhaja.

5. Kolektor za zrak/slano raztopino in toplotno črpalko
popolnoma odzračite.

6. Na odzračevalne ventile namestite silikonsko cev (⌀ 5
mm) ter slano raztopino prestrezite v vedro.

7. Po potrebi ponovite postopek izpiranja.
8. Odprite zaporni ventil (63).

5.4.2.6 Vzpostavitev tlaka v krogu slane raztopine

1. S črpalko za polnjenje (67) vzpostavite tlak v krogu
slane raztopine.

Navodilo
Za nemoteno delovanje kroga slane raz-
topine je potreben polnilni tlak 0,15 MPa
(1,5 bar). Varnostni ventil se odpre pri tlaku
0,3 MPa (3 bar).

2. Na manometru odčitajte tlak.
– Obratovalni tlak v krogu slane raztopine: 0,15 MPa

3. Vzpostavite tlak v krogu slane raztopine: odprite zaporni
ventil (61) in s črpalko za polnjenje napolnite slano raz-
topino.

4. Po potrebi znižajte tlak v krogu slane raztopine: odprite
zaporni ventil(62) in izpustite slano raztopino.

5. Polnilni tlak v krogu slane raztopine preverite v sistemu
DIA toplotne črpalke.

6. Po potrebi ponovite postopek.
7. Odstranite obe cevi na ventilih (61) in (62).
8. Po zagonu toplotne črpalke izvedite dodatno odzrače-

vanje.
9. Posodo s preostalo slano raztopino izročite upravljavcu,

da jo shrani.

5.4.3 Izvedba električne napeljave

Nevarnost!
Nevarnost električnega udara!

Dotikanje priključkov pod napetostjo lahko
povzroči hude telesne poškodbe.

▶ Pred začetkom del za namestitev elek-
trične napeljave vedno izvlecite omrežni
priključni vtič naprave iz varnostne vtič-
nice.

▶ Dovod električnega toka zavarujte pred
ponovnim vklopom.

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

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

▶ Električno napeljavo mora izvesti poobla-
ščen inštalater, ki je odgovoren za upošte-
vanje obstoječih standardov in direktiv.

Previdnost!
Materialna škoda zaradi kratkega stika!

S kablov napeljave za omrežno napetost
(230 V) lahko za priključitev na 230 V sponko
odstranite največ 10 mm izolacije. Če je izo-
lacijja odstranjena na večji dolžini, obstaja
nevarnost kratkih stikov na plošči tiskanega
vezja, če kabel ni pravilno pritrjen na 230 V
sponko.

▶ S kablov odstranite največ 10 mm izola-
cije.

▶ Poskrbite za pravilno ožičenje.

1. Pri električni priključitvi toplotne črpalke upoštevajte
tehnične pogoje upravljavca električnega omrežja za
priključitev na nizkonapetostno omrežje.

2. Nizkonapetostno napeljavo, kot so npr. kabli tipal, nape-
ljite v hiši na mestu namestitve na zadostni razdalji od
napeljave za 230 V. Minimalni razmik med nizkonapeto-
stno in omrežno napeljavo pri dolžini napeljave > 10 m:
25 cm.

3. Za električno napajanje električna vtiča toplotne črpalke
in kolektorja za zrak/slano raztopino vtaknite v varno-
stno vtičnico. Pri tem upoštevajte navodila v pog. 5.5.4.
– Zagotovite, da imata varnostni vtičnici za toplotno

črpalko in kolektor za zrak/slano raztopino ločeni
varovalki. Varnostna vtičnica mora biti po namestitvi
naprave vedno dostopna.

Navodilo
Če se omrežni priključni kabli naprav poško-
dujejo, jih je potrebno zamenjati s posebnimi
priključnimi kabli, ki jih lahko naročite pri proi-
zvajalcu oz. v servisni službi.

4. Upoštevajte največjo dolžino napeljave za kable tipal.
– Maks. dolžina kabla tipala: 50 m

5.4.4 Napeljava e-vodila (eBUS)

▶ E-vodilo napeljite v obliki zvezde od razdelilne doze do
posameznih naprav, glejte prilogo Napeljava e-vodila
(eBUS) (→ stran 60).
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5.4.5 Odpiranje stikalne omarice

2.

1.

1

2

3

1. Stikalno omarico (1) preklopite naprej.
2. 4 sponke zadnjega pokrova (2) stikalne omarice spro-

stite iz držal (3) na zadnji strani in ob straneh stikalne
omarice.

3. Dvignite pokrov.
4. Pazite na komponente in dele opreme, ki jih morate pri-

ključiti v stikalno omarico (poglavje: Namestitev prilo-
žene opreme (→ stran 32)).
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5.4.6 Priključne sheme
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X700 Varnostni rele kompresorja

X70 Kompresor

X1A —

X1B Omrežni priključek

X1C Omrežni priključek za glavno ploščo tiskanega vezja

X17 Signal za aktivno hlajenje, preklop termostatskega ventila

X18 Črpalka vode iz vodnjaka oz. obroč zapornega ventila

X19 Merilnik pretoka (na mestu namestitve)

X20 Krmilna napeljava glavne plošče tiskanega vezja
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Glavna plošča tiskanega vezja
F1 Varovalka F2 T 4A/250 V

S20 Priključek naležnega termostata (24V=)

S21 —

X1 Omrežni priključek 230 V~ (glavna plošča tiskanega
vezja)

X11 Priključek 4-potnega ventila (samo za VWL)

X12 Kotni vtič za omrežno napajanje za dodatni modul 2 od 7

X13 Črpalka za krog okolja

X14 —

X15 —

X16 Črpalka za krog zgradbe

X20 -
X25

notranji električni priključki

X30 Diagnostični vmesnik

X40 Krmilni priključek za dodatni modul 2 od 7

X41 Kotni vtič DCF/AF (tipalo zunanje temperature + DCF
signal)

X51 Kotni vtič za zaslon AI

X100 e-vodilo (eBUS) (npr. regulator VRC 470)

X700 Varnostni rele kompresorja
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5.4.6.1 Vezalni načrt za kolektor za zrak/slano raztopino
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5.4.7 Vzpostavitev povezave z e-vodilom (eBUS)
med toplotno črpalko in kolektorjem za
zrak/slano raztopino

▶ Napeljavo e-vodila (eBUS) napeljite skozi kabelsko uvo-
dnico na dnu toplotne črpalke.

▶ Napeljavo e-vodila (eBUS) povežite s priključkom za e-
vodilo na glavni plošči tiskanega vezja toplotne črpalke.

347 6 591011

1
12

13

28

1 Varovalka F1 T2 230 V
za ventilator in varnostni
omejevalnik temperature

2 Priključek odstranjevalnika
ledu

3 Priključek varnostnega
omejevalnika temperature

4 Napajalna napetost venti-
latorja

5 Priključki napajalne nape-
tosti 230 V/50 Hz

6 nezaseden

7 nezaseden

8 Priključek tipala T9

9 Priključek tipala T10

10 Priključek za krmilni signal
ventilatorja

11 Priključek za e-vodilo
(eBUS)

12 Stikalo za naslov e-vodila
(tovarniška nastavitev 1)

13 Svetleča dioda (LED) za
delovanje

▶ Napeljavo e-vodila (eBUS) povežite s priključkom za
e-vodilo (11) v električni stikalni omarici kolektorja za
zrak/slano raztopino.

5.4.8 Montaža regulatorja VRC 470

▶ Regulator montirajte v skladu z navodili za uporabo in
namestitev.

5.4.9 Priključitev regulatorja in opreme na
elektroniko

Previdnost!
Nevarnost poškodbe zaradi nepravilne na-
mestitve!

Omrežna napetost na napačnih vtičnih spon-
kah sistema ProE lahko uniči elektroniko.

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

1. Odprite stikalno omarico. (→ stran 28)
2. Priključno napeljavo komponent za priključitev (npr.

zunanji regulator, tipalo zunanje temperature) napeljite
skozi kabelsko uvodnico na spodnji strani naprave.

3. Uporabite zaščite pred natezno obremenitvijo.
4. Po potrebi skrajšajte priključno napeljavo na ustrezno

dolžino.

5. Odstranite največ 3 cm 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 zagotovitev zanesljive povezave in preprečitev krat-
kih stikov zaradi sproščenih posameznih žil na proste
konce žil namestite izolirne nastavke.

9. S pomočjo izvijača namestite vtič ProE na priključni
kabel regulatorja.

Navodilo
Prepričajte se, da so posamezne žile dobro
pritrjene v vijačne sponke vtiča ProE.

10. Vtič ProE priključite v ustrezno vtično mesto na glavni
plošči tiskanega vezja toplotne črpalke (→ stran 32).

11. Namestite standardno tipalo VR 10. (→ stran 33)
12. Namestite VRC DCF sprejemnik (→ stran 33).
13. Poskrbite za pravilno napeljavo kablov.
14. Z zaščitami pred natezno obremenitvijo zavarujte kabel

v stikalni omarici.
15. Zaprite stikalno omarico. (→ stran 33)

5.4.10 Namestitev priložene opreme

1. Opremo priključite, kot je prikazano na primerih shem
sistema HC1 (→ stran 56).
– Delovni material: VRC DCF sprejemnik S tipalom

zunanje temperature
– Delovni material: VR32
– Delovni material: Regulator sistema VRC 470

2. Opremo priključite, kot je prikazano na primerih shem
sistema HC7 (→ stran 57).
– Delovni material: VRC DCF sprejemnik S tipalom

zunanje temperature
– Delovni material: Tipalo temperature dvižnega voda

VF2
– Delovni material: VR32
– Delovni material: Naprava za daljinsko upravljanje

VR 81/2
– Delovni material: Mešalni modul VR 61/2
– Delovni material: Regulator sistema VRC 470

3. Opremo priključite, kot je prikazano na primerih shem
sistema HC10 (→ stran 58).
– Delovni material: VRC DCF sprejemnik S tipalom

zunanje temperature
– Delovni material: Tipalo temperature dvižnega voda

VF2
– Delovni material: VR32
– Delovni material: Regulator sistema VRC 470
– Delovni material: Komplet za 2 coni VWZ ZK
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5.4.11 Namestitev VR 10

▶ Standardno tipalo VR 10 priključite prek vtiča ProE na
glavni plošči tiskanega vezja toplotne črpalke oz. plin-
skega grelnika.
– kot potopno tipalo, npr. kot temperaturno tipalo vseb-

nika v potopni puši, kot tipalo temperature dvižnega
voda v hidravlični kretnici, kot naležno tipalo v cevi
dvižnega ali povratnega voda.

5.4.12 Namestitev VRC DCF

Previdnost!
Nevarnost nepravilnega delovanja!

Če ni nameščen priložen VRC DCF spreje-
mnik s tipalom zunanje temperature, se na
zaslonu upravljalne plošče prikaže tempera-
tura -60 °C. Pravilna regulacija temperature
dvižnega voda ni možna. V pomnilnik napak
se ne shrani opozorilo.

▶ Namestite priložen VRC DCF sprejemnik
s tipalom zunanje temperature.

▶ VRC DCF sprejemnik lahko priključite na plinski grelnik
ali na toplotno črpalko.

▶ VRC DCF sprejemnik montirajte v skladu z navodili za
montažo, ki so priložena sprejemniku.

▶ Sprejemnik VRC DCF priključite, kot je prikazano na levi
strani slike, če uporabljate VRC DCF sprejemnik z vgra-
jenim tipalom zunanje temperature.

▶ Sprejemnik VRC DCF priključite, kot je prikazano na de-
sni strani slike, če uporabljate posebno rešitev z zuna-
njim tipalom zunanje temperature (opcijska oprema).

5.4.13 Namestitev opcijske opreme

Priključite lahko naslednjo opremo:

– VR 40
– VR 61/2
– VR 81/2

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi priključkov pod
napetostjo!

Pri delih na stikalni omarici izvora toplote ob-
staja življenjska nevarnost zaradi električ-
nega udara.

▶ Pred izvajanjem del v stikalni omarici iz-
vora toplote izvlecite omrežni priključni
vtič iz varnostne vtičnice.

▶ Dovod električnega toka zavarujte pred
ponovnim vklopom.

▶ Stikalno omarico lahko odprete samo, ko
izvor toplote ni pod napetostjo.

▶ Kable napeljite skozi kabelsko uvodnico na dnu toplotne
črpalke.

▶ Odprite stikalno omarico.
▶ Priključni kabel priključite na ustrezne vtiče ProE oz.

vtična mesta na glavni plošči tiskanega vezja.
▶ Z zaščitami pred natezno obremenitvijo zavarujte cevi v

napravi.
▶ Zaprite stikalno omarico.

5.4.14 Zapiranje stikalne omarice

1

2

3

1. Zaprite zadnjo stran (2): pritisnite jo navzdol na stikalno
omarico (1).

2. Zagotovite, da se vse štiri sponke (3) slišno zaskočijo v
držala.

3. Stikalno omarico dvignite navzgor.
4. Namestite oblogo. (→ stran 37)
5. Namestite sprednjo oblogo. (→ stran 37)
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5.4.15 Preverjanje električne napeljave

▶ Po zaključeni namestitvi preverite električno napeljavo:
preverite zanesljivo pritrditev in ustrezno izolacijo priključ-
kov.

5.4.16 Izbira sistema zračnih kanalov

1. Pri montaži uporabite samo običajne, izolirane zračne
kanale, ki so opremljeni z ustrezno toplotno izolacijo
za preprečitev nabiranja kondenzirane vode v zračnih
kanalih.
– Notranji premer zračnih kanalov: 200 mm

Skupna dolžina zračnih kanalov

Za cev za vsesavanje
in izpust po največ
2 m plus 2 koleno

Pogoji: brez kolena Za cev za vsesavanje
in izpust po največ
4 m

2. Pri načrtovanju zračnih kanalov upoštevajte podatke za
preostalo višino črpanja v tehničnih podatkih.

3. Konec sesalne cevi napeljite višje kot konec izpustne
cevi, da preprečite nepravilno vsesavanje zraka z recir-
kulacijo.
– Višinska razlika: ≥ 0,5 m

4. Uporabite kolena z majhnim padcem tlaka, npr. polo-
vična kolena ali 4-segmentna kolena.

5. Če uporabljate kolena 45°, lahko za eno koleno 90°
namestite dve koleni 45°.

5.4.17 Izbira strešnih prehodov

 

Previdnost!
Nevarnost poškodbe zaradi vlage!

Pri stenskih in strešnih prehodih lahko na
cevi za zrak nastanejo toplotni mostovi, ki
lahko povzročijo prodiranje vlage.

▶ Pri stenskih prehodih uporabite ustrezno
toplotno izolacijo.

▶ Stenske prehode natančno zatesnite pred
prodiranjem vlage.

▶ Pri namestitvi na streho uporabite ustre-
zne strešne nastavke.

▶ Strešne prehode natančno zatesnite pred
prodiranjem vlage.

▶ Namestite ustrezno toplotno izolacijo za
zaščito pred toplotnimi mostovi.

1. Določite mesto namestitve kolektorja za zrak/slano raz-
topino.

2. Poskrbite, da je na voljo potreben prostor za namestitev
in vzdrževanje ter je sistem za dovod/odvod zraka mon-
tiran v skladu s temi navodili.

3. Določite mesto montaže strešnega prehoda. Pri tem
upoštevajte prostor, ki je potreben za strešni pokrov.
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5.4.18 Uporaba strešnih pokrovov

▶ Na koncu zračnih kanalov montirajte ustrezen nasta-
vek, da preprečite povratno vsesavanje zraka (kratek stik
zraka med stranjo za vsesavanje in izpust) ter preprečite
dostop nalivu in vetru.
– Delovni material: Strešni pokrov z ločeno napeljavo

za zrak na straneh za vsesavanje in izpust

5.4.19 Montaža zračnih kanalov kolektorja za
zrak/slano raztopino

Previdnost!
Nevarnost poškodbe zaradi vlage!

Pri stenskih in strešnih prehodih lahko na
cevi za zrak nastanejo toplotni mostovi, ki
lahko povzročijo prodiranje vlage.

▶ Pri stenskih prehodih uporabite ustrezno
toplotno izolacijo.

▶ Stenske prehode natančno zatesnite pred
prodiranjem vlage.

▶ Pri namestitvi na streho uporabite ustre-
zne strešne nastavke.

▶ Strešne prehode natančno zatesnite pred
prodiranjem vlage.

▶ Namestite ustrezno toplotno izolacijo za
zaščito pred toplotnimi mostovi.

1. Montirajte zračne kanale.
– Notranji premer zračnih kanalov: 200 mm
– Namestitev zračnih kanalov mora biti neprepustna.

2. Na nastavke za vsesavanje in izpust montirajte zaščitno
mrežo, ki preprečuje prodiranje malih živali.

3. Če uporabljate izolirane kovinske zračne kanale, izoli-
rajte zračne kanale na zunanjem delu na prehodu do
kolektorja za zrak/slano raztopino s parno neprepustno
toplotno izolacijo, da preprečite nabiranje rose.

– Dolžina toplotne izolacije: 40 cm
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5.4.20 Priključne izvedbe nastavkov za vsesavanje in izpust na kolektorju za zrak/slano raztopino

VWZ LE F VWZ LE F

}*

*) po možnosti 80 cm razmaka

A B

C D

Navodilo
Pri uporabi odzračevalnega sistema za stanovanjsko zgradbo je potrebno v odzračevalno cev na kolektorju za
zrak/slano raztopino namestiti cevni dušilnik zvoka in filtrirno enoto.

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi umazanije!

Kolektor za zrak/slano raztopino lahko uporabljate samo z vgrajenim filtrom v filtrirni enoti. V naspro-
tnem primeru pride do onesnaženja toplotnega izmenjevalnika. To lahko povzroči okvaro kolektorja za
zrak/slano raztopino.

▶ Kolektor za zrak/slano raztopino uporabljajte samo z vgrajenim filtrom.
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5.5 Zaključitev namestitve

5.5.1 Preverjanje tlaka in tesnjenja v sistemu

1. Po zaključeni namestitvi preverite sistem.
2. S pomočjo ustreznih navodil za uporabo zaženite toplo-

tno črpalko.

Preverjanje tlaka vode in neprepustnosti za vodo
3. Preverite tesnjenje ogrevalnega sistema.

5.5.2 Namestitev obloge toplotne črpalke

1. Oblogo obesite na zgornje kljuke toplotne črpalke.
2. Oblogo pritrdite z dvema vijakoma na sprednji strani

toplotne črpalke.

5.5.3 Namestitev sprednje obloge toplotne črpalke

1. Sprednjo oblogo namestite na zgornja držala.
2. Sprednjo oblogo potisnite na toplotno črpalko tako, da

se pritrdilne sponke zaskočijo na sprednjo oblogo. Pritr-
dilne sponke pri tem istočasno potisnite navzgor.

3. Sprednjo oblogo pritrdite tako, da privijete vijak na spo-
dnji strani toplotne črpalke.

5.5.4 Priključitev naprav na električno napajanje

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara!

Izdelek je tovarniško opremljen z omrežnim
priključnim vtičem CEE 7/7. Če je omrežni
priključni vtič priključen v nezdružljivo varno-
stno vtičnico, obstaja življenjska nevarnost
zaradi električnega udara.

▶ Če v državi namestitve ni na voljo ustre-
zne varnostne vtičnice, uporabite ustrezen
adapterski vtič z zaščitnim kontaktom.

Nevarnost!
Nevarnost požara zaradi nezdružljive varno-
stne vtičnice!

Izdelek je tovarniško opremljen z omrežnim
priključnim vtičem CEE 7/7. Če je omrežni
priključni vtič priključen v nezdružljivo varno-
stno vtičnico, obstaja nevarnost požara.

▶ Če v državi namestitve ni na voljo ustre-
zne varnostne vtičnice, uporabite ustrezen
adapterski vtič z zaščitnim kontaktom.

Priključitev toplotne črpalke na električno napajanje
1. Omrežni priključni vtič priključite v ustrezno varnostno

vtičnico po zaključku vseh drugih korakov namestitve.

Priključitev kolektorja za zrak/slano raztopino na ele-
ktrično napajanje
2. Omrežni priključni vtič za električno napajanje kolektorja

za zrak/slano raztopino priključite v ustrezno varnostno
vtičnico po zaključku vseh drugih korakov namestitve.

6 Zagon

6.1 Koncept upravljanja toplotne črpalke

Koncept upravljanja in upravljanje toplotne črpalke je opi-
sano v navodilih za uporabo toplotne črpalke.

6.1.1 Priklic servisnega nivoja

Previdnost!
Nevarnost poškodbe zaradi nepravilne upo-
rabe.

Nepravilne nastavitve lahko povzročijo po-
škodbe na ogrevalnem sistemu.

▶ Nastavitve na servisnem nivoju lahko iz-
vajate samo, če ste pooblaščeni za ta
dela.

Meni → Servisni nivo

– Servisni nivo lahko prikličete s kodo 17.

6.1.2 Pregled strukture menijev servisnega nivoja

Pregled servisnega nivoja (→ stran 64)

6.2 Zagon toplotne črpalke

▶ Omrežni priključni vtič priključite v varnostno vtičnico.

◁ Na zaslonu se prikaže osnovni prikaz.

6.3 Izvajanje čarovnika za namestitev

Čarovnik za namestitev se zažene pri prvem vklopu toplotne
črpalke.

Zagon čarovnika za namestitev je potrebno potrditi. Po tej
potrditvi morajo biti blokirane vse zahteve toplotne črpalke
za ogrevanje. To stanje ostane prisotno do zaključka oz. do
prekinitve čarovnika za namestitev.

6.3.1 Nastavitev jezika

▶ Nastavite želen jezik.

6.3.2 Nastavitev tipa kroga okolja

▶ Nastavite tip kroga okolja.
– Zrak/slana raztopina

6.3.3 Nastavitev zaščite proti zmrzovanju

Velja za: Tip kroga okolja: zrak/slana raztopina

▶ Po potrebi spremenite temperaturo. Tovarniško je nasta-
vljena na −12 °C.
– Zaščita proti zmrzovanju: −13 … 4 ℃

6.3.4 Odzračite krog zgradbe

▶ Za odzračevanje (→ stran 49) kroga zgradbe zaženite
testni program P.03.
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6.3.5 Odzračite krog okolja
▶ Za odzračevanje (→ stran 49) kroga okolja zaženite testni

program P.04.

6.3.6 Klicna številka inštalaterja
Svojo telefonsko številko lahko shranite v meniju naprave.
Uporabnik jo lahko prikaže v meniju "Informacija". Klicna šte-
vilka ima lahko do 16 mest in ne sme vsebovati presledkov.
Če je klina številka krajša, zaključite vnos po zadnji številki s
pritiskom na desno izbirno tipko .
Vse številke na desni strani se izbrišejo.

6.4 Priklic funkcije "Spremljanje" (preverjanje
statusnih kod)

Meni → Spremljanje
– S to funkcijo lahko prikličete statusne kode toplotne čr-

palke, ki zagotavljajo informacije o trenutnem stanju delo-
vanja toplotne črpalke (Prikaz statusa (→ stran 42)).

6.5 Regulacija temperature dvižnega voda za
ogrevanje

Za ekonomično in nemoteno delovanje toplotne črpalke je
pomembno, da se vklop kompresorja prilagaja. Zagon kom-
presorja je trenutek, v katerem nastanejo največje obreme-
nitve. S pomočjo regulacije energijske bilance je možno mi-
nimalizirati število zagonov toplotne črpalke brez zmanjšanja
udobja prijetne klime v prostoru. Regulator s pomočjo zaje-
manja zunanje temperature in z uporabo krivulje ogrevanja
uravnava želeno temperaturo vode v dvižnem vodu tako, kot
drugi vremensko vodeni regulatorji ogrevanja. Izračun ener-
gijske bilance se izvaja na osnovi te želene temperature dvi-
žnega voda in dejanske temperature dvižnega voda, katerih
razlika se meri in sešteva vsako minuto:
1 st. minuta [°min] = 1 K temperaturne razlike v času 1 mi-
nute
V primeru določenega primanjkljaja toplote (pod elementom
menija Konfiguracija → Vklop kompresorja ob ) se toplotna
črpalka vklopi in se ponovno izklopi šele, ko je količina do-
vedene toplote enaka primanjkljaju toplote. Večja, kot je na-
stavljena negativna številčna vrednost, daljši so intervali, v
katerih kompresor deluje oz. ne deluje.
Kot dodaten pogoj pri odstopanju dejanske temperature dvi-
žnega voda za več kot 7 K od želene temperature dvižnega
voda se kompresor neposredno vklopi oz. izklopi. Kompre-
sor se vedno zažene takoj, ko pride iz regulatorja zahteva za
ogrevanje (npr. ob časovnem intervalu ali zaradi delovanja
plinske naprave poleg delovanja toplotne črpalke).

Časovni pogoji za delovanje kompresorja
Za delovanje kompresorja vedno velja:

– Najkrajši čas delovanja: 2 min
– Najkrajši čas mirovanja: 5 min
– Najkrajši čas med dvema vklopoma: 20 min

6.6 Priklic statistike
Meni → Servisni nivo → Testni meni → Statistika
– Ta funkcija omogoča priklic statistike za toplotno črpalko.

6.7 Zagon naprave

6.7.1 Ptreverjanje delovanja naprave
1. Izvedite postopek preverjanja delovanja toplotne čr-

palke.
2. S pomočjo ustreznih navodil za uporabo zaženite toplo-

tno črpalko.
3. Preverite ogrevanje.
4. Preverite hlajenje.

7 Prilagoditev na ogrevalni sistem

7.1 Prilagoditev na ogrevalni sistem
Čarovnik za namestitev se zažene pri prvem vklopu toplotne
črpalke.
Ko je ogrevalni sistem že napolnjen in se je čarovnik za na-
mestitev zaključil, vi pa želite ponovno nastaviti najpomemb-
nejše parametre sistema, lahko prikličete tudi element me-
nija Konfiguracija.

Meni → Servisni nivo → Konfiguracija

7.2 Nastavljeni parametri toplotne črpalke
Za individualno nastavitev toplotne črpalke lahko v meniju
Konfiguracija prilagodite določene parametre.

Meni → Servisni nivo → Konfiguracija

Parameter Razlaga

Jezik Tukaj izberite želen jezik.

Kontaktni
podatki

Tukaj lahko kot inštalater vnesete svojo telefon-
sko številko. Končni uporabnik lahko to številko
odčita v meniju → Informacija.

Vklop kom-
presorja ob

Primanjkljaj toplote, pri katerem se kompresor
zažene v načinu ogrevanja. Glejte poglavje „Re-
gulacija temperature dvižnega voda za ogreva-
nje“.

vevarpanajnaprčenišivelatsoerpvetijemO
anišiv.prč

.soerp.skaM
krogotoku zgradbe. Če se vrednost znižuje,
je število vrtljajev črpalke omejeno tako, da
ne more preseči nastavljene preostale višine
črpanja.

Konf. črp. v
zgradbi

Preklop med samodejnim delovanjem (regulacija
pretoka z želenimi vrednostmi, ki so odvisne
od načina delovanja) in fiksno nastavljenim
delovanjem (1 - 100 %). Fiksno nastavljeno
delovanje se lahko izbere samo, če namestitev
ne dopušča samodejnega delovanja.

Spod. žel.
vred. ogre-
valne na-
prave

Vrednost pretoka za regulacijo notranje črpalke
za krogotok zgradbe za primer, da plinski grelnik
upravlja mešalni krog, hkrati pa deluje črpalka v
toplotni črpalki. Samo v povezavi z opremo VWZ
ZK.
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Parameter Razlaga

Konf. ventila-
torja

Preklop med samodejnim delovanjem (regula-
cija števila vrtljajev z želenimi vrednostmi, ki so
odvisne od načina delovanja) in fiksno nastavlje-
nim delovanjem (1 - 100 %). Fiksno nastavljeno
delovanje se lahko izbere samo, če namestitev
ne dopušča samodejnega delovanja. V fiksno
nastavljenem delovanju se ne sme preseči vo-
lumskega toka zraka v vrednosti 500 m³/h.

Padec tlaka
v zr. kan.

Padec tlaka v zračnih kanalih (brez ventilatorske
enote) pri nazivnem volumskem toku 500 m³/h.
Če padec tlaka v zračnih kanalih pri nazivnem
volumskem toku preseže 70 Pa, je potrebno
nastavljeno vrednost znižati na dejanski padec
tlaka. V odvisnosti od nastavljene vrednosti se
nato število vrtljajev ventilatorja prilagodi tako, da
ventilator pri nespremenjenem volumskem toku
zraka deluje z nižjim številom vrtljajev.

Tiho del.
ventilatorja

Če je v regulatorju sistema aktiven časovni in-
terval za zmanjšanje hrupa, ta nastavitev določa
največjo vrednost v odstotkih, na katero je ome-
jeno število vrtljajev ventilatorja. (Glede na najve-
čjo število vrtljajev ventilatorja 2280 vrtljajev na
minuto.)

Tip krogo-
toka okolja

Osnovna konfiguracija toplotne črpalke. Za ta tip
toplotne črpalke mora biti ta nastavitev nasta-
vljena na „Zrak/slana raztopina‟.

Zaščita proti
zmrz.

Minimalna izhodna temperatura iz toplotne čr-
palke v krogotok okolja, pri kateri se zaustavi
delovanje, da se prepreči zmrzovanje slane raz-
topine.

Sprostitev
zasilnega
delovanja

Če tukaj izberete „Vklop“ in ni povezan noben
regulator (npr. zaradi okvare), je v osnovnem
meniju možno nastaviti želeno temperaturo
dvižnega voda ter izbrati način delovanja - za
delovanje toplotne črpalke v sili.

Verzija pro-
gramske
opreme

Tukaj se izmenično prikazujeta številka različice
glavnega tiskanega vezja (HMU xxxx) in zaslona
(AI xxxx).

Drugi podatki za nastavitev so navedeni v prilogi.

7.3 Nastavitev visoko učinkovitih črpalk

7.3.1 Nastavitev črpalke za krog zgradbe

Samodejno delovanje
Tovarniško se nazivni volumski tok doseže s samodejno re-
gulacijo volumskega toka. Ta regulacija omogoča učinkovito
delovanje ogrevalne črpalke, ker se število vrtljajev črpalke
prilagaja hidravličnemu uporu sistema. Vaillant priporoča, da
ohranite to nastavitev.

Ročno delovanje
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Meni → Servisni nivo → Konfiguracija → Konf. črpalke za
krog zgradbe

Če ni zaželeno samodejno delovanje črpalke, lahko v me-
niju Konfiguracija nastavite ročno delovanje. Na diagramu je
prikazano, kako nastavitev krmiljenja črpalke vpliva na preo-
stalo višino črpanja pri nazivnem volumskem toku za tempe-
raturni razpon 5 K na strani ogrevanja.

Nastavitev največje razlike tlaka v krogu zgradbe
Če razlika tlaka v krogu zgradbe ne sme preseči določene
maksimalne vrednosti, lahko omejitev nastavite v meniju
Konfiguracija v območju od 0,02 ... 0,07 MPa.

Meni → Servisni nivo → Konfiguracija →
Maks.preos.črp.višina

7.3.2 Nastavitev črpalke za krog okolja

Črpalka za krog okolja je tovarniško optimalno nastavljena in
je ni možno ročno nastaviti.

7.3.3 Nastavitev ventilatorja

Če je padec tlaka v zračnih kanalih pri nazivnem volumskem
toku (500 m³/h) nižji od vrednosti 70 Pa (tovarniška nastavi-
tev), se lahko v meniju Konfiguracija nastavi ustrezna vre-
dnost v območju 25 ... 70 Pa. Ta nastavitev omogoča učin-
kovito delovanje ventilatorja.

Meni → Servisni nivo → Konfiguracija → Padec tlaka v zr.
kan.

7.4 Nastavitev temperature dvižnega voda
v načinu ogrevanja (brez priključenega
regulatorja)

1. Omogočite ročno delovanje.
– Meni → Servisni nivo → Konfiguracija → Sprostitev

zasilnega delovanja
2. Pritisnite desno izbirno tipko („ “).

◁ Na zaslonu se prikaže temperatura dvižnega voda v
načinu ogrevanja.

3. Temperaturo dvižnega voda v načinu ogrevanja lahko
spremenite s tipko minus ali s tipko plus

.
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– Maks. temperatura dvižnega voda za ogrevanje:
55 ℃

4. Spremembo potrdite z desno izbirno tipko
(„OK“).

Navodilo
Če se na vaši toplotni črpalki lahko nastavijo
višje (ali nižje) vrednosti, je vaš pooblaščen
inštalater prilagodil napravo za delovanje
ogrevalnega sistema z najvišjo temperaturo.

7.5 Nastavitev temperature dvižnega voda
v načinu hlajenja (brez priključenega
regulatorja)

1. Omogočite ročno delovanje.
– Meni → Servisni nivo → Konfiguracija → Sprostitev

zasilnega delovanja
2. Dvakrat pritisnite desno izbirno tipko („ “).

◁ Na zaslonu se prikaže vrednost temperature dvi-
žnega voda v načinu hlajenja.

3. Temperaturo dvižnega voda v načinu hlajenja lahko
spremenite s tipko minus ali s tipko plus

.
4. Spremembo potrdite z desno izbirno tipko

(„OK“).

Navodilo
Tovarniško se lahko temperatura dvižnega
voda v načinu hlajenja nastavi med 20 °C in
16 °C.

8 Servis in vzdrževanje

8.1 Kontrolni seznam za servis in vzdrževanje

V naslednji tabeli so navedena servisna in vzdrževalna dela,
ki jih je potrebno izvajati v določenih intervalih.

Št. Dela Servis
(vsako
leto,
najkaseje
po 24
mesecih)

Vzdr-
ževanje
(vsaki 2
leti)

1 Preverite splošno stanje in tesnje-
nje toplotne črpalke in kolektorja
za zrak/slano raztopino.

x x

2 Preverite tlak v ogrevalnem krogu
in ga po potrebi napolnite z ogre-
valno vodo.

x x

3 Preverite količino in koncentracijo
slane raztopine ter tlak v krogu
slane raztopine.

x x

4 Preverite, če je toplotni izmenje-
valnik v kolektorju za zrak/slano
raztopino umazan, in ga po potrebi
očistite.

x x

Št. Dela Servis
(vsako
leto,
najkaseje
po 24
mesecih)

Vzdr-
ževanje
(vsaki 2
leti)

5 Preverite cev za odtok kondenzata
na toplotni črpalki in kolektorju za
zrak/slano raztopino ter odstranite
morebitno umazanijo oz. neči-
stoče.

x x

6 Preverite, če raztezna posoda
v ogrevalnem krogu brezhibno
deluje.

x x

7 Preverite toplotno črpalko in kolek-
tor za zrak/slano raztopino glede
netesnjenja v krogu slane razto-
pine in v ogrevalnem krogu ter
netesnjenje po potrebi odpravite.

x x

8.2 Pregled servisnih sporočil

Na zaslonu toplotne črpalke se lahko prikažejo naslednja
servisna sporočila.

Koda M.33

Pomen – Ventilatorska enota: potrebno je čiščenje.

Vzrok – Vhodne oz. izhodne zračne odprtine toplo-
tnega izmenjevalnika za zrak/slano raztopino
so umazane

– Ventilatorska enota se izklaplja pogosteje,
kot je potrebno

Odpravljanje Z ventilatorske enote toplotnega izmenjevalnika
za zrak/slano raztopino odstranite umazanijo in
sneg ter jo očistite

Navodilo
Servisno sporočilo M.33 se lahko prikaže tudi, če
je kanal za odpadni zrak nameščen neposredno
na ventilatorski enoti.

8.3 Upoštevajte intervale servisiranja in
vzdrževanja

Nevarnost!
Nevarnost telesne poškodbe in poškodbe
opreme zaradi izpuščenega in nepravilnega
servisiranja in vzdrževanja!

Postopke servisiranja in vzdrževanja lahko
izvajajo samo pooblaščeni inštalaterji.

▶ Poskrbite za redno in pravilno izvajanje
opisanih servisnih in vzdrževalnih del.

Nevarnost!
Nevarnost električnega udara!

Dotikanje priključkov pod napetostjo lahko
povzroči hude telesne poškodbe.

▶ Pred deli na električni napeljavi in vzdrže-
valnimi deli vedno odklopite vse priključke
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dovoda električnega toka do toplotne čr-
palke in vseh ustreznih komponent.

▶ Preverite, da ni prisotne napetosti.
▶ Dovod električnega toka zavarujte pred

ponovnim vklopom.

Nevarnost!
Nevarnost električnega udara!

Kolektor za zrak/slano raztopino ima lastno,
ločeno napajalno napetost in se pri odklopu
toplotne črpalke od napajalne napetosti ne
odklopi samodejno od napetosti.

▶ Pred deli na električni napeljavi in vzdrže-
valnimi deli vedno odklopite vse priključke
dovoda električnega toka do kolektorja za
zrak/slano raztopino.

▶ Preverite, da ni prisotne napetosti.
▶ Dovod električnega toka zavarujte pred

ponovnim vklopom.

Priporočamo, da sklenete pogodbo o servisira-
nju/vzdrževanju.

8.4 Priprava na servis in vzdrževanje

8.4.1 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.

8.4.2 Splošne informacije za servis in vzdrževanje

Servis

Servis je namenjen ugotavljanju obstoječega stanja naprave
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.

8.5 Čiščenje naprave

8.5.1 Nega izdelka

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi nepri-
mernih čistil!

▶ Ne uporabljajte razpršil, abrazivnih čistil-
nih sredstev, sredstev za pomivanje oz.
čistil, ki vsebujejo topila ali klor.

▶ Oblogo in upravljalne elemente čistite z vlažno krpo in
malo mila brez topila.

8.5.2 Čiščenje kolektorja za zrak/slano raztopino

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega
čiščenja!

Lamele toplotnega izmenjevalnika se lahko
od zunaj upognejo in poškodujejo.

▶ Toplotni izmenjevalnik čistite samo z ne-
žnim curkom vode.

1

2

3

1. Odstranite pritrdilni vijak (2).
2. Dvignite sprednjo oblogo (1) kolektorja za zrak/slano

raztopino.
3. Odprite desni prekat proti toplotnemu izmenjevalniku.
4. Z nežnim curkom vode izperite lamele toplotnega izme-

njevalnika.
5. Ponovno zaprite prekat proti toplotnemu izmenjeval-

niku.
6. Montirajte sprednjo oblogo.
7. S pritrdilnim vijakom pritrdite sprednjo oblogo.
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8.5.3 Čiščenje filtrirnega elementa v povratnem
vodu ogrevanja

2 1

1. Zaprite vse zaporne ventile.
2. Odvijte prekrivne matice (1) na filtrirnem elementu.
3. Odstranite filtrirni element (2).
4. Filtrirni element izperite pod vodo v nasprotni smeri

pretoka.
5. Filtrirni element ponovno vgradite.
6. Po potrebi ponovno napolnite ogrevalni sistem.

8.6 Preverjanje in popravljanje polnilnega tlaka
ogrevalnega sistema

Če polnilni tlak pade pod vrednost minimalnega tlaka, se na
zaslonu prikaže sporočilo o napaki.

– Najmanjši tlak ogrevalne vode: ≥ 0,05 MPa

▶ Napolnite vodo, da se toplotna črpalka ponovno zažene.
(Glejte poglavje: Polnjenje sistema (→ stran 25)).

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

8.7 Preverjanje in popravljanje polnilnega tlaka
kroga slane raztopine

Če polnilni tlak pade pod vrednost minimalnega tlaka, se
toplotna črpalka samodejno izklopi, na zaslonu pa se prikaže
sporočilo o napaki.

– Najmanjši tlak slane raztopine: ≥ 0,05 MPa

▶ Napolnite slano raztopino, da se toplotna črpalka po-
novno zažene. (Glejte poglavje: Polnjenje kroga slane
raztopine (→ stran 26)).
– Obratovalni tlak slane raztopine: 0,1 … 0,2 MPa

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

8.8 Preverjanje in izboljšava kakovosti ogrevalne
vode

▶ Preverite ogrevalno vodo, če ima ustrezno protikorozijsko
zaščito in zaščito proti zmrzovanju (glejte Navodila za
namestitev plinskega grelnika).

8.9 Izvajanje ponovnega zagona in preizkusnega
delovanja

Opozorilo!
Nevarnost poškodb zaradi vročih in mrzlih
sestavnih delov!

Toplotno črpalko lahko zaženete šele po
montaži vseh delov obloge.

▶ Pred zagonom montirajte vse dele
obloge toplotne črpalke in kolektorja za
zrak/slano raztopino.

1. Zaženite sistem toplotne črpalke.
2. Preverite, če sistem toplotne črpalke brezhibno deluje.

9 Odpravljanje napak

9.1 Iskanje napak

9.1.1 Preverjanje statusnih kod

9.1.1.1 Priklic funkcije "Spremljanje"

Meni → Spremljanje

– Na zaslon toplotne črpalke lahko prikličete statusne kode,
ki zagotavljajo informacije o trenutnem stanju delovanja
toplotne črpalke.

9.1.1.2 Pomen statusnih kod

Statusne kode zagotavljajo informacije o trenutnem stanju
delovanja vaše naprave.

V primeru istočasnega obstoja več stanj delovanja se obsto-
ječe statusne kode prikažejo izmenično ena za drugo.

9.1.2 Preverjanje kod napak

Na zaslonu se prikaže koda napake F.xxx. Prikazana koda
napake je dodatno razložena s prikazom z navadnim besedi-
lom.

Napaka v toplotni črpalki

– Ko pride do napake v toplotni črpalki.

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 toplotne črpalke pritisnite tipko za

sprostitev (→ Navodila za uporabo).

9.1.3 Poizvedba v pomnilniku napak

Meni → Servisni nivo → Seznam napak

Toplotna črpalka ima na voljo pomnilnik napak. V pomnilniku
napak si lahko ogledate zadnjih deset napak v časovnem
zaporedju.
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Če je priključen senzor DCF, se prikaže tudi datum, ko je
prišlo do napake.

Seznami napak se lahko prikličejo samo, če so se predho-
dno pojavile napake.

Prikazi na zaslonu
– število napak, ki so se pojavile
– trenutno priklicana napaka s številko napake F.xxx

Seznam s karakteristikami tipala je na voljo v prilogi.

Karakteristike tipala za zunanji temperaturni senzor VR 10
(→ stran 53)

Karakteristike tipala za notranje temperaturne senzorje
(→ stran 54)

Karakteristike tipala za tipalo zunanje temperature VRC DCF
(→ stran 54)
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9.1.4 Pregled kod napak

Seznam upornosti naležnih tipal je na voljo v prilogi.

Koda Pomen Vzrok Odpravljanje

F.514 Napaka tipala: vhodna temperat. kompre-
sorja

– Tipalo ni priključeno oz. kratek stik
vhoda tipala

– Preverite tipalo (glejte karakte-
ristike tipala v prilogi) in ga po
potrebi zamenjajte

– Zamenjajte kabelski snop

F.517 Napaka tipala: izhod. temperat. kompresorja

F.585 Napaka tipala: EEV temp. krogotoka zgradbe

F.700 Napaka tipala: EEV temp. krogotoka okolja

F.701 Napaka tipala: vhodna temp. krogotoka oko-
lja

F.702 Napaka tipala: izhod. temp. krogotoka okolja

F.520 Napaka tipala: temp. dv. v. krogotoka
zgradbe

F.519 Napaka tipala: temp. povr. v. krogotoka
zgradbe

F.703 Napaka tipala: nizek tlak

F.546 Napaka tipala: visok tlak

F.704 Napaka tipala: tlak krogotoka zgradbe

F.705 Napaka tipala: tlak krogotoka okolja

F.706 Napaka tipala: pretok v zgradbi

F.042 Napaka tipala: kodirni upor 1

F.042 Napaka tipala: kodirni upor 2

F.042 Napaka tipala: kodirni upor 3

F.707 Napaka v povezavi: zaslon ni prepoznan – Kabel ni priključen oz. je napačno
priključen

– Preverite povezovalni kabel med
glavno ploščo tiskanega vezja in
zaslonom

F.685 Napaka v povezavi: regulat. ni prepoznan – Regulator VRC 470 je bil že prepo-
znan, povezava pa je prekinjena

– Preverite povezavo e-vodila
(eBUS) z regulatorjem VRC 470

F.708 Napaka v povezavi: vent. enota ni prepo-
znana

– Ni povezave e-vodila (eBUS) z venti-
latorsko enoto

– Preverite povezavo e-vodila
(eBUS) z ventilatorsko enoto.
Toplotna črpalka ne sme biti
prek spojnika VR32 povezana
z e-vodilom (eBUS).

F.710 Krogotoka okolja: prenizka izhodna tempera-
tura

– Okvarjena črpalka za krogotok okolja
– Okvarjeno temperaturno tipalo tem-

perature krogotoka okolja
– Premajhen volumski tok v krogotoku

okolja
– Zrak v krogotoku okolja

– Preverite pretok v krogotoku
okolja

– Preverite vtični kontakt na plošči
tiskanega vezja in na kabelskem
snopu

– Preverite pravilno delovanje ti-
pala (meritev upornosti v skladu
s karakteristikami tipala v prilogi)

– Zamenjajte tipalo
– Preverite volumski tok črpalke

za krogotok okolja (optimalna
razlika 3 K)

– Odzračite krogotok okolja
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Koda Pomen Vzrok Odpravljanje

F.714 Krogotok okolja: prenizek tlak – Padec tlaka v krogotoku okolja za-
radi puščanja ali zračnih mehurčkov

– Okvarjen senzor tlaka v krogotoku
okolja

– Preverite krogotok okolja glede
netesnjenja

– Dolijte medij (slano razto-
pino/vodo), odzračite

– Preverite vtični kontakt na plošči
tiskanega vezja in na kabelskem
snopu

– Preverite pravilno delovanje sen-
zorja tlaka

– Zamenjajte senzor tlaka

F.715 Krogotok okolja: kontakt napake: vklop čr-
palke

– Ugotovljena je napaka v elektroniki
visoko učinkovite črpalke (npr. suhi
tek, blokada, prenapetost, podnape-
tost), ki izklopi sistem in ga blokira.

– Za najmanj 30 sekund odklopite
električno napajanje s toplotne
črpalke

– Preverite vtični kontakt na plošči
tiskanega vezja

– Preverite delovanje črpalke
– Odzračite krogotok okolja

F.718 Krogotok okolja: blokiran ventilator – Manjka potrditveni signal, da se ven-
tilator vrti.

– Preverite pot zraka, odstranite
morebitno blokado

– Preverite varovalko F1 na plošči
tiskanega vezja v ventilatorski
enoti (OMU) in jo po potrebi za-
menjajte

F.719 Ventilatorska enota: odprt varnostni omeje-
valnik temperature

– Varnostni omejevalnik temperature
odstranjevalnika ledu je odprt zaradi
premajhnega volumskega toka

– Pri delovanju odstranjevalnika ledu
izven dovoljenega območja uporabe

– Delovanje odstranjevalnika ledu
pri nenapolnjenem krogotoku
slane raztopine

– Delovanje odstranjevalnika ledu
pri temperaturah slane raztopine
nad 55 °C sproži talilno varo-
valko varnostnega omejevalnika
temperature, ki ga je potrebno
zamenjati

– Preverite obtok črpalke za krogo-
tok okolja

– Po potrebi odprite zaporne pipe

Varnostni omejevalnik temperature
se samodejno ponastavi takoj, ko
temperatura na varovalki ponovno
pade pod 35 °C.
Če je varnostni omejevalnik tempe-
rature pri temperaturi v odstranjeval-
niku ledu pod 55 °C (oz. 35 °C) še
vedno odprt, se dosežejo tempera-
ture nad 104 °C in se talilna varo-
valka sproži.

– Preverite varovalko F1 na zuna-
nji enoti jo po potrebi zamenjajte

– Zamenjajte varnostni omejeval-
nik temperature

F.720 Ventilatorska enota: predolgo odstranjevanje
ledu

– Netočna izmerjena vrednost tempe-
rature izhoda solarne raztopine

– Zamenjane cevi za slano raztopino
– Kratek stik zraka (pri odstranjevanju

ledu z ventilatorjem)

– Preverjanje, če se iz toplotnega
izmenjevalnika kolektorja za
zrak/slano raztopino odjemlje
energijo z vlekom zraka pri akti-
viranem odstranjevalniku ledu

– Preverite, če sta cevi za slano
raztopino zamenjani

– Preprečite cirkulacijo med doto-
kom in iztokom zraka

F.724 Napaka tipala: temp. na dovodu zraka venti-
latorske enote

– Tipalo ni priključeno oz. kratek stik
vhoda tipala

– Preverite tipalo v ventilatorski
enoti (glejte karakteristike tipala
v prilogi) in ga po potrebi zame-
njajte

– Zamenjajte kabelski snop v ven-
tilatorski enoti

F.725 Napaka tipala: temp. na dv. vodu slane razt.
ventilatorske enote
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Koda Pomen Vzrok Odpravljanje

F.583 Krogotok zgradbe: prenizka temperatura
dvižnega voda

– 4-smerni ventil je mehansko blokiran
– Temperaturno tipalo v dvižnem vodu

je okvarjeno
– Zrak v krogotoku zgradbe

– Preverite pretok v krogotoku
okolja

– Preverite vtični kontakt na plošči
tiskanega vezja in na kabelskem
snopu

– Preverite pravilno delovanje ti-
pala (meritev upornosti v skladu
s karakteristikami tipala, glejte
prilogo)

– Zamenjajte tipalo
– Preverite volumski tok črpalke

za krogotok okolja (optimalna
razlika 3 K)

– Odzračite krogotok okolja

F.723 Krogotok zgradbe: prenizek tlak – Padec tlaka v krogotoku zgradbe za-
radi puščanja ali zračnih mehurčkov

– Okvarjen senzor tlaka v krogotoku
zgradbe

– Preverite krogotok zgradbe glede
netesnjenja

– Dolijte vodo, odzračite
– Preverite vtični kontakt na plošči

tiskanega vezja in na kabelskem
snopu

– Preverite pravilno delovanje sen-
zorja tlaka

– Zamenjajte senzor tlaka

F.532 Krogotok zgradbe: prenizek pretok – Zaporna pipa ni odprta
– Okvarjena črpalka za krogotok

zgradbe
– Vsi odjemalci v ogrevalnem sistemu

so zaprti
– Pretok je prenizek za zajemanje

s senzorjem volumskega toka
(< 120 l/h)

– Preverite zaporne pipe in termo-
statske ventile

– Zagotovite minimalen pretok 150
l/h

– Preverite delovanje črpalke za
krogotok zgradbe

F.086 Krogotok zgradbe: odprt zapiralni kontakt
S20

– Kontakt S20 na glavni plošči tiska-
nega vezja toplotne črpalke (HMU) je
odprt

– Nepravilna nastavitev termostata
maksimuma

– Tipalo temperature dvižnega voda
(toplotna črpalka, plinski grelnik, ti-
palo sistema) meri vrednosti, ki od-
stopajo navzdol

– Prek regulatorja VRC 470 prila-
godite najvišjo temperaturo dvi-
žnega voda za OK2 (upoštevajte
zgornjo mejo izklopa za grelnike)

– Prilagodite nastavljeno vrednost
za termostat maksimuma

– Preverite vrednosti tipala

F.726 Zaščitno stikalo kompresorja je odprto – Kompresor se pregreva, npr. zaradi
delovanja izven meja uporabe

– Presežena je bila maksimalna tem-
peratura okolice za toplotno črpalko
40 °C

– Blokiranje kompresorja zaradi me-
hanske okvare

– Blokiranje kompresorja zaradi previ-
soke razlike tlaka pri vklopu (> 3 bar)

– Temperaturo okolice znižajte pod
40 °C

– Preverite razliko tlaka pri po-
skusu zagona

F.730 Stikalo nizkega tlaka je odprto – Vhod stikala nizkega tlaka ni premo-
ščen (X22-8 z X22-11)

– Zamenjajte kabelski snop
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Koda Pomen Vzrok Odpravljanje

F.731 Stikalo visokega tlaka je odprto – Tlak hladilnega sredstva je previsok.
Vgrajeno stikalo visokega tlaka se je
sprožilo pri 41,5 bar (g)

– Nezadostno odvajanje energije prek
ustreznega kondenzatorja

– Odzračite krogotok zgradbe
– Prenizek volumski tok zaradi

zapiranja posameznih sobnih
regulatorjev pri talnem ogrevanju

– Preverite prepustnost prisotnih
čistilnih filtrov

– Pretok hladilnega sredstva je
prenizek (npr. okvara elektron-
skega ekspanzijskega ventila,
mehanska blokada 4-smernega
ventila, zamašen filter)

– VWL (hlajenje): Preverite venti-
latorsko enoto in zračne kanale
glede umazanije

F.732 Izhodna temperatura kompresorja je previ-
soka

Izhodna temperatura kompresorja je
višja od 115 °C:

– Meje uporabe so presežene
– Ventil EEV ne deluje oz. se ne od-

pira pravilno
– Premajhna količina hladilnega sred-

stva

– Preverite senzor nizkega tlaka,
tipala na vhodu in izhodu kom-
presorja

– Preverite EEV (ali se EEV pre-
makne v končni položaj? Upora-
bite test senzorjev/aktuatorjev)

– Preverite količino hladilnega
sredstva (750 g)

– Preverite tesnjenje

F.733 Prenizka temperatura izparevanja – V krogotoku okolja ni pretoka (ogre-
vanje)

– Premajhen energijski donos v krogo-
toku okolja (ogrevanje) oz. v krogo-
toku zgradbe (hlajenje)

– Preverite pretok v krogotoku
okolja

– Preverite dimenzioniranje kro-
gotoka okolja (ogrevanje) za
VWS/VWW

– Če so v krogotoku zgradbe pri-
sotni termostatski ventili, preve-
rite njihovo primernost za način
hlajenja (hlajenje)

– VWL (ogrevanje)

– Preverite ventilatorsko enoto
in zračne kanale glede uma-
zanije

– Preverite EEV (ali se EEV
premakne v končni polo-
žaj? Uporabite test senzor-
jev/aktuatorjev)

– Preverite senzor nizkega tlaka in
tipalo na vhodu kompresorja

F.734 Prenizka temperatura kondenzacije – Temperatura v krogotoku zgradbe
(ogrevanje) oz. v krogotoku okolja
(hlajenje) je prenizka za delovanje
kompresorja

– Prenizka količina hladilnega sredstva

– Preverite EEV (ali se EEV pre-
makne v končni položaj? Upora-
bite test senzorjev/aktuatorjev)

– Preverite tipalo na vhodu kom-
presorja ter senzorja visokega in
nizkega tlaka

– Preverite količino hladilnega
sredstva (750 g)

– Preverjanje tesnjenja

F.735 Previsoka temperatura izparevanja – Temperatura v krogotoku okolja
(ogrevanje) oz. v krogotoku zgradbe
(hlajenje) je previsoka za delovanje
kompresorja

– Dovajanje zunanje toplote v krogotok
okolja

– Znižajte oz. zaustavite dovod
zunanje toplote

– Preverite odstranjevalnik ledu
(če greje oz. „izklop“ v testu sen-
zorjev/aktuatorjev?)

– Preverite EEV (ali se EEV pre-
makne v končni položaj? Upora-
bite test senzorjev/aktuatorjev)

– Preverite tipalo na vhodu kom-
presorja in senzor nizkega tlaka
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Koda Pomen Vzrok Odpravljanje

F.736 Previsoka temperatura kondenzacije in izpa-
revanja

– Glejte F.735 in F.737 – Glejte F.735 in F.737

F.737 Previsoka temperatura kondenzacije – Temperatura v krogotoku zgradbe
(ogrevanje) oz. v krogotoku okolja
(hlajenje) je previsoka za delovanje
kompresorja

– Previsoka količina hladilnega sred-
stva

– Preverite EEV (ali se EEV pre-
makne v končni položaj? Upora-
bite test senzorjev/aktuatorjev)

– Preverite tipalo na vhodu kom-
presorja ter senzorja visokega in
nizkega tlaka

– Preverite količino hladilnega
sredstva (750 g)

F.738 Previsoka temperatura kondenzacije, pre-
nizka temperatura izparevanja

– Glejte F.737 in F.739 – Glejte F.737 in F.739

F.740 Krogotok okolja: prenizka vhodna tempera-
tura

– Vhodna temperatura v krogotoku
okolja je prenizka za vklop kompre-
sorja

Ogrevanje:

– VWL temperatura vhodnega zraka
< 0 °C

– VWS vhodna temperatura v krogo-
toku okolja < -10 °C

Hlajenje:

– VWL temperatura vhodnega zraka
< 15 °C

– Preverite dimenzioniranje krogo-
toka okolja za VWS

– Preverite senzorje

F.741 Krogotok zgradbe: prenizka temperatura
povratnega voda

– Temperatura povratnega voda v kro-
gotoku zgradbe je prenizka za vklop
kompresorja

Ogrevanje:

– Temperatura povratnega voda
< 5 °C

Hlajenje:

– Temperatura povratnega voda
< 7 °C

– Ogrevanje: preverite delovanje
4-smernega ventila

F.742 Krogotok okolja: previsoka vhodna tempera-
tura

– Vhodna temperatura v krogotoku
okolja je previsoka za vklop kom-
presorja

Ogrevanje:

– Vhodna temperatura zraka > 25 °C

Hlajenje:

– Vhodna temperatura zraka > 37 °C

– Ogrevanje: preverite delovanje
4-smernega ventila

– Preverite krogotok okolja
– Preverite senzorje

F.743 Krogotok zgradbe: previsoka temperatura
povratnega voda

– Temperatura povratnega voda v kro-
gotoku zgradbe je previsoka za vklop
kompresorja

Ogrevanje:

– Temperatura povratnega voda
> 55 °C

Hlajenje:

– Temperatura povratnega voda
> 35 °C

– Hlajenje: preverite delovanje 4-
smernega ventila

– Preverite protipovratne lopute
(če so prisotne)

– Preverite enoto za 2 coni (če je
prisotna)

– Preverite senzorje
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9.1.5 Pomen signalov svetleče diode (LED) za
delovanje kolektorja za zrak/slano raztopino

Prikaz Pomen

Stalno sveti OK

1 x utripne F.718 Krog okolja: blokiran ventilator

2 x utripne F.724 Napaka tipala: temp. na dovodu zraka
ventilatorske enote

3 x utripne F.725 Napaka tipala: temp. na dv. vodu slane razt.
ventilatorske enote

4 x utripne F.719 Ventilatorska enota: odprt varnostni omeje-
valnik temperature

5 x utripne F.708 Napaka v povezavi: vent. enota ni prepo-
znana

9.1.6 Ponastavitev pomnilnika napak

1. Pritisnite desno izbirno tipko (Brisanje).
2. Brisanje pomnilnika napak potrdite s ponovnim priti-

skom na desno izbirno tipko (Ok).

9.1.7 Ponoven zagon čarovnika za namestitev

Čarovnik za namestitev lahko kadarkoli ponovno zaženete
tako, da ga ročno prikličete v meniju.

Meni → Servisni nivo → Čarov. za namestitev

9.1.8 Uporaba testnih programov

Meni → Servisni nivo → Testni meni → Testni programi

Ta funkcija omogoča zagon testnih programov.

Navodilo
Če se toplotna črpalka nahaja v stanju napak,
testnih programov ni možno zagnati.

Testne programe lahko kadarkoli zaključite s pritiskom na
levo izbirno tipko (Prekliči).

9.1.9 Izvajanje preverjanja aktuatorjev

Meni → Servisni nivo → Testni meni → Test senz./aktuat.

Testiranje senzorjev/aktuatorjev omogoča preverjanje delo-
vanja komponent ogrevalnega sistema.

10 Zamenjava sestavnih delov

10.1 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.

10.1.1 Priprava postopkov zamenjave

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara!

Na omrežnih priključnih sponkah L in N je
prisotna stalna napetost tudi pri izklopljeni
toplotni črpalki!

▶ Toplotno črpalko odklopite iz električnega
omrežja: izvlecite omrežni vtič.

1. Izklopite toplotno črpalko.

Navodilo
Pri vsakem popravilu na toplotni črpalki za-
radi lastne varnosti in v izogib materialni
škodi na topčlotni črpalki upoštevajte nasle-
dnja navodila.

2. Toplotno črpalko odklopite iz električnega omrežja.
3. Odstranite oblogo. (→ stran 19)
4. Odstranite sprednjo oblogo. (→ stran 19)
5. Zaprite vzdrževalna ventila v dvižnem in povratnem

vodu ogrevanja.
6. Toplotno črpalko izpraznite, ko nameravate menjati

vodovodne sestavne dele toplotne črpalke.
7. Zagotovite, da na sestavne dele sistema, ki so pod ele-

ktrično napetostjo (npr. na stikalno omarico), ne kaplja
voda.

8. Uporabljajte samo nova tesnila in tesnilne obročke.

10.1.2 Zaključitev postopkov zamenjave

1. Namestite oblogo. (→ stran 37)
2. Namestite sprednjo oblogo. (→ stran 37)

10.1.3 Zamenjava plošče tiskanega vezja in/ali
zaslona

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara!

Na omrežnih priključnih sponkah L in N je
prisotna stalna napetost tudi pri izklopljeni
toplotni črpalki!

▶ Toplotno črpalko odklopite iz električnega
omrežja: izvlecite omrežni vtič.

Previdnost!
Nevarnost poškodbe zaradi nepravilnega
popravila!

Uporaba nepravilnega nadomestnega za-
slona lahko povzroči poškodbe na elektroniki.

▶ Pred zamenjavo preverite, če imate na
voljo pravilen nadomestni zaslon.

▶ Za zamenjavo v nobenem primeru ne
uporabite drugega nadomestnega za-
slona.
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▶ Upoštevajte navodila za montažo in namestitev, ki so
priložena nadomestnim delom.

10.1.3.1 Zamenjava plošče tiskanega vezja ali
zaslona

1. Ploščo tiskanega vezja oz. zaslon zamenjajte v skladu z
navodili za montažo in namestitev.

◁ Če zamenjate samo eno izmed obeh komponent
(ploščo tiskanega vezja ali zaslon), se prilagoditev
parametrov izvede samodejno. Ob vklopu toplotne
črpalke prevzame nova komponenta predhodno na-
stavljene parametre s komponente, ki ni bila zame-
njana.

2. Priključite vtiče na novo ploščo tiskanega vezja.
– Pri zamenjavi plošče tiskanega vezja

Navodilo
V vtičih so vgrajeni kodirni upori, ki omogo-
čajo prepoznavanje tipa naprave.

10.1.3.2 Istočasna zamenjava plošče tiskanega vezja
in zaslona

Jezik
22 Slovenščina

Prekliči OK

1. S tipko minus in s tipko plus
izberite želen jezik in potrdite z desno izbirno tipko

„Ok“.

◁ Nato pridete samodejno do čarovnika za namesti-
tev.

2. Nastavite vrednosti, ki so potrebne za prvo namestitev.

10.1.4 Zamenjava stranske plošče tiskanega vezja

1. Odvijte pritrdilne vijake za ohišje stranske plošče tiska-
nega vezja.

2. Ohišje stranske plošče tiskanega vezja preklopite nav-
zdol.

3. Sprostite priključni kabel.
4. Stransko ploščo tiskanega vezja sprostite iz sponk.
5. Vstavite novo stransko ploščo tiskanega vezja in jo pri-

trdite s sponkami.
6. Na stransko ploščo tiskanega vezja ponovno priključite

priključni kabel.

10.1.5 Zamenjava črpalk

1

1. Odstranite izolacijski material cevovodov v območju
črpalke.

2. Odvijte prekrivni matici (1) na priključkih črpalke.
3. Namestite novo črpalko z novimi tesnili.
4. Okoli cevovodov namestite nov izolacijski material, ne-

prepusten za paro.

11 Izklop

11.1 Začasni izklop

11.1.1 Zaščita toplotne črpalke pred zmrzaljo

▶ Upoštevajte zahteve za mesto namestitve toplotne čr-
palke (→ stran 16).

11.2 Dokončni izklop

11.2.1 Recikliranje in odstranjevanje

Previdnost!
Ogrožanje okolja zaradi nepravilnega od-
stranjevanja!

Nepravilno odstranjevanje hladilnega sred-
stva lahko povzroči škodo na okolju.

▶ Zagotovite, da hladilno sredstvo in slano
raztopino odstranijo ustrezno strokovno
usposobljene osebe.

Naprava
Sistem toplotne črpalke Vaillant in vsi deli opreme ne sodijo
med gospodinjske odpadke.

▶ Poskrbite za pravilno odstranjevanje odslužene naprave
in morebitne dodatne opreme v skladu s predpisi.

Odstranjevanje sistema toplotne črpalke
Če je vaš sistem toplotne črpalke označen s tem zna-
kom, ga po izteku življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti
med gospodinjske odpadke.



Servisna služba 12

0020172553_01 geoTHERM Navodila za namestitev in vzdrževanje 51

▶ Namesto tega napravo odpeljite na zbirno mesto za reci-
kliranje električnih oz. elektronskih odsluženih naprav.

Za dodatne informacije o mestih oddajanja električnih in ele-
ktronskih odsluženih naprav se pozanimajte pri svoji mestni
oz. občinski upravi, pri podjetju za ravnanje z odpadki oz. pri
inštalaterju, ki je namestil napravo.

11.2.2 Odstranjevanje slane raztopine

Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb zaradi razjed!

Slana raztopina etilenglikola je škodljiva za
zdravje.

▶ Preprečite stik s kožo ali očmi.
▶ Preprečite vdihavanje in požiranje.
▶ Uporabljajte rokavice in zaščitna očala.
▶ Upoštevajte varnostni list, ki je priložen

slani raztopini.

Nevarnost!
Nevarnost eksplozije in opeklin!

Slana raztopina etanola je lahko vnetljiva kot
tekočina in para. Obstaja možnost nastanka
eksplozivno nevarnih zmesi pare/zraka.

▶ Zavarujte pred vročino, iskrami, odprtim
ognjem in vročimi površinami.

▶ Poskrbite za zadostno prezračevanje v
primeru nenamerne sprostitve.

▶ Preprečite nastajanje zmesi pare/zraka.
Posoda s slano raztopino mora biti zaprta.

▶ Upoštevajte varnostni list, ki je priložen
slani raztopini.

▶ Slano raztopino odstranite v skladu s krajevnimi predpisi,
npr. na ustrezno odlagališče ali v primerno sežigalnico.

▶ Pri manjših količinah se obrnite na krajevno komunalno
službo.

11.2.3 Odstranjevanje hladilnega sredstva

Toplotna črpalka je napolnjena s hladilnim sredstvom R 410
A.

▶ Hladilno sredstvo lahko odstranjuje samo strokovno
usposobljen inštalater.

12 Servisna služba

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

Ali na internet strani:

Internet: http://www.vaillant.si

13 Tehnični podatki

13.1 Tehnični podatki za toplotno črpalko

Tehnični podatki – splošno
VWL 35/4 S

Priključki za ogrevanje na dvižni/povratni
vod na strani naprave

3/4"

Priključki za vir toplote na dvižni/povratni
vod na strani naprave

3/4"

Mera naprave, širina 440 mm

Mera naprave, višina 720 mm

Mere naprave, globina 430 mm

Masa 55 kg

Električni priključek 230 V / 50 Hz

Tip varovalke B, počasna 16 A

Največja električna moč. 1,10 kW

Maks. poraba električnega toka v trajnem
obratovanju

4,7 A

Stopnja zaščite IP 20

Zagonski tok ≈ 23 A

Nivo hrupa, znotraj (LWi) po EN 12102,
ogrevanje pri A7/W35

41,9 dB(A)

Nivo hrupa, znotraj (LWi) po EN 12102,
ogrevanje pri A7/W45

42,9 dB(A)

Nivo hrupa, znotraj (LWi) po EN 12102,
ogrevanje pri A7/W55

43,3 dB(A)

Nivo hrupa, znotraj (LWi) po EN 12102,
hlajenje pri A35/W18

41 dB(A)

Dovoljena temperatura okolice 7 … 40 ℃

Meje uporabe: Pri enakih volumskih pre-
tokih kot pri preverjanju nazivne moči v
skladu s standardnimi nazivnimi pogoji pri
nazivnih volumskih tokih. Delovanje toplo-
tne črpalke izven meja uporabe povzroči
izklop toplotne črpalke z notranjimi krmil-
nimi in varnostnimi napravami.

– A0/W20
ogrevanje

– A0/W55
ogrevanje

– A25/W20
ogrevanje

– A25/W55
ogrevanje

– A15/W16
hlajenje

– A15/W20
hlajenje

– A37/W20
hlajenje

– A37/W16
hlajenje

Tehnični podatki – krog slane raztopine
VWL 35/4 S

Min. obratovalni tlak 0,05 MPa

Maks. obratovalni tlak 0,3 MPa

Slana raztopina: razmerje etilenglikol/voda 3/7

Najmanjša vhodna temperatura vira (topla
slana raztopina) v načinu ogrevanja

−7 ℃
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VWL 35/4 S

Največja vhodna temperatura vira (topla
slana raztopina) v načinu ogrevanja

20 ℃

Najmanjša izhodna temperatura vira (topla
slana raztopina) v načinu hlajenja

20 ℃

Največja izhodna temperatura vira (topla
slana raztopina) v načinu hlajenja

55 ℃

Količina slane raztopine v krogu slane raz-
topine v toplotni črpalki

3,5 l

Nazivni volumski tok pri A7/W35 570 l/h

Električna moč črpalke kroga slane razto-
pine pri A7/W35 pri 2 x 5 m napeljave za
slano raztopino

22 W

Vrsta črpalke – Visoko
učinkovita

črpalka

Energijjska nalepka za črpalke v skladu s
klasifikacijsko shemo Europump

– A

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) < 0,23

Materiali – Cu
– Zlitina CuZn
– Nerjavno

jeklo
– EPDM

Tehnični podatki – ogrevalni krog
VWL 35/4 S

Min. obratovalni tlak 0,05 MPa

Maks. obratovalni tlak 0,3 MPa

Min. temperatura dvižnega voda za ogreva-
nje

20 ℃

Maks. temperatura dvižnega voda za ogre-
vanje

55 ℃

Min. temperatura dvižnega voda za hlajenje 16 ℃

Količina vode v ogrevalnem krogu v toplotni
črpalki

3,5 l

Nazivni volumski tok pri ΔT 5 K 480 l/h

Nazivni volumski tok pri ΔT 8 K in tempera-
turi ogrevalnega kroga 55 °C

265 l/h

Maks. preostala višina črpanja pri ΔT 5 K 600 mbar

Maks. preostala višina črpanja pri ΔT 8 K in
temperaturi ogrevalnega kroga 55 °C

670 mbar

Električna moč ogrevalne črpalke pri
A7/W35

4 … 63 W

Električna moč ogrevalne črpalke pri
A7/W35 ΔT 5 K pri 250 mbar zunanjega
padca tlaka v ogrevalnem krogu

21 W

Vrsta črpalke – Visoko
učinkovita

črpalka

Energijjska nalepka za črpalke v skladu s
klasifikacijsko shemo Europump

– A

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) < 0,23

Materiali – Cu
– Zlitina CuZn
– Nerjavno

jeklo
– EPDM

Tehnični podatki – hladilni krog
VWL 35/4 S

Tip hladilnega sredstva – R 410 A

Količina hladilnega sredstva v hladilnem
krogu v toplotni črpalki

0,75 kg

Dovoljen nadtlak delovanja 4,15 MPa

Tip kompresorja – Vrtljivi bat

Tip olja – PVE - olje
FV50S

Polnilna količina olja 0,3 l

Tehnični podatki – podatki o zmogljivosti sistema
toplotne črpalke

VWL 35/4 S

Podatki o zmogljivosti toplotnega izmenje-
valnika

Naslednji podatki
o zmogljivosti

veljajo za nove
naprave s čistimi

toplotnimi
izmenjevalniki.

Moč ogrevanja A2/W35 2,50 kW

Moč A2/W35 0,70 kW

Koeficient učinkovitosti A2/W35 /Coefficient
of Performance EN 14511

3,50

Moč ogrevanja A7/W35 2,80 kW

Moč A7/W35 0,70 kW

Koeficient učinkovitosti A7/W35 /Coefficient
of Performance EN 14511

4,00

Moč ogrevanja A7/W45 2,60 kW

Moč A7/W45 0,80 kW

Koeficient učinkovitosti A7/W45 /Coefficient
of Performance EN 14511

3,20

Moč ogrevanja A7/W55 2,50 kW

Moč A7/W55 0,90 kW

Koeficient učinkovitosti A7/W55 /Coefficient
of Performance EN 14511

2,70

Moč ogrevanja A20/W35 3,00 kW

Moč A20/W35 0,70 kW

Koeficient učinkovitosti A20/W35 /Coeffici-
ent of Performance EN 14511

4,40

Moč ogrevanja A20/W45 2,90 kW

Moč A20/W45 0,90 kW

Koeficient učinkovitosti A20/W45 /Coeffici-
ent of Performance EN 14511

3,50

Moč ogrevanja A20/W55 2,80 kW

Moč A20/W55 1,00 kW

Koeficient učinkovitosti A20/W55 /Coeffici-
ent of Performance EN 14511

2,90

Moč hlajenja A35/W18 2,70 kW

Moč A35/W18 1,10 kW

Koeficient učinkovitosti A35/W18 /Energy
Efficiency Ratio EN 14511

2,30
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13.2 Tehnični podatki za kolektor za zrak/slano
raztopino

Tehnični podatki – splošno, kolektor za zrak/slano
raztopino

VWL 3/4 SI

Priključki za vir toplote na
dvižnem/povratnem vodu

3/4"

Odtok kondenzata ⌀ 40 mm

Mera naprave, širina 670 mm

Mera naprave, višina 720 mm

Mere naprave, globina 690 mm

Masa 35 kg

Električni priključek 230 V / 50 Hz

Tip varovalke B, počasna 10 A

Električna moč, skupna ≤ 2,10 kW

Električna moč, odstranjevalnik ledu ≤ 2,00 kW

Električna moč, krmilnik/ventilator ≤ 0,10 kW

Stopnja zaščite IP 20

Nivo hrupa, znotraj (LWi)* po EN 12102,
ogrevanje pri A7/W35, A7/W45, A7/W55

≤ 49 dB(A)

Raven zvočnega tlaka, znotraj (Lp)* po EN
12102, ogrevanje pri A7/W35, A7/W45,
A7/W55

≤ 43 dB(A)

Nivo hrupa, znotraj (LWi)* po EN 12102,
ogrevanje pri A20/W35, A20/W45,
A20/W55

≤ 40 dB(A)

Raven zvočnega tlaka, znotraj (Lp)* po EN
12102, ogrevanje pri A20/W35, A20/W45,
A20/W55

≤ 34 dB(A)

Dovoljena temperatura okolice 7 … 40 ℃

Materiali – Cu
– Zlitina CuZn
– Nerjavno

jeklo
– EPDM
– ABS
– AL
– EPP

Tehnični podatki – krog slane raztopine na kolektorju
za zrak/slano raztopino

VWL 3/4 SI

Slana raztopina: razmerje etilenglikol/voda 3/7

Min. obratovalni tlak 0,05 MPa

Maks. obratovalni tlak 0,3 MPa

Temperatura vhodnega zraka za ogrevanje 0 … 25 ℃

Temperatura vhodnega zraka za hlajenje 15 … 37 ℃

Količina slane raztopine v krogu slane raz-
topine v kolektorju za zrak/slano raztopino

5,5 l

Skupna dolžina povezovalnih kablov, hla-
dna in topla slana raztopina

2 x 10 m

Zunanji ⌀ povezovalnih kablov 22 mm

Notranji ⌀ povezovalnih kablov 19 mm

Maks. višinska razlika povezovalnih kablov 6 m

Tehnični podatki – priključek za zrak na kolektorju za
zrak/slano raztopino

VWL 3/4 SI

Notranji ⌀ priključkov zračnih kanalov 200 mm

Maks. število vrtljajev ventilatorja 2.280 vrt/mín

Nazivni volumski tok zraka 500 m³/h

Maks. preostala višina črpanja (nastavljiva) 70 Pa

Preskusni pogoji (→ stran 54) za tehnične podatke so nave-
deni v prilogi.

14 Priloga

14.1 Karakteristike tipala za zunanji temperaturni
senzor VR 10

Temperatura (°C) Upornost (ohm)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81
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Temperatura (°C) Upornost (ohm)

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

14.2 Karakteristike tipala za notranje temperaturne
senzorje

Temperatura (°C) Upornost (ohm)

-40 332094

-35 239900

-30 175200

-25 129287

-20 96358

-15 72500

-10 55046

-5 42157

0 32554

5 25339

10 19872

15 15698

20 12488

25 10000

30 8059,1

35 6534,7

40 5329,9

45 4371,7

50 3605,3

55 2988,7

60 2489,9

65 2084,4

70 1753,0

75 1480,9

80 1256,4

85 1070,3

90 915,5

95 786,4

100 678,1

105 586,8

110 509,5

115 443,9

120 388,1

125 340,3

130 299,3

135 264,0

140 233,6

145 207,2

150 184,3

14.3 Karakteristike tipala za tipalo zunanje
temperature VRC DCF

Temperatura (°C) Upornost (ohm)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

14.4 Preskusni pogoji za določitev podatkov o
zmogljivosti po EN 14511

14.4.1 Krog okolja (stran vira toplote v načinu
ogrevanja)

Namestitev: na vsak vhodni/izhodni kanal 4 m dolžine cevi z
odbitkom števila kolen 90°. (Dolžina cevi = 4 m – število ko-
len 90°; 1 koleno 90° = 1 m). Na koncu kanala je skupni stre-
šni pokrov z ločeno napeljavo za zrak na straneh za vsesa-
vanje in izpust. Povezovalni kabli med VWL 35/4 S 230 V in
VWL 3/4 SI 230 V = 2 x 5 m (notranji premer cevi = 20 mm)

Nastavitev ventilatorja: Ogrevanje: na servisnem nivoju v
meniju Konfiguracija nastavite vrednost za „Konf. venti-
latorja“ z „Auto“ na 89 %. Hlajenje: tovarniška nastavitev
(Auto)

Nastavitev črpalke za krog okolja: tovarniška nastavitev

14.4.2 Krog zgradbe (stran porabnikov toplote v
načinu ogrevanja)

Nastavitev črpalke za krog zgradbe: na servisnem nivoju
v meniju Konfiguracija nastavite vrednost za Konf. črp. v
zgradbi z „Auto“ na 76 %.

14.5 Merilni pogoji za določitev ravni zvočnega
tlaka po EN 12102

Merilni pogoji za določitev ravni zvočnega tlaka (→ stran 53):

– Razdalja od izdelka: 1 m
– Velikost prostora v metrih: 5,5 × 4 × 2,5
– Stopnja absorpcije zvoka: 0,20
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14.6 Sheme sistema

Naslednja tabela velja za vse sheme sistema.

Točka v
legendi

Pomen

1 Izvor toplote

2 Črpalka izvora toplote

3 Toplotna črpalka

10 Termostatski ventil

13a Naprava za daljinsko upravljanje

13b Mešalni modul

13e Regulator sistema

13h Spojnik

16 Tipalo zunanje temperature/DCF sprejemnik

19 Termostat maksimuma

28 Conski ventil

30 Protipovratna loputa

31 Regulacijski ventil

32 Ventil s pokrovčkom

37 Samodejni izločevalnik zraka

38 Prednostni preklopni ventil (vgrajen v napravi)

42a Varnostni ventil

42b Membranska raztezna posoda

43 Varnostna skupina za priključitev pitne vode

45 Hidravlična kretnica

49 Priprava za nastavitev pretoka (Taco-Setter)

50 Prelivni ventil

52 Ventil za regulacijo posameznega prostora

58 Ventil za polnjenje in praznjenje

70 Kolektor za zrak/slano raztopino

VR10 Tipalo sistema

OK Mešalni ventil ogrevalnega kroga

HK1-P Ogrevalna črpalka 1

HK2-P Ogrevalna črpalka 2

OK2 Mešalni ventil ogrevalnega kroga 2

RF Tipalo temperature povratnega voda

HV Hladna voda

VOL Merilnik pretoka

VF2 Tipalo temperature dvižnega voda 2
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14.6.1 Direktno talno ogrevanje (HC1)
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14.6.2 Indirektno talno ogrevanje (HC7)
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14.6.3 Vzporedno ogrevanje (HC10)
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14.7 Shema toplotne črpalke

T T

T

T T

T
TT

PP

P SW

Mesh filter Mesh filter

P

P

Sensors & Switches:

- 8 x T

- 4 x P sensor

- 1 x P switch

- 1 x V flow rate sensor

A12 (230 V)
& A13 (PWM)

S8
S2

S13
S16 A7

S14

S11
S10

S18

S4

S3

S17

A9

S15

A10 (230 V)
& A11 (PWM)

A1
S1

S22

A1 Kompresor

A7 Elektronski ekspanzijski ventil

A9 4-smerni preklopni ventil

A10/
A11

Ogrevalna črpalka (rele in pulzno-širinska modulacija)

A12/
A13

Črpalka vira (rele in pulzno-širinska modulacija)

S1 Temperaturno tipalo na vhodu kompresorja

S2 Temperaturno tipalo na izhodu kompresorja

S3 Senzor visokega tlaka

S4 Stikalo visokega tlaka

S8 Temperaturno tipalo na vhodu vira

S10 Temperaturno tipalo na izhodu vira

S11 Temperaturno tipalo elektronskega ekspanzijskega ventila
vira toplote HEX

S13 Temperaturno tipalo za povratni vod ogrevanja

S14 Temperaturno tipalo za dvižni vod ogrevanja

S15 Senzor pretoka ogrevalnega krogotoka

S16 Temperaturno tipalo elektronskega ekspanzijskega ventila
za ogrevanje HEX

S17 Senzor tlaka ogrevalnega krogotoka

S18 Senzor tlaka vira toplote

S22 Senzor nizkega tlaka
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14.8 Električna povezava

M

M

M

42b

70

13e

3

22

1

eBUS

2

3
8

2

4

2

38

28

VF2

13b

49

13a

V
R

3
2

1 Plinski grelnik

2 Črpalka izvora toplote

3 Toplotna črpalka

13a Naprava za daljinsko upravljanje (VR 81/2)

13b Mešalni modul (VR 61/2)

13e Regulator sistema (VRC 470)

28 Conski ventil

38 Mešalni ventil

42b Membranska raztezna posoda

49 Priprava za nastavitev pretoka (Taco-Setter)

70 Kolektor za zrak/slano raztopino
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14.9 Priključne sheme

14.9.1 Vezalni načrt za zrak (HC1)
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14.9.2 Vezalni načrt za zrak (HC7)
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14.9.3 Vezalni načrt za zrak (HC10)
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14.10 Pregled servisnega nivoja

Nivo za nastavitve Vrednosti Enota Korak, izbira Tovarniška na-
stavitev

Nastavitev

min. maks.

Servisni nivo →

Vnesite kodo 00 99 1 (koda inštalaterja 17) 00

Servisni nivo → Seznam napak →

F.514 – F.743
2) Brisanje

Servisni nivo → Testni meni → Statistika →

Ure del. kompresorja trenutna vrednost h

Zagoni kompresorja trenutna vrednost

Ure del. črp. v zgradbi trenutna vrednost h

Zagoni črp. v zgradbi trenutna vrednost

Ure del. okol. črpalke trenutna vrednost h

Zagoni okol. črpalke trenutna vrednost

Ure del. 4-pot. vent trenutna vrednost h

Preklopi 4-pot. vent. trenutna vrednost

Ure del. ventilatorja trenutna vrednost h

Zagoni ventilatorja trenutna vrednost

Ure del. odstr. ledu trenutna vrednost h

Preklopi odstr. ledu trenutna vrednost

Koraki ventila EEV trenutna vrednost

Servisni nivo → Testni meni → Testni programi

P.01 Ogrevanje Izbira

P.02 Hlajenje Izbira

P.03 Odzračevanje krogotoka
zgradbe

Izbira

P.04 Odzračevanje krogotoka
okolja

Izbira

P.05 Odzračevanje krogotoka
okolja in zgradbe

Izbira

P.06 Odstranjevanje ledu Izbira

Servisni nivo → Testni meni → Test senz./aktuat.

T.01 Moč črpalke za krogotoka
zgradbe

0 100 % 5, Izklop Izklop

T.02 Moč črpalke za krogotoka
okolja

0 100 % 5, Izklop Izklop

T.05 Moč ventilatorja 0 100 % 5 0

T.06 Odstranjevalnik ledu Vklop, Izklop

T.07 4-smerni ventil Vklop, Izklop

T.08 Položaj elektronskega eks-
panzijskega ventila

0 100 % 5 0

T.10 Sistemska črpalka Vklop, Izklop

T.11 Rele za aktivno hlajenje Vklop, Izklop

T.12 Izhod napake Vklop, Izklop

T.13 Temperatura dvižnega voda −204,7 204,7 ℃ 0,1
1)

Delovanje je možno samo v povezavi z opremo VWZ ZK.
2)

Seznami napak (pogl. 9.1) so prisotni in se lahko izbrišejo samo, če so se pojavile napake.
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Nivo za nastavitve Vrednosti Enota Korak, izbira Tovarniška na-
stavitev

Nastavitev

min. maks.

T.14 Temperatura povratnega
voda

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.15 Tlak krogotoka zgradbe 0 10 bar 0,1

T.16 Pretok v krogotoka zgradbe −32768 32768 l/h 1

T.17 Zapiralni kontakt S20 Odprto, Zaprto Odprto

T.18 Vhodna temperatura okolja −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.19 Izhodna temperatura okolja −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.20 Tlak krogotoka okolja 0 10 bar 0,1

T.21 Kontakt napake: črpalka kro-
gotoka okolja

Odprto, Zaprto Zaprto

T.23 Temperatura vhodnega
zraka, ventilatorska enota

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.24 Temperatura izhoda solarne
raztopine, ventilatorska enota

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.25 Ventilatorska enota, varno-
stni omejevalnik temperature

Odprto, Zaprto Zaprto

T.26 Izhodna temperatura kom-
presorja

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.27 Vhodna temperatura kompre-
sorja

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.28 Elektronski ekspanzijski ven-
til - temperatura krogotoka okolja

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.29 Elektronski ekspanzijski
ventil - temperatura krogotoka
zgradbe

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.30 Visok tlak 0 51,1 bar 0,1

T.31 Temperatura kondenzacije −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.32 Nizek tlak 0 51,1 bar 0,1

T.33 Temperatura izparevanja −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.34 Želena vrednost pregrevanja −204,7 204,7 K 0,1

T.35 Dejanska vrednost pregreva-
nja

−204,7 204,7 K 0,1

T.36 Dejanska vrednost podhlaje-
vanja

−204,7 204,7 K 0,1

T.37 Zunanja temperatura −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.38 Status DCF Ni DCF signala
DCF signal za preverja-
nje
Veljaven DCF signal

T.39 Temperatura sistema −204,7 204,7 ℃ 0,1

Servisni nivo → Konfiguracija →

Jezik Trenutni jezik 01 Deutsch
02 English
03 Français
04 Italiano
05 Dansk
06 Nederlands
15 Svenska
22 Slovenščina

02 English

Kontaktni podatki Telefonska št. 0 - 9

Vklop kompresorja ob −000 −999 °min 1 −100
1)

Delovanje je možno samo v povezavi z opremo VWZ ZK.
2)

Seznami napak (pogl. 9.1) so prisotni in se lahko izbrišejo samo, če so se pojavile napake.
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Nivo za nastavitve Vrednosti Enota Korak, izbira Tovarniška na-
stavitev

Nastavitev

min. maks.

Maks.preos.črp.višina 200 700 mbar 10 700

Konf. črp. v zgradbi 1 100 % 1, Auto Auto

Žel. vred. podp. greln.
1) 300 1300 l/h 20 1000

Konf. ventilatorja 1 100 % 1, Auto Auto

Padec tlaka v zr. kan. 25 70 Pa 1 70

Tiho del. ventilatorja 70 100 % 1 100

Zaščita proti zmrz. −13 4 ℃ 1 −12

Tip krogotoka okolja Zrak/slana raztopina Ni veljavno

Sprostitev zasilnega delovanja Vklop, Izklop Izklop

Verzija programske opreme trenutna vrednost
glavnega tiskanega
vezja (HMU xxxx) in
zaslona (AI xxxx)

Servisni nivo → Ponastavitve →

Reset časov zapore Da, Ne Ne

Reset statistike Da, Ne Ne

Tovarn. nastavitve Da, Ne Ne

Servisni nivo → Čarov. za namestitev

Jezik 01 Deutsch
02 English
03 Français
04 Italiano
05 Dansk
06 Nederlands
15 Svenska
22 Slovenščina

02 English

Tip krogotoka okolja Zrak/slana raztopina;
Zemlja/slana raztop.;
Vodnjak

Ni veljavno

Zaščita proti zmrz. −13 4 ℃ 1 −12

Testni program P.03 Odzračevanje kro-
gotoka okolja in zgradbe
P.04 Odzračevanje kro-
gotoka zgradbe
P.05 Odzračevanje kro-
gotoka okolja

Kontaktni podatki Telefonska št. 0 - 9

Zaključim čarovnika za namestitev? Da, Nazaj
1)

Delovanje je možno samo v povezavi z opremo VWZ ZK.
2)

Seznami napak (pogl. 9.1) so prisotni in se lahko izbrišejo samo, če so se pojavile napake.
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