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Napotki k dokumentaciji

1

Napotki k dokumentaciji

1.5

Oznaka CE

Naslednji napotki so vodnik skozi celotno dokumentacijo.
V povezavi s temi navodili za namestitev je veljavna tudi
nadaljnja dokumentacija.
Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil, ne
prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Z oznako CE je dokumentirano, da naprave izpolnjujejo
osnovne zahteve naslednjih direktiv evropske skupnosti
v skladu s tipskim vzorcem:
– Direktiva Sveta 2004/108/ES
"Direktiva o elektromagnetni združljivosti" z razredom
mejne vrednosti B

1.1

– Direktiva Sveta 2006/95/ES
"Direktiva o električnih delovnih sredstvih za uporabo
znotraj določenih napetostnih omejitev" (Direktiva o nizki
napetosti)

Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo

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

1.2

Shranjevanje dokumentacije

> Priložena navodila za namestitev ter vso pripadajočo
dokumentacijo in morebitne pripomočke izročite upravljavcu sistema.
Upravljavec shrani navodila in pripomočke, da so po potrebi
vedno na razpolago.

1.3

Uporabljeni simboli

V nadaljevanju so pojasnjeni simboli, ki so uporabljeni
v besedilu. V teh navodilih so poleg tega uporabljeni znaki
za nevarnost za označitev nevarnosti (¬ pogl. 2.1.1)

i
>

1.4

Simbol za koristen nasvet in informacije

Simbol za potrebno dejavnost

Toplotne črpalke ustrezajo vzorcu, ki je opisan v potrdilu o
ES pregledu tipa.
Toplotne črpalke ustrezajo naslednjim standardom:
– DIN EN 55014-1:2007 - 06, -2:2002 - 08
– DIN EN 61000-3-2:2007-05, -3-3:2009-06,
-3-12:2005 - 09
– DIN EN 60335-1:2007, -2-40:2006 - 11,
-2-34:2003 - 09, Corrigenda 1:2004:10,
2-34/ A1:2006 - 03, -2-51:2005 - 05, -3-11:2001 - 04,
-4-2:2009-12, -4-3:2008-06, -4-4:2005-07,
-4-5:2007-06, -4-11:2005-02
– DIN EN 60529:2000 - 09,
– DIN EN 50366:2006 - 11
– EN 50106:1997
– EN 378:2000
– EN 12735-1:2001
– EN 14276-1:2006,
– EN 12263:1998, -2:2007
– EN 12102:2008
– EN 14511:2007
– EN ISO 9614-1:1995, -2:1996, -3:2002
– ISO 5149
CE izjavo o skladnosti si lahko ogledate pri proizvajalcu, pri
katerem jo lahko po potrebi naročite.

Veljavnost navodil

Priložena navodila veljajo izključno za:
Oznaka tipa

Številka artikla

VWS 63/3

0010009076

VWS 83/3

0010009077

VWS 103/3

0010009078

1.1 Oznake tipov in številke artiklov

10-mestna številka artikla toplotne črpalke (od 7. mesta jo
lahko razberete iz serijske številke) je napisana na nalepki
na toplotni črpalki oz. na tipski tablici (¬ pogl. 3.1).
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Varnostna navodila in predpisi 2

2

Varnostna navodila in predpisi

2.1

Varnostna navodila in opozorila

Toplotno črpalko mora namestiti pooblaščen inštalater, ki je
odgovoren za upoštevanje obstoječih standardov in predpisov. Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil,
ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.
> Pri namestitvi toplotne črpalke geoTHERM upoštevajte
vsa splošna varnostna navodila in opozorila, ki so lahko
povezana z delovanjem.

2.1.1

Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo

Opozorila, ki so povezana z akcijo, se stopnjujejo glede na
težavnost možne nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi
znaki in signalnimi besedami:
Znak za
nevarnost

a
e
a
b

Signalna
beseda

Nevarnost!

Razlaga

neposredna nevarnost za
življenje ali nevarnost težjih telesnih poškodb

Nevarnost!

življenjska nevarnost
zaradi električnega udara

Opozorilo!

nevarnost lažjih telesnih
poškodb

Pozor!

tveganje materialne škode
ali škode za okolje

2.1 Pomen znakov za nevarnost in signalnih besed

2.1.2

2.2

Ustrezna uporaba

Toplotne črpalke Vaillant tipa geoTHERM exclusiv so izdelane v skladu z dosežki sodobne tehnologije in ustrezajo
veljavnim varnostno-tehničnim predpisom. Kljub temu lahko
pri nestrokovni ali neustrezni uporabi pride do nevarnosti
za življenje in telo uporabnika ali tretjih oseb oz. do
poškodbe na napravi in drugih materialnih sredstvih.
Ta naprava ni namenjena za to, da bi jo uporabljale osebe
(vključno otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali
psihičnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in/ali znanja,
razen če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost,
ali so od nje prejeli napotke, kako se naprava uporablja.
Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se
z napravo ne igrajo.
Toplotne črpalke Vaillant geoTHERM so namenjene
izključno za uporabo v gospodinjstvih. Drugačni načini uporabe, predvsem v komercialne ali industrijske namene,
veljajo za neustrezne.
Naprave so predvidene kot ogrevalne naprave za zaprta
stenska in talna ogrevanja, za hlajenje ter za pripravo tople
vode.
Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsaka neposredna komercialna ali industrijska uporaba prav tako velja za neustrezno. Proizvajalec/dobavitelj
ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki nastane
zaradi neustrezne uporabe. Celotno tveganje prevzame v
tem primeru uporabnik.
Za ustrezno uporabo je potrebno:
– upoštevati priložena navodila za uporabo, namestitev in
vzdrževanje izdelka Vaillant ter drugih sestavnih delov in
komponent sistema
– upoštevati vse pogoje za servisiranje in vzdrževanje, ki
so navedeni v navodilih.
Pozor
Vsakršna zloraba je prepovedana!

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi nastanka kondenzata pri neustreznem tipu ogrevanja
v načinu hlajenja!
V načinu hlajenja se na radiatorjih in njihovih dovodih nalaga kondenzat, ki povzroča
plesnenje in gradbene poškodbe.
> Toplotne črpalke geoTHERM exclusiv
s funkcijo hlajenja ne namestite na ogrevalne sisteme z radiatorji.

i

V primeru uporabe ploščatih kolektorjev je funkcija hlajenja okrnjena!
Pri uporabi toplotne črpalke Vaillant s funkcijo
hlajenja je nujno potrebno uporabiti zemeljske
sonde.

Zgradba opozoril

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

a

Signalna beseda!
Vrsta in vir nevarnosti!
Razlaga vrste in vira nevarnosti.
> Ukrepi za odpravljanje nevarnosti.
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2 Varnostna navodila in predpisi

2.3

Splošna varnostna navodila

Pri namestitvi toplotne črpalke geoTHERM upoštevajte
naslednja varnostna navodila in predpise:
> Skrbno preberite ta navodila za namestitev.
> Izvajajte samo dejavnosti, ki so opisane v teh navodilih
za namestitev.

Preprečite ogrožanje okolja
Slana raztopina, ki se nahaja v toplotni črpalki, ne sme zaiti
v kanalizacijo, površinsko vodo in podtalnico.
> Slano raztopino, ki se nahaja v toplotni črpalki, odstranite v skladu s krajevnimi predpisi.

2.4

Varnostna navodila za hladilno sredstvo

Preprečite možnost eksplozij in požarov
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.
> V primeru nenamerne sprostitve poskrbite za zadostno
prezračevanje.
> Preprečite nastajanje zmesi pare/zraka. Posoda s slano
raztopino mora biti zaprta.
> Upoštevajte varnostni list, ki je priložen slani raztopini.
Sestavni deli toplotne črpalke se lahko močno segrejejo.
> Ne dotikajte se neizoliranih cevovodov po celotnem ogrevalnem sistemu.
> Ne odstranjujte delov obloge.

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

Preprečite razjede
Slane raztopine so zdravju škodljive.
> Preprečite stik s kožo in očmi.
> Preprečite vdihavanje in požiranje.
> Uporabljajte rokavice in zaščitna očala.
> Upoštevajte varnostni list, ki je priložen slani raztopini.

Preprečite poškodbe
Na nezadostno izoliranih ceveh ogrevalnega kroga in pri
temperaturah dvižnega voda pod 20 °C lahko pride v načinu
hlajenja do nedoseganja točke rosišča in nastanka kondenzata.
> Vse cevi ogrevalnega kroga parno neprepustno izolirajte.
> Temperature dvižnega voda ogrevanja v načinu hlajenja
ne nastavite na prenizko vrednost.
Neprimerna sredstva za zaščito proti zmrzovanju 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

6

Preprečite omrzline
Toplotna črpalka se dobavlja z delovnim polnjenjem hladilnega sredstva R 407 C. To je hladilno sredstvo brez klora, ki
ne vpliva na ozonski plašč Zemlje. R 407 C ni vnetljiva in
tudi ne predstavlja nevarnosti eksplozij.
Ob normalni uporabi in normalnih pogojih hladilno sredstvo
R 407 C ne predstavlja nevarnosti. Ob nestrokovni uporabi
lahko povzroči škodo.
Ob dotiku z mestom iztekanja hladilnega sredstva 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 krogotoka hladilnega sredstva.
> Preprečite stik kože ali oči s hladilnim sredstvom.
> V primeru stika kože ali oči s hladilnim sredstvom pokličite zdravnika.

Preprečite ogrožanje okolja
Toplotna črpalka vsebuje hladilno sredstvo R 407 C. Hladilno
sredstvo se ne sme izpuščati v atmosfero. R 407 C je s Kjotskim protokolom določen kot fluoriran toplogredni plin
z GWP 1653 (GWP = Global Warming Potential, potencial
globalnega segrevanja). Če zaide v atmosfero, deluje
1653-krat močneje kot naravni toplogredni plin CO2.
Hladilno sredstvo, ki se nahaja v toplotni črpalki, je
potrebno pred odstranjevanjem toplotne črpalke izpustiti
izključno skozi vzdrževalne ventile v steklenico za recikliranje. V primeru vzdrževanja se lahko novo hladilno sredstvo
(za količino glejte tipsko tablico, ¬ pogl. 3.1) naliva samo
skozi vzdrževalne ventile. Če namesto hladilnega sredstva
R 407 C, ki ga priporoča podjetje Vaillant, nalijete drugo
odobreno nadomestno hladilno sredstvo, izgubite vse pravice iz garancije, poleg tega pa tudi ni več zagotovljena varnost delovanja.
> 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.
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2.5

Predpisi, uredbe, direktive

Naprava mora biti inštalirana s strani strokovnega inštalaterja. Pri tem se morajo upoštevati vsi zakoni, predpisi in
smernice na nacionalni in lokalni ravni.
Zagon in potrditev garancije opravi izključno
pooblaščen serviser.
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3 Opis delovanja in naprave
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Opis delovanja in naprave

Nazivna napetost dodatnega ogrevanja
Maks. nazivna moč.

3.1

Tipska tablica
Nazivna moč kompresorja, črpalke
in regulatorja

Pri toplotni črpalki geoTHERM exclusiv je tipska tablica
nameščena na ploščo na dnu naprave. Oznako tipa toplotne
črpalke lahko odčitate z nalepke (¬ sl. 3.4, poz. 1) na sprednji oblogi desno spodaj in s tipske tablice.

Nazivna moč dodatnega ogrevanja
Zagonski tok brez omejevalnika
zagonskega toka

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

Zagonski tok z omejevalnikom
zagonskega toka

16 A

Serial-No. 21054500100028300006000001N1

Vsebina vsebnika tople vode

VWS 63/3

Dopustni nazivni nadtlak

DE AT CH

Tip hladilnega sredstva
IP 20

Polnilna količina

3/N/PE 400V 50Hz

Dopustni nazivni nadtlak

COP

B0/W35

Koeficient učinkovitosti (Coefficient
of Performance) pri temperaturi
slane raztopine 0 °C in temperaturi
dvižnega voda ogrevanja 35 °C

COP

B5/W55

Koeficient učinkovitosti (Coefficient
of Performance) pri temperaturi
slane raztopine 5 °C in temperaturi
dvižnega voda ogrevanja 55 °C

B0/W35

Moč ogrevanja pri temperaturi
slane raztopine 0 °C in temperaturi dvižnega voda ogrevanja 35 °C

B5/W55

Moč ogrevanja pri temperaturi
slane raztopine 5 °C in temperaturi
dvižnega voda ogrevanja 55 °C

1/N/PE 230V 50Hz
3/N/PE 400V 50Hz

16 A

9,1

kW

3,1

kW

6

kW

26

A

<16

A

175
1 (10)

I
MPa (bar)

Znak CE
R407 C
1,9
2,9 (29)

COP B0/W35
COP B5/W55

kg
MPa (bar)

Znak VDE/GS
Preberite navodila za uporabo in
namestitev!

4,70
3,30

B0/W35
B5/W55

6,10

kW

6,50

kW

Znak VDE za elektromagnetno
združljivost

IP 20

Po preteku dobe uporabnosti
poskrbite za odstranitev v skladu
s predpisi (ne med gospodinjske
odpadke)

21054500100028300006000001N4

3.1 Primer tipske tablice

Razlaga simbolov na tipski tablici
Nazivna napetost kompresorja

Stopnja zaščite za zaščito pred
dotikom in vlago (IP 20)

Serijska številka (Serial Number)
21054500100028300006000001N4

3.1 Razlaga simbolov (nadaljevanje)

Nazivna napetost črpalke + regulatorja
3.1 Razlaga simbolov

8
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3.2

Princip delovanja

Hladna voda
Topla voda

Ogrevalni
sistem

Preklopni ventil
Hlajenje

Dodatno
ogrevanje

Preklopni ventil
Ogrevanje/polnjenje
vsebnika
Črpalka ogrevalnega
kroga

Vsebnik tople
vode

Ogrevalni krog

3

Utekočinjevalnik
Ekspanzijski ventil
Uparjalnik

4

2

Kompresor

Krog hladilnega
sredstva

1

Krog slane
raztopine

Te različne temperature se v krogu hladilnega sredstva
ustvarjajo preko kompresorja (2) in ekspanzijskega ventila (4), ki se nahajata med uparjalnikom in utekočinjevalnikom. Hladilno sredstvo, ki v obliki hlapov prihaja iz uparjalnika, pride v kompresor in se tam stisne. Pri tem močno
narasteta tlak in temperatura uparjenega hladilnega sredstva. Po tem postopku steče hladilno sredstvo skozi utekočinjevalnik, v katerem se njegova toplotna energija med kondenzacijo prenese na ogrevalno vodo. Ko tekočina steče
skozi ekspanzijski ventil, se močno razširi, pri čemer se ji
znižata tlak in temperatura. Ta temperatura je zdaj nižja kot
temperatura slane raztopine, ki teče skozi uparjalnik. Hladilno sredstvo tako lahko v uparjalniku ponovno črpa toplotno energijo, pri čemer se znova upari in teče do kompresorja. Krogotok se začne znova.
Po potrebi lahko prek vgrajene regulacije vključite tudi električno dodatno ogrevanje. Moč tega ogrevanja lahko stopenjsko zmanjšujete z določenim načinom priključitve
(¬ pogl. 7.3).

Mešalni ventil slane raztopine
Hladilni toplotni izmenjevalnik

Črpalka slane raztopine

Vir toplote

3.2 Način delovanja toplotne črpalke

Toplotna črpalka Vaillant VWS /3 uporablja toploto zemlje
kot vir toplote. Toplotna črpalka je sestavljena iz ločenih
krogotokov, ki so med seboj povezani s toplotnimi izmenjevalniki. Ti krogotoki so:
– Krog slane raztopine, s katerim se toplotna energija vira
toplote prenaša v krog hladilnega sredstva.
– Krog hladilnega sredstva, ki s pomočjo uparjanja, stiskanja, utekočinjanja in raztezanja prenaša toplotno energijo
v ogrevalni krog.
– Ogrevalni krog, s katerim se napaja sistem ogrevanja in
priprave tople vode v vsebniku tople vode.
Krog hladilnega sredstva je preko uparjalnika (1) vezan na
vir zemeljske toplote, od koder črpa toplotno energijo. Pri
tem se agregatno stanje hladilnega sredstva spremeni,
tekočina se upari. Preko utekočinjevalnika (3) je krog hladilnega sredstva povezan z ogrevalnim sistemom, na katerega
se prenese toplotna energija. Pri tem se hladilno sredstvo
kondenzira, ponovno postane tekoče.
Ker se toplotna energija lahko prenaša le s telesa z višjo
temperaturo na telo z nižjo temperaturo, mora imeti hladilno sredstvo v uparjalniku nižjo temperaturo kot vir
zemeljske 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.
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V izogib nastajanju kondenzata v notranjosti naprave je
napeljava kroga slane raztopine in kroga hladilnega sredstva toplotno izolirana. Če kondenzat kljub temu nastaja, se
le-ta zbere v zbiralniku kondenzata (¬ sl. 3.6, poz. 20) in
odvede pod toplotno črpalko. Možno je tudi nastajanje
kapljic pod toplotno črpalko.
Izvedbe toplotnih črpalk geoTHERM exclusiv imajo vgrajeno
dodatno funkcijo hlajenja, ki v načinu hlajenja omogoča, da
se v stanovanjskih prostorih pri visokih zunanjih temperaturah zagotovi prijetno hladna klima v prostoru. V ta namen
so v hidravličnem sistemu toplotne črpalke prisotne dodatne komponente: dodaten hladilni toplotni izmenjevalnik,
mešalni ventil slane raztopine in dodaten preklopni ventil.
Pri toplotnih črpalkah Vaillant s funkcijo hlajenja se uporablja princip "pasivnega" hlajenja, pri katerem se toplota prenaša iz prostorov v zemljo brez delovanja kompresorja in
s tem brez delovanja kroga hladilnega sredstva, npr. prek
talnega ogrevanja. Ogrevalna voda, ki je v dvižnem vodu
hladnejša od sobne temperature, odvzema toplotno energijo iz prostorov in se prek črpalke ogrevalnega kroga pošilja do hladilnega toplotnega izmenjevalnika. Črpalka slane
raztopine prav tako črpa hladnejšo slano raztopino iz zemlje
v hladilni toplotni izmenjevalnik, ki deluje po principu protitoka. Pri tem toplejši povratni vod ogrevanja oddaja toplotno energijo v hladnejši krog slane raztopine, tako da se za
nekaj stopinj segreta slana raztopina ponovno napelje v tla.
Tekočina ponovno kroži skozi ohlajen dvižni vod ogrevanja
skozi krogotok talnega ogrevanja, kjer voda lahko ponovno
odvzame toplotno energijo iz okolice. Krogotok se začne
znova.

9
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3.3

Zgradba toplotne črpalke

V toplotni črpalki geoTHERM exclusiv je vgrajen vsebnik
tople vode s prostornino 175 litrov. Dobavljivi so spodaj
navedeni tipi toplotnih črpalk.
Oznaka tipa

Moč ogrevanja
(kW)

Toplotne črpalke slana raztopina/voda
(VWS)

B0/W35 DT 5K

VWS 63/3

6,1

VWS 83/3

7,8

VWS 103/3

10,9

1

3.2 Pregled tipov

Toplotna črpalka lahko deluje z vsemi običajnimi tarifami
električne energije.
Prek sponke na plošči tiskanega vezja regulatorja je možno
krmiliti zaporne ventile za ogrevalne kroge (npr. za kopalnico), ki so priključeni v načinu hlajenja. Na ta način lahko
odklopite hlajenje tega kroga (¬ pogl. 7.4).

2

Za poenostavitev transporta do mesta namestitve lahko
toplotno črpalko razstavite v dva modula (¬ pogl. 4.6.2).

3.3 Moduli toplotne črpalke
Legenda
1 Modul z vsebnikom tople vode
2 Modul s toplotno črpalko

10
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1
10

2

9
8
3
3

4
5

7
6

2

1
3.4 Pogled s sprednje strani

3.5 Pogled z zadnje strani

Legenda
1 Nalepka z oznako tipa toplotne črpalke
2 Montažna plošča enote vrnetDIALOG (za pokrovom stolpa)
3 Upravljalna plošča

Legenda
1 Priključek tople vode na vsebniku tople vode
2 Priključek hladne vode na vsebniku tople vode
3 Priključek za membransko raztezno posodo ogrevalnega kroga
4 Od vira toplote do toplotne črpalke (A, topla slana raztopina)
5 Od toplotne črpalke do vira toplote (B, hladna slana raztopina)
6 Povratni vod ogrevanja
7 Dvižni vod ogrevanja
8 Držalo za prijem
9 Držalo za prijem/kabelska uvodnica za električni priključek
10 Odzračevanje dvižnega voda ogrevanja do vsebnika tople vode

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01
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Sklopi
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Legenda
1 Kanal za napeljavo kablov
2 Vsebnik tople vode
3 Električna stikalna omarica
4 Plošča tiskanega vezja regulatorja (pod pokrivno ploščico)
5 Priključek za napajalno napetost
6 Preklopni ventil za ogrevanje/polnjenje vsebnika
7 Varnostni omejevalnik temperature za dodatno ogrevanje
8 Preklopni ventil za hlajenje
9 Dodatno električno ogrevanje
10 Utekočinjevalnik na desni strani naprave, simetrično razporejen
k poz. 22
11 Mešalni ventil slane raztopine
12 Visoko učinkovita črpalka ogrevalnega kroga
13 Tipska tablica
14 Ventil za polnjenje in praznjenje ogrevalnega kroga
15 Ventil za polnjenje in praznjenje kroga slane raztopine
16 Hladilni toplotni izmenjevalnik
17 Kompresor
18 Držala za prijem (na spodnji strani)
19 Ekspanzijski ventil
20 Zbiralnik kondenzata
21 Visoko učinkovita črpalka slane raztopine
22 Uparjalnik

10
22

11
12

21

13
14
15
16

20

17

19

18

3.6 Pogled s sprednje strani, odprt

12
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3.4

Opcijska oprema

Druga oprema, ki jo je možno naročiti pri podjetju
Vaillant

Za razširitev sistema toplotne črpalke lahko uporabite
naslednjo opremo Vaillant. Podrobne informacije o namestitvi naprav Vaillant so na voljo v (¬ pogl. 7.7).

– Pripravljena mešanica tekočine za prenos toplote
– Polnilna črpalka za krog slane raztopine
– Postaja za polnjenje toplotne črpalke s slano raztopino

Mešalni modul VR 60

Druga oprema

Mešalni modul omogoča razširitev regulacije ogrevalnega
sistema za dva mešalna kroga. Priključite lahko največ šest
mešalnih modulov.

–
–
–
–

Varnostna skupina in odtočni lijak za ogrevalni krog
Raztezna posoda za ogrevalni krog
Raztezna posoda za krog s toplo vodo
Raztezna posoda za krog slane raztopine

Naprava za daljinsko upravljanje VR 90
Za prvih šest ogrevalnih krogov (HK 4 – HK 15) lahko priključite eno enotno napravo za daljinsko upravljanje.

Standardno tipalo VR 10
Glede na konfiguracijo sistema so potrebna dodatna tipala,
npr. tipalo dvižnega voda, povratnega voda, zbiralnika ali
vsebnika.

vrDIALOG 810/2
vrDialog je komunikacijska enota s programsko opremo in
povezovalno napeljavo, ki omogoča, da diagnozo, nadzorovanje in parametriranje toplotne črpalke izvajate preko
računalnika.

vrnetDIALOG 840/2, 860/2
Komunikacijska enota vrnetDIALOG omogoča, da preko
telefonskega priključka ali vgrajenega GSM-modema z računalnikom na daljavo izvajate diagnozo, nadzorovanje in
parametriranje toplotne črpalke, neodvisno od trenutnega
mesta namestitve.

Omejevalnik zagonskega toka VWZ 30/2 SV
Omejevalnik zagonskega toka VWZ 30/2 SV je potreben, da
ob zagonu kompresorja za kratek čas omeji močno povišano porabo toka. Uporabo omejevalnika posamezni upravljavci električnega omrežja priporočajo oz. predpisujejo.

Vmesni zbiralnik ogrevalne vode VPS
Vmesni zbiralnik VPS se uporablja kot vmesni zbiralnik
ogrevalne vode in se lahko vgradi med toplotno črpalko in
ogrevalni krog. Zagotavlja potrebno energijo za premostitev
zapornih časov upravljavca električnega omrežja

Vmesni zbiralnik VPS/2
Vmesni zbiralnik VPS /2 (lahko s postajo za svežo vodo
VPM-W ali s solarno polnilno postajo VPM-S) se uporablja
kot vmesni zbiralnik ogrevalne vode in se lahko vgradi med
toplotno črpalko in ogrevalni krog. Zagotavlja potrebno
toplotno energijo za premostitev zapornih časov upravljavca električnega omrežja.

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01
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4

4.1

Montaža

Zahteve za mesto namestitve

> Izberite suh prostor, ki je trajno zaščiten proti zmrzovanju, s temperaturo, ki ne pade pod 7 °C, ter ne preseže
maksimalne temperature 25 °C.
> Upoštevajte, da mora imeti prostor namestitve določeno
minimalno prostornino. Po standardu DIN EN 378 T1 se
velikost minimalnega prostora namestitve (Vmin) za toplotne črpalke izračuna po naslednjem postopku:
Vmin = G/c
G = polnilna količina hladilnega sredstva v kg
c = praktična mejna vrednost v kg/m3
(za R 407 C velja c = 0,31 kg/m3)
Od tod izhaja naslednji minimalni prostor namestitve:
Polnilna količina
hladilnega sredstva [kg]

Minimalni prostor
namestitve [m3]

VWS 63/3

1,9

6,1

VWS 83/3

2,2

7,1

VWS 103/3

2,05

6,6

Tip toplotne
črpalke

4.1 Minimalna velikost prostora namestitve za toplotno črpalko

> Zagotovite upoštevanje potrebnih minimalnih razmikov.
> Pri izbiri mesta namestitve upoštevajte, da se lahko med
obratovanjem toplotne črpalke na tla ali na bližnje stene
prenašajo tresljaji.
> Tla morajo biti ravna in imeti zadostno nosilnost, da
lahko prenesejo težo toplotne črpalke z vsebnikom tople
vode in morebitnim napolnjenim vmesnim zbiralnikom,
pripravljenim za delovanje.
> Poskrbite za smiselno izvedbo napeljave (tako za slano
raztopino, kot tudi za toplo in ogrevalno vodo).

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi nastanka kondenzata pri neustreznem tipu ogrevanja
v načinu hlajenja!
V načinu hlajenja se na radiatorjih in njihovih dovodih nalaga kondenzat, ki povzroča
plesnenje in gradbene poškodbe.
> Toplotne črpalke geoTHERM exclusiv
s funkcijo hlajenja ne namestite na ogrevalne sisteme z radiatorji.

i

Poslabšanje funkcije hlajenja v primeru uporabe
ploščatih kolektorjev!
Pri uporabi toplotne črpalke Vaillant s funkcijo
hlajenja je nujno potrebno uporabiti zemeljsko
sondo.

14
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4.2

Razmiki in mere

1800

696

600

0-10 1)

650
835

90
18

12

280

75
260

600
64

75

4.1 Razmiki in mere
1) Postavitvene noge, nastavljive po višini do 10 mm
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300 mm
100 mm

300 mm

300 mm

Toplotna črpalka je primerna samo za priključitev na zaprto
napeljavo centralnega ogrevanja. Za zagotovitev delovanja
brez motenj mora pooblaščeno strokovno osebje predhodno
namestiti inštalacijo za centralno ogrevanje v skladu
z ustreznimi predpisi.
Toplotna črpalka se priporoča za ogrevalne sisteme z nizkimi temperaturami. Ogrevalni sistem mora biti izdelan za
nižje temperature dvižnega voda (idealno pribl. 30 - 35 °C).
Poleg tega je potrebno zagotoviti možnost premostitve
zapornih časov upravljavca električnega omrežja.
Za preprečevanje energijskih izgub ter za zaščito proti
zamrzovanju morajo biti vsi vodi priključne napeljave toplotno izolirani.
Vodi ne smejo biti onesnaženi.
> Vode pred polnjenjem po potrebi temeljito izperite.

b
600 mm
4.2 Minimalni razmiki za namestitev toplotne črpalke

4.3

Zahteve za ogrevalni krog

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi nedoseganja
točke rosišča in nastanka kondenzata pri
ogrevanju!
Vse cevi ogrevalnega kroga morajo biti
parno neprepustno izolirane.
Sistemi ogrevanja z radiatorji niso primerni
za način hlajenja s toplotno črpalko Vaillant
geoTHERM exclusiv.
> Vse cevi ogrevalnega kroga parno neprepustno izolirajte.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi nedoseganja
točke rosišča in nastanka kondenzata
v načinu hlajenja!
Tudi pri temperaturi dvižnega voda 20 °C je
zagotovljena zadostna funkcija hlajenja.
> Temperature dvižnega voda ogrevanja
v načinu hlajenja ne nastavite na prenizko vrednost.

16

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi neprimernih
sredstev za zaščito proti zmrzovanju in
koroziji!
Neprimerna sredstva za zaščito proti zmrzovanju in koroziji lahko poškodujejo tesnila
in druge sestavne dele ter s tem povzročijo
netesnenje z iztekanjem vode.
> Ogrevalni vodi dodajajte samo dopustna
sredstva za zaščito proti zmrzovanju in
koroziji.
> Upoštevajte predpise za polnjenje
(¬ pogl. 6.1).

Pri ogrevalnih sistemih, ki so v glavnem opremljeni s termostatskimi ali električnimi ventili, mora biti zagotovljena
ustrezna stalna pretočnost toplotne črpalke. Neodvisno od
izbire ogrevalnega sistema je potrebno zagotoviti nazivni
volumski tok ogrevalne vode (¬ tab. 14.1).

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01

Montaža 4

4.4

Preverjanje obsega dobave

1

Poz.

Število

Oznaka

1

1

Toplotna črpalka

14

2

Navodila za namestitev, navodila za uporabo

Skupaj v kartonski škatli:

16

2

2

1

Upravljalna plošča, pokrov stolpa

3

1

6-litrska izravnalna posoda za slano raztopino
maks. 3 bar

4

1

Objemka za pritrditev izravnalne posode za
slano raztopino

5

1

Varnostni ventil za krog slane raztopine, 1/2",
3 bar

6

1

VRC DCF sprejemnik radijskega signala točnega
časa z zunanjim temperaturnim tipalom

7

4

Senzorji VR 10

8

1

Krmilni vod za vrnetDIALOG

Skupaj v majhni vreči:
9

2

Vijaki M6 s polokroglo glavo

9

2

Pločevinski vijaki za pritrditev
enote vrnetDIALOG

9

1

Objemka za zaščito pred natezno obremenitvijo

Skupaj v kartonski škatli:

15

3

10

2

Tesnila s kovinskim opornim obročem za priključni lok kroga slane raztopine

11

2

Ploščata tesnila (rumeno/zelena) za priključni
lok ogrevalnega kroga

12

5

Priključni loki 90° s prekrivnimi maticami

13

2

Izolirna podloga za priključke kroga slane raztopine na zadnji steni

Skupaj v kartonski škatli:
15

14

2

Sprednja obloga z montažno ploščo

4

Skupaj v majhni vreči:

5

3

Vijaki M6 s polokroglo glavo za montažo upravljalne plošče na montažno ploščo (plus rezervni
vijak)

3

Pločevinski vijaki za montažno ploščo

9

Zaustavitveni vijak

6
13

7

12
11
10

8
9

Skupaj v kartonski škatli:
16

4

Stranska in zgornja obloga

Skupaj v majhni vreči:
4.3 Preverjanje obsega dobave
Za legendo glejte tab. 4.2

Toplotna črpalka se dobavlja v petih embalažnih enotah na
paleti v stoječem stanju.
> Preverite morebitne poškodbe toplotne črpalke in posebej pakirane upravljalne plošče pri transportu.

Vijaki M6 s polokroglo glavo za montažo stranskih delov obloge

2

Pločevinski vijaki za montažo zgornjih delov
obloge

4.2 Obseg dobave

i
Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01

8

Dele obloge montirajte šele po zaključku vseh
namestitvenih del (¬ pogl. 7.9).
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4 Montaža

4.5

Odstranjevanje transportnih varoval

4.6

Transport toplotne črpalke

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega
transporta!
Neodvisno od načina transporta se toplotna
črpalka oz. modul toplotne črpalke ne sme
nikoli nagniti za več kot 45°. V nasprotnem
primeru lahko pri kasnejšem delovanju
pride do motenj v krogu hladilnega sredstva. V najslabšem primeru lahko to povzroči okvaro celotnega ogrevalnega sistema.
> Toplotno črpalko lahko med transportom
nagnete do največ 45°.

Toplotno črpalko lahko transportirate na naslednja načina:
– kot kompletno enoto
– razstavljeno na dva modula (modul s toplotno črpalko in
modul z vsebnikom tople vode)
Zaradi teže priporočamo, da toplotno črpalko pred transportom razstavite v dva modula.

4.6.1

Transport toplotne črpalke kot kompletne
enote

Priporočamo, da toplotno črpalko transportirate s pomočjo
ustreznega vozička.

4.4 Odstranjevanje transportnih varoval

> Previdno odstranite embalažo in oblazinjenje, da pri tem
ne poškodujete delov naprave.
> Odstranite transportna varovala (kotnike), s katerimi je
toplotna črpalka pritrjena na paleto.
> Odstranite kotnike. Ne boste jih več potrebovali.

18

a

Nevarnost!
Nevarnost poškodb zaradi velike teže
pri dviganju!
Toplotna črpalka tehta do 180 kg.
> Če se ni možno izogniti dviganju toplotne
črpalke, jo mora dvigniti več oseb, da ne
pride do poškodb oseb.

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01

Montaža 4

4.6.2 Transport posameznih modulov toplotne
črpalke

Ločitev modulov
Po potrebi lahko modul s toplotno črpalko ločite od modula
z vsebnikom tople vode in ju ločeno transportirate. To priporočamo npr. pri ozkih stopniščih.

1

4.5 Transport toplotne črpalke kot kompletne enote
(transportni voziček)

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi neprimernega
transportnega sredstva!
Izberite ustrezno transportno sredstvo
glede na težo toplotne črpalke.
> Podatek o teži toplotne črpalke je v tehničnih podatkih.

Pri transportu z vozičkom upoštevajte naslednje:
> Transportni voziček nastavite samo na zadnjo stran
toplotne črpalke, ker je razporeditev teže tako najbolj primerna.
> Toplotno črpalko pritrdite s pasom.
> Voziček zapeljite na paleto po rampi, kot je npr. gradbeni
les in stabilna plošča.

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01

3

2

4.6 Ločena modula s toplotno črpalko in z vsebnikom tople
vode
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Pred ločitvijo obeh modulov sprostite priključke od toplotne
črpalke do vsebnika tople vode.
> Sprostite priključek do dvižnega voda vsebnika tople
vode (1) na desni strani toplotne črpalke.
> Sprostite priključek do povratnega voda vsebnika tople
vode (2) na spodnji strani vsebnika.
> Odvijte štiri pritrdilne vijake (3) na okvirju toplotne
črpalke.

a

4.7

Dviganje električne stikalne omarice

Ob dobavi je električna stikalna omarica spuščena navzdol,
tako da so električne komponente zaščitene. Pred električno napeljavo je potrebno omarico dvigniti in pritrditi.

Nevarnost!
Nevarnost poškodb zaradi velike teže pri
dviganju!
Nenapolnjen modul z vsebnikom tople vode
tehta pribl. 60 kg.
> Za dviganje sta potrebni najmanj dve
osebi, da ne pride do telesnih poškodb.

> Dvignite modul z vsebnikom tople vode in ga previdno
položite na tla.
3.

Pri transportu z vozičkom upoštevajte naslednje:
> Transportni voziček nastavite samo na zadnjo stran
toplotne črpalke, ker je razporeditev teže tako najbolj primerna.
> Toplotno črpalko pritrdite s pasom.
> Voziček zapeljite na paleto po rampi, kot je npr. gradbeni
les in stabilna plošča.

3.

Zdaj lahko oba modula ločeno transportirate do mesta
namestitve.

a

2.

Nevarnost!
Nevarnost poškodb zaradi velike teže pri
dviganju!
Modul s toplotno črpalko tehta do 120 kg.
> Za dviganje je potrebnih več oseb, da ne
pride do telesnih poškodb.

1.

1.

Sestavljanje modulov
> Po transportu sestavite oba modula v obratnem vrstnem
redu.
> Preverite tesnjenje priključkov do vsebnika tople vode.

20

4.7 Dviganje električne stikalne omarice

> Odstranite varnostna vijaka (1).
> Električno stikalno omarico previdno dvignite navzgor (2).
Pri tem pazite, da ne priprete in poškodujete kablov.
> Električno stikalno omarico pritrdite z obema varnostnima vijakoma (3).

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01
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4.8

Namestitev toplotne črpalke

> Pri namestitvi toplotne črpalke upoštevajte najmanjše
odmike od stene (¬ sl. 4.2).

0-10 mm

4.8 Nastavitev postavitvenih nog

> Z nastavljanjem postavitvenih nog vodoravno poravnajte
toplotno črpalko.

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01
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5 Namestitev hidravlike

5

Namestitev hidravlike

b

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

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi netesnjenja!
Mehanske napetosti na priključni napeljavi
lahko povzročijo netesnjenje in s tem pogojene poškodbe na toplotni črpalki.
> Preprečite mehanske napetosti na priključni napeljavi!

Namestitev lahko izvaja samo inštalater!
> Pri napeljavi cevi upoštevajte dimenzijske risbe in priključne načrte (¬ sl. 4.1).
> Pri namestitvi upoštevajte veljavne predpise.
> Upoštevajte naslednje navodilo za preprečitev razširjanja
zvoka:
Stenskih objemk za pritrditev cevi ogrevalnega kroga in
kroga slane raztopine ne namestite preblizu toplotne
črpalke, da preprečite pretogo povezavo.
V posebno težkih pogojih uporabite oklopljene cevi
(gumijaste armirane cevi).
Uporabe valovitih cevi iz legiranega jekla ne priporočamo,
ker pri tem zaradi valovite oblike cevi prihaja do prevelikega
padca tlaka na strani ogrevalne vode.

5.1

Namestitev neposrednega ogrevanja

5.1.1

Opis delovanja pri neposrednem ogrevanju

Krogotoki talnega ogrevanja so priključeni neposredno na
toplotno črpalko. Regulacija se običajno izvaja z regulacijo
energijske bilance (¬ pogl. 9.4.2). Monoenergetski način
obratovanja: za napajanje s toploto se uporabljata dva
izvora toplote, ki se napajata z isto ogrevalno napravo.
Toplotna črpalka poleg tega krmili notranji vsebnik tople
vode.

5.1.2

Navodila za namestitev

> Hidravlične komponente namestite v skladu s krajevnimi
zahtevami, podobno kot je prikazano na naslednjih primerih hidravličnih shem.
> Če ne uporabljate postaje za polnjenje toplotne črpalke,
to je opcijske opreme za toplotno črpalko (¬ sl. 6.4,
poz. 56), namestite posamezne hidravlične komponente
v skladu s (¬ sl. 6.6).
> Priključite termostat maksimuma, da zagotovite funkcijo
talne zaščite toplotne črpalke.
> Priključite tipalo temperature dvižnega voda VF2, da
zagotovite funkcijo integriranja energije.
> Pri zagonu nastavite v regulatorju hidravlično shemo 6.
> Prepričajte se, da je zagotovljena minimalna količina
obtočne vode (najmanj 30 % standardnega volumskega
toka).

i

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

Pozor: Predstavitev delovanja!

b
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Pozor!
Možno poslabšanje delovanja zaradi zraka
v ogrevalnem sistemu!
Zrak v ogrevalnem sistemu povzroča
poslabšanje delovanja in zmanjšuje moč
ogrevanja.
> Na ustrezna mesta v ogrevalnem sistemu
namestite odzračevalne ventile.

Ti primeri hidravličnih shem ne vsebujejo vseh zapornih in
varnostnih elementov, ki so potrebni za pravilno montažo.
> Upoštevajte ustrezne standarde in direktive!
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56
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65
VF2
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56

3

57

42a

65

400 V ~

230 V ~

Toplotna črpalka geoTHERM VWS ..3/3
Vremensko krmiljen regulator energijske bilance
VRC DCF sprejemnik s tipalom zunanje temperature
Termostat maksimuma
Pokrovni ventil
Varnostni ventil
Membranska raztezna posoda ogrevalnega kroga
Membranska raztezna posoda za toplo vodo
Varnostna skupina za priključek vode
Postaja za polnjenje toplotne črpalke s slano raztopino
Izravnalna posoda slane raztopine
Ventil za polnjenje in praznjenje
Zbiralnik slane raztopine
Tipalo temperature dvižnega voda

Legenda

5

3

13

3

58

42b

32

42a

2
2

42c

42a
43

19 VF2

Namestitev hidravlike 5

5.1 Primer hidravlične sheme: Neposredno ogrevanje
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5.2

Namestitev mešalnega kroga z vmesnim
zbiralnikom

5.2.1

Opis delovanja pri ogrevanju z mešalnim
krogom in vmesnim zbiralnikom

Ogrevalni krogi so prek vmesnega zbiralnika, kot ločevalnega zbiralnika, priključeni na toplotno črpalko. Regulacija
se običajno izvaja z regulacijo želene temperature dvižnega
voda (¬ pogl. 9.4.3).
Tipalo temperature dvižnega voda VF2 je vgrajeno za zunanjo črpalko ogrevalnega kroga (vklop zaščite tal).
Toplotna črpalka se odzove na zahtevo za ogrevanje vmesnega zbiralnika.
Toplotna črpalka poleg tega krmili notranji vsebnik tople
vode.

5.2.2 Navodila za namestitev
> Hidravlične komponente namestite v skladu s krajevnimi
zahtevami, podobno kot prikazuje naslednji primer hidravlične sheme.
> Če ne uporabljate postaje za polnjenje toplotne črpalke,
to je opcijske opreme za toplotno črpalko (¬ sl. 6.4,
poz. 56), namestite posamezne hidravlične komponente
v skladu s (¬ sl. 6.6).
> Priključite termostat maksimuma, da zagotovite funkcijo
talne zaščite toplotne črpalke.
> Priključite tipalo temperature dvižnega voda VF2, da
zagotovite funkcijo integriranja energije.
> Pri zagonu nastavite v regulatorju hidravlično shemo 8.

b

Pozor!
Nevarnost nepravilnega delovanja
v načinu hlajenja!
Ko toplotna črpalka deluje v načinu hlajenja, ni dovoljeno uporabljati vmesnega zbiralnika.
> V dvižni in povratni vod vgradite po en
motorni tripotni preklopni ventil za obvod
vmesnega zbiralnika v načinu hlajenja.

Pozor: Predstavitev delovanja!
Ti primeri hidravličnih shem ne vsebujejo vseh zapornih in
varnostnih elementov, ki so potrebni za pravilno montažo.
> Upoštevajte ustrezne standarde in direktive!
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Legenda
3
16
19
32
42a
42b
42c
43
58
HK2-P
RF1
SK2-P
VF1
VF2

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01
56

Toplotna črpalka geoTHERM VWS ..3/3
VRC DCF sprejemnik s tipalom zunanje temperature
Termostat maksimuma
Pokrovni ventil
Varnostni ventil
Membranska raztezna posoda ogrevalnega kroga
Membranska raztezna posoda za toplo vodo
Varnostna skupina za priključek vode
Ventil za polnjenje in praznjenje
Črpalka ogrevalnega kroga za vmesni krog
Tipalo temperature povratnega voda
Preklopni ventil za hlajenje, vmesni krog
Tipalo temperature dvižnega voda
Tipalo temperature dvižnega voda

43

57

42a

65

16

5

400 V ~

42c

3

230 V ~

3

3

13

42a

58

M

SK2-P

3
AB

4

42b

32

3

2

3

M

19

VF2

2

3

HK2-P

2

RF1

SK2-P

AB

VF1

M

4

Namestitev hidravlike 5

5.2 Primer hidravlične sheme: Mešalni krog z vmesnim zbiralnikom
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5.3

Montaža priključnih lokov

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi netesnjenja!
Če na priključkih kroga slane raztopine
(¬ sl. 5.4, poz. 3 in 4) niso uporabljena
tesnila s kovinskim opornim obročem, lahko
pride do netesnjenja!
> Zagotovite uporabo pravilnih tesnil na
priključnih lokih!
2

– Za napeljavo cevi in uporabo tesnil upoštevajte
(¬ sl. 5.4).
– Namestitev mora opraviti inštalater.
> Pri namestitvi upoštevajte veljavne predpise.

b

Pozor!
Nevarnost poslabšanja delovanja!
Zrak v ogrevalnem sistemu povzroča
poslabšanje delovanja in zmanjšuje moč
ogrevanja.
> Po potrebi uporabite odzračevalni ventil.

1

7
6
5
4
3
5.4 Montaža priključnih lokov
Legenda
2 Izolirna podloga
3 Od toplotne črpalke do vira toplote (B, hladna slana raztopina)
4 Od vira toplote do toplotne črpalke (A, topla slana raztopina)
5 Priključek za membransko raztezno posodo ogrevalnega kroga
6 Povratni vod ogrevanja
7 Dvižni vod ogrevanja

> Montirajte dva priložena priključna loka (3 in 4) s tesnili
s kovinskim opornim obročem.
> Posamezne, manjše priključne loke s priloženim rumenozelenim ploščatim tesnilom montirajte na priključek za
raztezno posodo ogrevalnega kroga (5).
> Montirajte dva priložena priključna loka (6 in 7)
z rumeno-zelenimi ploščatimi tesnili.
> Za toplotno izolacijo priključne plošče je priložena za to
predvidena izolirna podloga. To izolirno podlogo (2)
namestite na obe desni spojki.
1

5.3 Odstranjevanje slepih pokrovčkov

> Odstranite slepe pokrovčke (1) s priključkov naprave. Ne
boste jih več potrebovali, zato jih lahko odvržete.
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5.4

Priključitev toplotne črpalke na ogrevalni
krog

b

5.5

Priključitev toplotne črpalke na krog slane
raztopine

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi kondenzirane
vode!
Kondenzirana voda lahko povzroči korozijo.
> Vse cevi ogrevalnega kroga parno neprepustno izolirajte.

42a

57
61

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi nadtlaka
v ogrevalnem krogu!
Med delovanjem lahko pride do nadtlaka
v ogrevalnem krogu.
> V ogrevalnem krogu montirajte raztezno
posodo in varnostni ventil, kot je predpisano spodaj.

Standard EN 12828 predpisuje naslednje zahteve za namestitev ogrevalnega sistema:
– polnilni ventil za polnjenje ogrevalnega sistema z vodo
oz. za izpuščanje vode iz sistema (tovarniško vgrajen
v napravo),
– membransko raztezno posodo v povratnem vodu ogrevalnega kroga,
– varnostni prelivni ventil (najmanj DN 20, odpiralni tlak
3 bar) z manometrom (varnostna skupina) v dvižnem
vodu ogrevalnega kroga, neposredno za toplotno črpalko,
– izločevalnik zraka/umazanije v povratnem vodu ogrevalnega kroga.

a

Nevarnost!
Nevarnost oparin zaradi pare ali vroče
vode!
Skozi izpustno cev varnostnega prelivnega
ventila se v primeru nadtlaka izpusti para
in/ali vroča voda.
> Izpustno cev v velikosti izstopne odprtine
varnostnega ventila namestite tako, da
pri izpustu ne pride do ogrožanja oseb
zaradi pare in/ali vroče vode.

> Izpustno cev namestite v proti zmrzovanju zaščiteno okolje tako, da ostane vedno prosto dostopna in vidna.
Priporočamo namestitev varnostne skupine Vaillant in
odtočnega lijaka.
> Montirajte dvižni in povratni vod ogrevanja z vsemi
sestavnimi deli.
> Priključite dvižni vod (¬ sl. 5.4, poz. 7).
> Priključite povratni vod (¬ sl. 5.4, poz. 6).
> Priključite raztezno posodo ogrevalnega kroga (¬ sl. 5.4,
poz. 5).
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56

63

62

48

64

70

65
A

B
72

5.5 Armature v krogu slane raztopine
Legenda
42a Varnostni ventil
48
Manometer
56
Postaja za polnjenje toplotne črpalke s slano raztopino
57
Izravnalna posoda za slano raztopino
61
Zaporni ventil
62
Zaporni ventil
63
Zaporni ventil
64
Zaporni ventil
65
Zbiralnik slane raztopine
70
Zaporni ventil
72
Zaporni ventil
A
Od vira toplote do toplotne črpalke (topla slana raztopina)
B
Od toplotne črpalke do vira toplote (hladna slana raztopina)

Podjetje Vaillant priporoča namestitev postaje za polnjenje
toplotne črpalke s slano raztopino. Na ta način je možno
pripravljeno delno odzračevanje, npr. dvižnega in povratnega voda kroga slane raztopine do naprave.
> Za namestitev upoštevajte ¬ Navodila za montažo
postaje za polnjenje toplotne črpalke s slano raztopino.

b

Pozor!
Nevarnost nepravilnega delovanja!
Čistilni filtri lahko povzročijo težave s pretokom in zmanjšanje preostale črpalne višine
črpalke za slano raztopino.
> V krog slane raztopine ne nameščajte
trajno čistilnih filtrov! Slana raztopina se
pri polnjenju očisti.
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b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi nastanka kondenzata!
Nastanek kondenzata na neizoliranih ceveh
za slano raztopino znotraj zgradbe lahko
povzroči gradbene poškodbe.
> Vse cevi za slano raztopino obvezno
parno neprepustno izolirajte.

> Cevi za slano raztopino med virom toplote in toplotno
črpalko montirajte z vsemi pripadajočimi komponentami
v skladu z veljavnimi tehničnimi direktivami.

i

Za priključke toplotne črpalke na krog slane raztopine uporabite cevne objemke za hladne cevi,
da preprečite poledenitev.

> Cevi za slano raztopino priključite na toplotno črpalko
(¬ sl. 5.4, poz. 3 in 4).
> Montirajte izolirno podlogo, ki je predvidena za toplotno
izolacijo priključne plošče (¬ sl. 5.4, poz. 2).
> Vse cevi parno neprepustno izolirajte.

5.6

Montaža izravnalne posode za slano
raztopino v krog slane raztopine

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi iztekajoče
slane raztopine!
Če je spodnja spojka na izravnalni posodi za
slano raztopino (2) zatesnjena s teflonskim
trakom ali podobnim materialom, lahko
pride do puščanja v krogu slane raztopine.
> To spojko zatesnite s prejo.

i

Priložena izravnalna posoda za slano raztopino
ima prostornino pribl. 6 litrov in tako zadostuje
za kroge slane raztopine do maks. 500 litrov.

> Držalo (3) izravnalne posode za slano raztopino montirajte z vložkom in vijakom na steno.
> Tovarniško vgrajena priključna kosa (1 in 2) odvijte iz
izravnalne posode za slano raztopino (57).
> S prejo povijte zunanji navoj spodnjega priključnega
kosa.
> Namestite izravnalno posodo za slano raztopino - s spodnjim priključnim kosom v cev od vira toplote do toplotne
črpalke.

42a

42a

1
1

57

5.7 Montaža varnostnega ventila
3

2

5.6 Montaža izravnalne posode za slano raztopino

28

> Zunanji navoj zgornjega priključnega kosa (1) zatesnite
s tesnilno maso za suho tesnjenje, npr. s teflonskim trakom.
> Priključni kos montirajte na varnostni ventil za tlak 3 bar
(42a), ki je priložen toplotni črpalki.
> Zgornji priključni kos z varnostnim ventilom montirajte
na izravnalno posodo za slano raztopino.
> S pomočjo držala pritrdite izravnalno posodo slane raztopine.
> Na varnostni ventil priključite cev/vod. Cev naj se v zbiralniku slane raztopine prosto konča.
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> Zbiralnik slane raztopine (¬ sl. 5.5, poz. 65) namestite
brez tlaka na varnostni ventil (42a).
Zbiralnik slane raztopine ne sme biti povsem zaprt, ker
v tem primeru ni zagotovljeno delovanje varnostnega
ventila.

5.7

Priključitev vsebnika tople vode

2

1

5.8 Priključitev vsebnika tople vode
Legenda
1 Priključek tople vode na vsebniku tople vode
2 Priključek hladne vode na vsebniku tople vode

> Priključka vgrajenega vsebnika tople vode (1 in 2) povežite s priključkoma za hladno in toplo vodo na vodovodni
napeljavi v stanovanju.
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6

Polnjenje ogrevalnega kroga in kroga
slane raztopine

Skupna moč
ogrevanja

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

20 l/kW

Preden se lahko zažene delovanje toplotne črpalke morata
biti napolnjena ogrevalni krog in krog slane raztopine.

6.1

Predpisi za polnjenje

Pri dodajanju dodatkov ogrevalni vodi lahko pride do materialne škode. Pri pravilni uporabi naslednjih proizvodov pa
na napravah Vaillant do sedaj niso bile ugotovljene nezdružljivosti.
> Pri uporabi upoštevajte navodila proizvajalca dodatka.
Za združljivost posameznih dodatkov v preostalem ogrevalnem sistemu in za njihovo učinkovitost podjetje Vaillant ne
prevzame odgovornosti.

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

Dodatki, ki trajno ostanejo v sistemu
–
–
–
–

Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200

Dodatki za zaščito proti zmrzovanju, ki trajno
ostanejo v sistemu
– Fernox Antifreeze Alphi 11
– Sentinel X 500
> Upravljavca naprave obvestite o potrebnih ukrepih, če ste
uporabili te dodatke.
> Upravljavca informirajte o potrebnih postopkih za zaščito
proti zmrzovanju.
> Za pripravo vode za polnjenje in dodatne vode upoštevajte veljavne nacionalne predpise in tehnična pravila.
V kolikor nacionalni predpisi in tehnična pravila ne določajo
višjih zahtev, velja sledeče:
> Ogrevalno vodo morate pripraviti,
– če celotna količina vode za polnjenje in dodatne vode
med dobo uporabnosti sistema presega trikratno vrednost nazivnega volumna ogrevalnega sistema ali,
– če se mejne vrednosti, navedene v spodnjih tabelah,
ne upoštevajo.

30

3

3

> 50 l/kW

kW

mol/m

mol/m

mol/m3

< 50

Brez zahtev ali < 31)

2

0,02

> 50 do 200

2

1,5

0,02

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

Enota

Z malo
soli

Slana

Električna prevodnost
pri 25 °C

mS/cm

< 100

100 - 1500

Videz

brez usedlin

pH-vrednost pri 25 °C
Kisik

mg/L

8,2 - 10,01)

8,2 - 10,01)

< 0,1

< 0,02

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

b

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

6.2

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi odlaganja
magnetita.
Pri ogrevalnih sistemih z jeklenimi cevmi,
statičnimi grelnimi površinami in/ali sistemi
z vmesnim zbiralnikom lahko pri velikih količinah vode prihaja do nastajanja magnetita.
V tem primeru priporočamo uporabo
magnetnega filtra za zaščito vgrajene
črpalke.
> Filter obvezno namestite neposredno
v območje povratnega voda toplotne
črpalke.

1
2

Polnjenje in odzračevanje ogrevalnega kroga

b

Pozor!
Poslabšanje delovanja zaradi nezadostnega odzračevanja!
Nabiranje zraka lahko povzroči nezadostno
pretočnost in hrup v ogrevalnem krogu.
> Poskrbite, da se odzrači tudi krog za polnjenje vsebnika tople vode.

3

> Odprite vse termostatske ventile v ogrevalnem sistemu
in po potrebi še vse druge zaporne ventile.
6.1 Preklopna ventila ter ventil za polnjenje in praznjenje ogrevalnega kroga

> Preklopna ventila za ogrevanje/polnjenje vsebnika (1) in
za hlajenje (2) nastavite v srednji položaj.
4

6.2 Nastavitev preklopnega ventila v srednji položaj

> V ta namen pritisnite posamezno belo preklopno
ročico (4) na glavi motorja preklopnih ventilov za ogrevanje/polnjenje vsebnika in za hlajenje do zaskoka v njegov
srednji položaj.
S tem sta obe poti odprti in postopek polnjenja je izboljšan,
saj se lahko obstoječi zrak sprošča iz sistema.
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> Na pipo za vodo priklopite cev za polnjenje.
> V ta namen odstranite vijačni pokrov na ventilu za polnjenje in praznjenje ogrevalnega kroga (¬ sl. 6.1, poz. 3)
ter nanj pritrdite prosti konec cevi za polnjenje.
> Odprite ventil za polnjenje in praznjenje ogrevalnega
kroga.
> Počasi odprite pipo za vodo in vodo točite tako dolgo,
dokler tlak v ogrevalnem sistemu na manometru (na
mestu namestitve) ne doseže pribl. 1,5 bar.
> Zaprite ventil za polnjenje in praznjenje ogrevalnega
kroga.
> Odzračite ogrevalni krog na za to predvidenih mestih.
> Nato ponovno preverite tlak vode v ogrevalnem krogu
(po potrebi ponovite postopek polnjenja).
> Cev za polnjenje odstranite z ventila za polnjenje in praznjenje in ponovno namestite vijačni pokrov.

6.3

Polnjenje in odzračevanje kroga slane
raztopine

6.3.1

Priprava postopka polnjenja

a

Nevarnost!
Nevarnost eksplozije in požara!
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.
> V primeru nenamerne sprostitve poskrbite za zadostno prezračevanje.
> Preprečite nastajanje zmesi pare/zraka.
Posoda s slano raztopino mora biti
zaprta.
> Upoštevajte varnostni list, ki je priložen
slani raztopini.

a

Nevarnost!
Nevarnost poškodb zaradi razjed!
Slane raztopine so zdravju škodljive.
> Preprečite stik s kožo in očmi.
> Preprečite vdihavanje in požiranje.
> Uporabljajte rokavice in zaščitna očala.
> Upoštevajte varnostni list, ki je priložen
slani raztopini.

b

Pozor!
Poslabšanje delovanja zaradi nezadostnega odzračevanja!
Nabiranje zraka lahko povzroči precejšnje
poslabšanje učinkovitosti.
> Poskrbite, da je krog slane raztopine
zadostno odzračen.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb in poslabšanje delovanja zaradi neprimernih slanih raztopin!
Uporaba neprimernih slanih raztopin povzroči trajne poškodbe v krogu slane raztopine, kot je npr. netesnjenje zaradi poškodb
tesnil, zato njihova uporaba ni dovoljena.
> Uporabljajte samo predpisane slane raztopine.

i

Za polnjenje kroga slane raztopine potrebujete
polnilno črpalko, ki krog slane raztopine pri polnjenju hkrati tudi odzračuje. Podjetje Vaillant priporoča uporabo polnilne priprave Vaillant (skupaj
s čistilnim filtrom) oz. polnilne črpalke Vaillant.

Preklopna ventila za ogrevanje/polnjenje vsebnika in za hlajenje ponovno namestite v izhodiščni položaj. Pri tem upoštevajte naslednja navodila:

45°
3.

4.

2.

1.
6.3 Odstranitev glave motorja preklopnega ventila

> Z glave motorja preklopnega ventila povlecite napajalni
kabel.
> Pritisnite ročico varovalke.
> Glavo motorja zavrtite za 45°.
> Snemite glavo motorja.
Pri tem se vzmet v okrovu ventila ponovno premakne
v izhodiščno stanje.
> Glavo motorja ponovno zavrtite na okrov ventila in
ponovno priključite napajalni kabel.
Bela preklopna ročica na glavi motorja preklopnih ventilov
za ogrevanje/polnjenje vsebnika in za hlajenje mora biti
v izhodiščnem položaju (¬ sl. 6.2, poz. 4).

32
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V nadaljevanju so opisani posamezni koraki postopkov polnjenja in odzračevanja pri uporabi Vaillantove postaje za
polnjenje toplotne črpalke s slano raztopino. Postaja za polnjenje toplotne črpalke s slano raztopino omogoča pripravljeno delno odzračevanje kroga slane raztopine ter polnjenje in odzračevanje v enem delovnem postopku.
Slana raztopina je sestavljena iz vode, pomešane s koncentratom tekočine za prenos toplote. Kot dodatek priporočamo etilenglikol (druga možnost: propilenglikol) z antikorozivnimi dodatki (Vaillantova pripravljena mešanica tekočine
za prenos toplote).
Vrsta slane raztopine, ki je dovoljena za uporabo, se močno
razlikuje glede na kraj uporabe. O tem se pozanimajte na
pristojni upravi.

b

b

Pozor!
Nevarnost poškodb in poslabšanje delovanja zaradi mešanja različnih vrst slane
raztopine!
Mešanje različnih tipov slane raztopine in
enakih tipov slane raztopine različnih proizvajalcev (zaradi različnih dodatkov za protikorozijsko zaščito) preprečuje možnost
določitve temperature kristalizacije (etilenglikol) oz. zaščite pred mrazom (propilenglikol) z običajnim refraktometrom.
> Uporabljajte samo en tip slane raztopine
od enega proizvajalca.
Pozor!
Nevarnost škode zaradi zmrzali zaradi
neustrezne zaščite proti zmrzovanju!
Pri uporabi koncentratov slane raztopine se
v primeru nepravilnega mešalnega razmerja ali nezadostnega mešanja ne doseže
potrebna zaščita proti zmrzovanju. Zaradi
dolivanja čiste vode lahko pride v krogu
slane raztopine do nastajanja ledu zaradi
nehomogene zaščite proti zmrzovanju.
> Krog slane raztopine polnite in izpirajte
samo s pripravljeno mešanico slane raztopine podjetja Vaillant.
> Z refraktometrom redno preverjajte
slano raztopino glede ustrezne temperature kristalizacije (etilenglikol) oz. zaščite
pred mrazom (propilenglikol).
> Dolivajte samo slano raztopino enakega
tipa in istega proizvajalca ter enake koncentracije.

> V primeru uporabe koncentrata tekočine za prenos
toplote:
Vodo in sredstvo za zaščito proti zmrzovanju zmešajte v
predpisani koncentraciji.
> Uporabite dovolj veliko mešalno posodo.
> Skrbno premešajte vse mešalne sestavine.
> Preverite razmerje sestavin v slani raztopini. Vaillant v ta
namen priporoča uporabo refraktometra.
> Pri tem pazite, da na refraktometru odčitate z lestvice, ki
ustreza uporabljenemu tipu slane raztopine.
> Takoj po zagonu toplotne črpalke preverite, če se izmerjena temperatura kristalizacije (etilenglikol) oz. zaščita
pred mrazom (propilenglikol) ujema z vrednostjo, ki je
shranjena v regulatorju toplotne črpalke
(¬ tab. 9.9, meni A4). Če z refraktometrom izmerjena
temperatura kristalizacije oz. zaščita pred mrazom slane
raztopine ne ustreza shranjeni vrednosti, prilagodite koncentracijo slane raztopine.
Zaščita proti zmrzovanju (meni A4) = izmerjena temperatura kristalizacije (etilenglikol) oz. = izmerjena zaščita
pred mrazom (propilenglikol).

b

Pozor!
Poslabšanje delovanja zaradi umazanih
cevi sistema slane raztopine!
> Pri polnjenju in izpiranju sistema uporabite čistilni filter pred polnilno črpalko.
Tako zagotovite, da se iz cevi kroga slane
raztopine popolnoma odstrani umazanija
zaradi drgnjenja in omogočite trajno
delovanje brez motenj.

> Na posodo s preostalo količino zapišite podatke o tipu in
koncentraciji slane raztopine ter posodo po zagonu izročite upravljavcu, da slano raztopino shrani za morebitno
kasnejše dolivanje.

i

Posoda s slano raztopino mora biti zaprta, ker je
slana raztopina higroskopska in se ji zaradi
navlaženja lahko stopnja zaščite proti zmrzovanju zniža.

Delovanje toplotne črpalke Vaillant je dovoljeno samo z
naslednjimi slanimi raztopinami:
– vodna raztopina s 30 % ± 1 vol. % etilenglikola
– vodna raztopina s 33 % ± 1 vol. % propilenglikola
– vodna raztopina s 30 % ± 1 vol. % etanola
Slana raztopina ima s tem temperaturo kristalizacije -16 °C
(etilenglikol) oz. zaščito pred mrazom -17 °C (propilenglikol).
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6.3.2 Polnjenje in odzračevanje zunanjega dela
kroga slane raztopine

42a

57
63

62

48

64

61

A
B

56
33

70

65
A
B
72

> Zaprite zaporna ventila (63) in (64).
> Tlačni vod polnilne črpalke (67) priključite na zaporni
ventil (70).
> Cev, ki je napeljana v slano raztopino, priključite na
zaporni ventil (61).
> Odprite zaporna ventila (61) in (70).
> Zaženite polnilno črpalko (67), da krog slane raztopine
napolnite s slano raztopino iz zbiralnika slane raztopine (66) skozi čistilni filter (33).
> Polnilno črpalko (67) pustite delovati, dokler iz cevi na
zapornem ventilu (61) ne priteče slana raztopina brez
dodanega zraka.
> Zaprite zaporni ventil (70).
> Izklopite polnilno črpalko in zaprite zaporni ventil (61).
> Odstranite cevi z zapornih ventilov (61) in (70).
Zaporna ventila (63) in (64) morata ostati zaprta.

67

66

6.4 Polnjenje in odzračevanje zunanjega dela kroga slane raztopine
Legenda
33
Čistilni filter
42a Varnostni ventil
57
Zaporni ventil
56
Postaja za polnjenje toplotne črpalke s slano raztopino
57
Izravnalna posoda za slano raztopino
61
Zaporni ventil
62
Zaporni ventil
63
Zaporni ventil
64
Zaporni ventil
65
Zbiralnik slane raztopine
66
Zbiralnik slane raztopine
67
Polnilna črpalka
70
Zaporni ventil s
72
Zaporni ventil
A
Od vira toplote do toplotne črpalke (topla slana raztopina),
¬ sl. 5.4, poz. 6
B
Od toplotne črpalke do vira toplote (hladna slana raztopina),
¬ sl. 5.4, poz. 7
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6.3.3 Polnjenje in odzračevanje notranjega dela
kroga slane raztopine
Če je zunanji del kroga slane raztopine že napolnjen in
odzračen, zadošča, da nato napolnite in odzračite notranji
del z napravo. Morebitni zračni mehurčki v ceveh med
zapornima ventiloma so zanemarljivi in se odstranijo
z naknadnim odzračevanjem med postopkom zagona.

42a

67

57

33

61

A
B

56

63

62

48

64

70

65
A
B
72

66

6.5 Polnjenje in odzračevanje notranjega dela kroga slane raztopine

> Poskrbite, da sta zaporna ventila (63) in (64) zaprta.
> Tlačni vod polnilne črpalke (67) priključite na zaporni
ventil (62).
> Cev, ki je napeljana v slano raztopino, priključite na
zaporni ventil (72).
> Odprite zaporna ventila (62) in (72).
> Zaženite polnilno črpalko (67), da krog slane raztopine
napolnite s slano raztopino iz zbiralnika slane raztopine (66) skozi čistilni filter (33).
> Polnilno črpalko (67) pustite delovati, dokler iz cevi na
zapornem ventilu (72) ne priteče slana raztopina brez
dodanega zraka.
> Zaprite zaporni ventil (62).
> Izklopite polnilno črpalko in zaprite zaporni ventil (72).
> Odstranite cev z zapornega ventila (72).

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01

35

6 Polnjenje ogrevalnega kroga in kroga slane raztopine

6.3.4 Polnjenje in odzračevanje celotnega kroga
slane raztopine v enem delovnem postopku

42a

67

57

33

61

A
B

56

63

62

48

64

70

65
A
B
72

66

6.6 Polnjenje in odzračevanje celotnega kroga slane raztopine
v enem delovnem postopku

> Zaprite zaporne ventile (63), (70) in (72).
> Tlačni vod polnilne črpalke priključite na zaporni ventil (62).
> Cev, ki je napeljana v slano raztopino, priključite na
zaporni ventil (61).
> Odprite zaporni ventil (64).
> Odprite zaporna ventila (61) in (62).
> Zaženite polnilno črpalko (67), da krog slane raztopine
napolnite s slano raztopino iz zbiralnika slane raztopine (66) skozi čistilni filter (33).
> Polnilno črpalko (67) pustite delovati, dokler iz cevi na
zapornem ventilu (61) ne priteče slana raztopina brez
dodanega zraka.
> Zaprite zaporni ventil (62).
> Izklopite polnilno črpalko in zaprite zaporni ventil (61).
> Odstranite cev z zapornega ventila (61).
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6.3.5 Odzračevanje cevi hidravlike za funkcijo
hlajenja
Za popolno polnjenje in odzračevanje cevi hidravlike za
funkcijo hlajenja na strani slane raztopine je primerno, da
ročno za 50 % pritisnete steblo mešalnega ventila slane
raztopine. S tem sta obe poti odprti, tako da prisotni zrak
lahko izhaja iz kroga slane raztopine.
> Nadaljujte, kot je opisano v (¬ pogl. 6.3.4), ter pri tem
pustite delovati polnilno črpalko.
1
6.9 Upoštevajte položaj drsnika na glavi motorja

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi spreminjanja
položaja ventila!
Glava se lahko odvije in se ne vrne samodejno nazaj v izhodiščno stanje.
> Pazite, da se ne spremeni položaj
drsnika (1) na glavi motorja.

1

6.7 Mešalni ventil slane raztopine za krog slane raztopine

45°
3.

4.

2.

1.
6.8 Odstranitev glave motorja mešalnega ventila slane raztopine

> Kabel za napajanje odstranite z glave motorja mešalnega
ventila slane raztopine.
> Pritisnite ročico varovalke.
> Glavo motorja zavrtite za 45°.
> Snemite glavo motorja.
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6.10 Pritisk na steblo mešalnega ventila slane raztopine

Za premagovanje sile vzmeti stebla ventila je koristna uporaba trdega predmeta, npr. lesene kocke.
> Steblo ventila pritisnite do približno 50 % vzmetne poti
in ta položaj zadržite približno 30 sekund. Med tem
časom teče slana raztopina v obe razcepljeni cevi hidravlike.
> Steblo po približno 30 sekundah spustite.
> Glavo motorja ponovno namestite na mešalni ventil slane
raztopine.
> Predhodno odstranjen kabel za napajanje ponovno priključite na glavo motorja mešalnega ventila slane raztopine.
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6 Polnjenje ogrevalnega kroga in kroga slane raztopine

6.3.6 Ustvarjanje tlaka v krogu slane raztopine
Za brezhibno delovanje kroga slane raztopine je potreben
polnilni tlak med 1,5 in 2,0 bar. Varnostni ventil se sproži pri
tlaku 3 bar.
> Po potrebi odprite vse druge zaporne ventile, ki niso prikazani na ¬ sl. 6.6.
> Odprite zaporni ventil (¬ sl. 6.6, poz. 63), da lahko izhaja
zrak v ceveh med zapornima ventiloma (¬ sl. 6.6, poz. 61
in 62).
> Po potrebi odprite zaporni ventil (¬ sl. 6.6, poz. 64), ki je
zaradi morebitnega delnega odzračevanja lahko še vedno
zaprt, da lahko izhaja zrak v ceveh med zapornima ventiloma (¬ sl. 6.6, poz. 70 in 72).

> Upravljavca opozorite na nevarnost razjed pri delu
s slano raztopino.

6.4
>
>
>
>

Polnjenje vsebnika tople vode

Odprite dovod hladne vode do vsebnika tople vode.
Odprite pipo za toplo vodo.
Pipo za toplo vodo zaprite takoj, ko priteče voda.
Zatem odprite tudi vse druge pipe za toplo vodo, da priteče voda, nato pa jih ponovno zaprite.

1

6.11 Preverjanje nivoja napolnjenosti izravnalne posode za slano
raztopino

> Zaprite zaporni ventil (¬ sl. 6.6, poz. 61) in s polnilno
črpalko (¬ sl. 6.6, poz. 67) vzpostavite tlak v krogu slane
raztopine, dokler ni izravnalna posoda za slano raztopino (1) napolnjena do največ dveh tretjin in tlak ne preseže vrednosti 3 bar.
> Zdaj zaprite tudi zaporni ventil (¬ sl. 6.6, poz. 62).
> Izklopite polnilno črpalko (¬ sl. 6.6, poz. 67).
> Odprite varnostni ventil (¬ sl. 6.6, poz. 42a), da omogočite izpust zraka v primeru nadtlaka nad želenim polnilnim tlakom 2,0 bar in pod prožilnim tlakom varnostnega
ventila velikosti 3 bar. Zbiralnik slane raztopine mora biti
s tekočino napolnjen do dveh tretjin.
> Postopek po potrebi ponovite.
> Odstranite cev z zapornega ventila (62).
Nadaljnje odzračevanje se izvaja po zagonu toplotne črpalke
(¬ pogl. 8.1.4 in 8.1.5).
> Morebitne ostanke slane raztopine shranite v ustrezno
posodo (npr. plastično ročko) za kasnejše dolivanje.
> Posodo označite s podatki o tipu slane raztopine in
nastavljeni koncentraciji.
> Posodo izročite upravljavcu za shranjevanje.
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7

Električna napeljava

e

Nevarnost!
Nevarnost električnega udara!
> Pred začetkom del za namestitev električne napeljave vedno izklopite vse priključke dovoda električnega toka.
> Preverite, da ni prisotne napetosti.
> Poskrbite za zavarovanje dovoda električnega toka pred nenadzorovanim ponovnim vklopom.

e

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega
udara!
> Če je pri priključitvi toplotne črpalke na
električno omrežje na mestu namestitve
potrebna uporaba zaščitnih stikal na diferenčni tok, je za zaščito oseb in zaščito
pred požarom v skladu s predpisi
potrebno uporabiti zaščitna stikala na
diferenčni tok tipa A, občutljiva na impulzni tok, oz. zaščitna stikala na diferenčni
tok tipa B, občutljiva na vse vrste tokov.
Druge vrste zaščitnih stikal na diferenčni
tok so lahko v določenih primerih neuporabne.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne
električne napeljave!
Električno napeljavo lahko izvaja samo pooblaščen električar.
> Poskrbite za pravilno izvedbo vseh opisanih namestitvenih del.

7.2 Pravilna ločilna naprava

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi neustrezne
ločilne naprave!
Zagotovite možnost odklopa električne
napetosti na mestu namestitve s tripolno
ločilno napravo z najmanjšim razmikom
med kontakti 3 mm (npr. z zaščitnim odklopnikom). Ločilna naprava mora imeti sklopljene varovalke, da se v primeru izpada
ene varovalke odklopijo tudi vse ostale
varovalke.
> Poskrbite, da je na mestu namestitve prisotna ustrezna ločilna naprava.

b

Pozor!
Nevarnost kratkega stika!
Če je s kablov napeljave posneto več kot
30 mm izolacije, lahko pride do kratkega
stika na plošči tiskanega vezja, če kabli niso
pravilno pritrjeni v vtič.
> S kablov za priključitev napetosti 230 V
na vtič ProE iz varnostnih razlogov
posnemite maksimalno 30 mm izolacije in
pazite na zanesljivo pritrditev v vtiču.

7.1 Nepravilna ločilna naprava
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b

Pozor!
Nevarnost nepravilnega delovanja zaradi
neustrezne napeljave kablov!
Kabli za tipalo zunanje temperature,
e-vodilo (eBUS) in regulator sobne temperature prenašajo nizke napetosti. Vplivi
motenj iz okolice lahko vplivajo na kable
tipal in povzročijo prenos nepravilnih informacij v regulator toplotne črpalke.
> Nizkonapetostno napeljavo, kot so npr.
kabli tipal, napeljite na mestu namestitve
na zadostni razdalji od visokonapetostne
napeljave. Če sta nizko- in visokonapetostna napeljava položeni vzporedno, mora
biti na razdalji 10 m upoštevan minimalni
razmik 25 cm.

b

Pozor!
Nevarnost nepravilnega delovanja zaradi
prevelike omrežne impedance!
Omrežna impedanca ne sme biti višja od
vrednosti, ki je navedena v tehničnih podatkih (¬ pogl. 14, tab. 14.1). V nasprotnem
primeru lahko pride do padcev napetosti.
> V tem primeru priključite omejevalnik
zagonskega toka (¬ pogl. 7.3.5)

7.1

Upoštevajte navodila za namestitev

> S pomočjo vrednosti za maksimalno nazivno moč v tehničnih podatkih določite potreben prerez napeljave.
> V vsakem primeru upoštevajte pogoje napeljave na
mestu namestitve.
> Toplotno črpalko priključite prek fiksnih omrežnih priključkov.
> Ločilno napravo namestite v neposredno bližino toplotne
črpalke.
> Za napajanje priključite toplotno črpalko na 400-voltno
trifazno omrežje z ničelnim in ozemljitvenim vodnikom.
> Priključek zavarujte z varovalko s točno takšnimi vrednostmi, kot so navedene v tehničnih podatkih
(¬ tab. 14.1).
> Če krajevni upravljavec električnega omrežja predpisuje,
da mora biti toplotna črpalka krmiljena prek zapornega
signala, montirajte ustrezno kontaktno stikalo, kot ga
predpisuje upravljavec električnega omrežja
(¬ pogl. 7.3.1 - 7.3.3).
> Pazite, da ni presežena maksimalna dolžina napeljave
kablov tipala, npr. 50 m za VRC DCF sprejemnik.
> Priključno napeljavo za omrežno napetost in kable tipal
oz. podatkovna vodila (Bus) od dolžine nad 10 m napeljite
ločeno. Če to ni možno, uporabite kable z oklopom. Oklop
namestite enostransko na kovinski del stikalne omarice
toplotne črpalke.
> Proste sponke toplotne črpalke se ne smejo uporabiti kot
premostitvene sponke za nadaljnje ožičenje.

i
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Celoten pregled električnih vezalnih shem je na
voljo v ¬ dodatku.
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7.2

Električna stikalna omarica

1

L N
ZH

1
N L

Zu Auf N
LP /UV 1

2
N L
3
N L

L N
ZP

4
N L

L N
SK2-P

2

L N
HK2-P
Zu Auf N
HK2

5
SCH
N L 2 1

1 2
VF2
1 2
RF1
1 2
VF1

6
7
8 ASB
L N 2 1 L N

10

7.3

1 2
SP

3

- +
BUS

> Kabel (kable) za napajalno napetost napeljite skozi levo
držalo za prijem v zadnji steni naprave.
> Kable napeljite skozi kanal za napeljavo kablov (¬ sl. 3.6,
poz. 1) v izolaciji vsebnika tople vode navzdol do električne stikalne omarice, skozi ustrezne zaščite pred natezno obremenitvijo (1) in na sponke na priključni letvi (2).
> Po prikazu na naslednjih vezalnih shemah pripravite ožičenje priključkov.
> Močno privijte zaščite pred natezno obremenitvijo.

DCF/AF

DCF OT AF

1 2
1xZP

PE N L3 L2 L1

1 2
EVU

PE

4

N
L3 L2 L1
N L3 L2 L1

5

PE N N L3 L3 L2 L1

9

Priključitev na napajanje

Upravljavci električnega omrežja predvidevajo različne
načine električnega napajanja za toplotne črpalke. Toplotna
črpalka lahko obratuje z različnimi načini omrežnega napajanja. Na naslednjih straneh so opisani trije načini priključitve.

PE N L3
S
S A Z

6

N PE

8
7
7.3 Električna stikalna omarica
Legenda
1 Kabelske uvodnice
2 Priključna letev za senzorje in zunanje komponente
3 Plošča tiskanega vezja regulatorja (pod pokrivno ploščico)
4 Napajanje toplotne črpalke (neblokirano omrežno napajanje)
5 Napajanje za dodatno električno ogrevanje in krmiljenje (napajanje preko dveh tokokrogov)
6 Priključne sponke za omejevalnik zagonskega toka (oprema)
7 Varnostni omejevalnik temperature za dodatno ogrevanje
8 Tiskano vezje omejevalnika zagonskega toka (oprema)
9 Kontaktor kompresorja
10 Kontaktor dodatnega grelca

Razporeditev sponk na plošči tiskanega vezja regulatorja (3)
je prikazana v (¬ pogl. 7.4). Razporeditev sponk (4), (5) in (6)
je prikazana v (¬ pogl. 7.3).
Na električni stikalni omarici sta poleg tega montirani dve
kabelski spirali (tu nista prikazani):
– mali dvopolni vtič:
priključna napeljava za e-vodilo (eBUS) za upravljalno
ploščo
– veliki tripolni vtič:
230-voltno napajanje za vrnetDIALOG za namestitev na
montažno ploščo pod pokrovom stolpa
Krmilni vod za vrnetDIALOG je prav tako vključen v obseg
dobave (dodatek).
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7.3.1

Neblokirano omrežno napajanje
(električna shema 1)

1
+

+
+

400 V / 50 Hz

T

PE

N

L3 L2 L1

N L3 L2 L1

PE N N L3 L3 L2 L1

PE N L3

S S L1 L2 L3 L1 L2 L3

7.4 Neblokirano omrežno napajanje, električna shema 1
(stanje ob dobavi)

Zmanjšanje moči dodatnega električnega ogrevanja

Legenda

Moč dodatnega električnega ogrevanja lahko zmanjšate iz
6 kW na 3 kW.
Črpalka

Zmanjšanje na 3 kW:
> Odstranite premostitveno napeljavo L1 - L1.
Kompresor

Regulator

Dodatno ogrevanje

To ožičenje toplotne črpalke ustreza stanju ob dobavi.
Toplotna črpalka je na napajalno omrežje priključena z eno
samo, enotno tokovno tarifo (števec porabe; 1).
> Priključite dovod toka na glavno omrežno napajanje (1).
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7.3.2

Napajanje preko dveh tokokrogov, po tarifi
za toplotne črpalke (električna shema 2)

2

1

+

+
400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

T

3

PE

N

L3 L2 L1

N L3 L2 L1

PE N N L3 L3 L2 L1

PE N L3

S S L1 L2 L3 L1 L2 L3

7.5 Napajanje preko dveh tokokrogov, po tarifi za toplotne
črpalke

Trajanje in pogostost izklapljanja določa upravljavec električnega omrežja oz. se z njim o tem dogovorite.

Legenda

Črpalka

Kompresor

Regulator

> Odstranite premostitveno napeljavo (črtkane črte 3).
> Priključite stalni dovod toka na omrežno napajanje po
normalni tarifi (2).
> Priključite dovod toka po nižji tarifi na omrežno napajanje po nižji tarifi (1).
> Kontakt sprejemnika frekvenčnega krmilnega signala priključite na sponko 13 "EVU" (Energieversorgungsunternehmen = podjetje za oskrbo z električno energijo)
(¬ sl. 7.9).

Dodatno ogrevanje

Zmanjšanje moči dodatnega električnega ogrevanja
V tem primeru toplotna črpalka obratuje po dveh tokovnih
tarifah (dva števca porabe). Trajno napajanje po normalni
tarifi (2) zagotavlja delovanje dodatnih porabnikov (dodatno ogrevanje, recirkulacijske črpalke, regulatorji itd.)
prek lastnega števca električne energije. Dodatno napajanje
kompresorja po nižji tarifi (1) je izvedeno prek drugega
števca električne energije in ga lahko upravljavec električnega omrežja ob koničnih obremenitvah prekine.

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01

Moč dodatnega električnega ogrevanja lahko zmanjšate iz
6 kW na 3 kW.
Zmanjšanje na 3 kW:
> Za (2) ne priključite priključnega voda L1.
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7.3.3

Napajanje preko dveh tokokrogov, po
posebni tarifi (električna shema 3)

2
1
+
+

230 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz
3

PE

N

L3 L2 L1

N L3 L2 L1

PE N N L3 L3 L2 L1

PE N L3

S S L1 L2 L3 L1 L2 L3

7.6 Napajanje preko dveh tokokrogov, po posebni tarifi

Trajanje in pogostost izklapljanja določa upravljavec električnega omrežja oz. se z njim o tem dogovorite.

Legenda

Črpalka

Kompresor

Regulator

> Odstranite premostitveno napeljavo (črtkane črte 3).
> Priključite stalni dovod toka na regulator omrežnega
napajanja (2).
> Priključite dovod toka po nižji tarifi na omrežno napajanje po nižji tarifi (1).
> Kontakt sprejemnika frekvenčnega krmilnega signala priključite na sponko 13 "EVU" (Energieversorgungsunternehmen = podjetje za oskrbo z električno energijo)
(¬ sl. 7.9).

Dodatno ogrevanje

Zmanjšanje moči dodatnega električnega ogrevanja
V tem primeru toplotna črpalka obratuje po dveh tokovnih
tarifah (dva števca porabe). Trajno napajanje po normalni
tarifi (2) zagotavlja delovanje dodatnih porabnikov (recirkulacijske črpalke, regulatorji itd.) prek lastnega števca
električne energije. Dodatno napajanje po nižji tarifi (1) za
kompresor in dodatno napajanje je izvedeno prek drugega
števca elektricne energije in ga lahko upravljavec elektricnega omrežja ob konicnih obremenitvah prekine.
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Moč dodatnega električnega ogrevanja lahko zmanjšate iz
6 kW na 3 kW.
Zmanjšanje na 3 kW:
> Odstranite premostitveno napeljavo L1 - L1.
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7.3.4

Priključitev zunanjega tlačnega stikala
slane raztopine in termostata maksimuma

2

T

PE

N

L3 L2 L1

N L3 L2 L1

PE N N L3 L3 L2 L1

1

p

S S L1 L2 L3 L1 L2 L3

7.7 Priključitev zunanjega tlačnega stikala slane raztopine in
termostata maksimuma
Legenda

p

Tlačno stikalo slane raztopine

T

Termostat maksimuma

Pri hidravličnih shemah 8 z mešalnim krogom z vmesnim
zbiralnikom je za morebitno zaščito talnega ogrevanja
potreben termostat maksimuma (na mestu namestitve).
> Termostat maksimuma priključite, kot je navedeno v
hidravlični shemi (¬ sl. 5.2).

V nekaterih primerih, npr. na zavarovanih območjih virov
pitne vode, lokalni upravni organi predpisujejo namestitev
zunanjega tlačnega stikala slane raztopine, ki izklopi hladilni
krog, ko tlak v krogu slane raztopine pade pod določeno
vrednost.
Regulator pri izklopu s tlačnim stikalom slane raztopine prikaže sporočilo o napaki 91 (¬ pogl. 11.5).
> Odstranite premostitveno napeljavo (črtkana črta).
> Na obe sponki (1) priključite zunanje tlačno stikalo slane
raztopine.
Pri hidravličnih shemah 6 je za zaščito talnega ogrevanja
obvezno potreben termostat maksimuma (na mestu namestitve) (¬ pogl. 7.6).
– Termostat maksimuma priključite na sponko L3 (2).
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7.3.5

Priključitev omejevalnika zagonskega toka
(oprema)
1

16 A

PE

N

L3 L2 L1

N L3 L2 L1

PE N N L3 L3 L2 L1

PE N L3

S S L1 L2 L3 L1 L2 L3

7.8 Priključitev omejevalnika zagonskega toka (oprema)
Legenda

Omejevalnik zagonskega toka

Nekateri upravljavci električnega omrežja zahtevajo vgradnjo omejevalnika zagonskega toka za delovanje toplotne
črpalke.
Če je omrežna impedanca večja od vrednosti, ki je navedena v tehničnih podatkih (¬ pogl. 14, tab. 14.1), je potrebno
priključiti omejevalnik zagonskega toka.

i
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Nazivna vrednost varovalke mora biti pri uporabi
omejevalnika zagonskega toka natančno usklajena z navedenimi vrednostmi (¬ pogl. 14,
tab. 14.1).

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi neustrezne
ločilne naprave!
Zagotovite možnost odklopa električne
napetosti na mestu namestitve s tripolno
ločilno napravo z najmanjšim razmikom
med kontakti 3 mm (npr. z zaščitnim odklopnikom). Ločilna naprava mora imeti sklopljene varovalke, da se v primeru izpada
ene varovalke odklopijo tudi vse ostale
varovalke.
> Poskrbite, da je na mestu namestitve
prisotna ustrezna ločilna naprava.

> Ploščo tiskanega vezja omejevalnika zagonskega toka
(¬ sl. 7.3, poz. 8) montirajte pod električno stikalno
omarico toplotne črpalke, kot je opisano v teh navodilih.
> Odstranite premostitveno napeljavo (črtkane črte).
> V skladu s temi navodili priključite omejevalnik zagonskega toka na sponke (1).
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7.4

Plošča tiskanega vezja regulatorja (pregled)

1
LN
ZH

2

ZuAufN

LP/UV1

LN
ZP

3

4

LN
LN
SK2-P HK2-P

5

6

7
12
12
VF2 RF1

ZuAufN

HK2

8

9

10

11

12

13

12
VF1

12
SP

- + DCF OT AF 1 2
12
BUS DCF/AF EVU 1xZP

14

15

16
17
18
19
20
21

22

1
NL

2
NL

3
NL

4
NL

5
NL

SCH
21

6
NL

7
21

8
NL

ASB
2 1

23
24

35

34

33

32

31

30

29

28 27

26

25

7.9 Plošča tiskanega vezja regulatorja
Legenda
Priključne sponke zgoraj
1 ZH
Dodatno ogrevanje
2 LP/UV 1 Preklopni ventil za ogrevanje/polnjenje vsebnika za pripravo tople vode
3 ZP
Cirkulacijska črpalka za toplo vodo
4 SK2-P Opcija: zaporni ventil(i) za ogrevalne kroge brez
hlajenja (¬ pogl. 7.6)
5 HK2-P Zunanja (druga) črpalka ogrevalnega kroga
6 HK2
Preklopni ventil za hlajenje
7 VF2
Zunanje tipalo dvižnega voda
8 RF1
Tipalo temperature povratnega voda vmesnega zbiralnika
9 VF1
Tipalo temperature dvižnega voda vmesnega zbiralnika
10 SP
Temperaturni senzor vsebnika tople vode
11 BUS
e-vodilo (eBUS)
12 DCF/AF Signal DCF + tipalo zunanje temperature
13 EVU
Priključek za relejski kontakt za sprejemnik frekvenčnega
krmilnega signala za upravljavca električnega omrežja
odprt: dovoljeno delovanje kompresorja
zaprt: blokirano delovanje kompresorja
14 1xZP
Kontakt za enkratno zahtevo
cirkulacijske črpalke, npr. preko tipke
Sestavni deli plošče tiskanega vezja
15
eBUS/vrDIALOG 810/2
16
Varovalka F2 T 4A/250 V
17
Kontrolna LED lučka za napajalno napetost (sveti zeleno, če
je vse v redu)
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18
19
20
21
22
23
24
25

Krmilni signal za črpalko ogrevalnega kroga
Varovalka F1 T 4A/250 V za črpalko slane raztopine
Nadzor zaporedja faz kompresorja
Krmilni signal za črpalko slane raztopine
Skupni vtič za temperaturne senzorje
Vtič za e-vodilo (eBUS) regulatorja (za signal in napajalno
napetost)
Skupni vtič senzorjev tlaka
Priključek NTN za N vodnik za nizko tarifo

Priključne sponke spodaj
26
ASB
Omejevalnik zagonskega toka
27
8
Kontaktor kompresorja
28
7
Notranje visokotlačno in nizkotlačno stikalo
29
6
(ni priključena)
30
SCH
Priključek za tlačno stikalo slane raztopine na
vrstni sponki
31
5
Črpalka slane raztopine
32
4
Napajanje plošče tiskanega vezja regulatorja
33
3
Notranja črpalka ogrevalnega kroga
34
2
Prosta
35
1
Mešalni ventil slane raztopine

Plošča tiskanega vezja regulatorja ima pokrivno ploščico, ki
služi za zaščito, z odprtinama za priključek e-vodila (eBUS)/
vrDIALOG 810/2 (15) in LED za napajalno napetost (17).
Za zamenjavo varovalk na položajih 16 oz. 19 je potrebno
odstraniti pokrivno ploščico.
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7.5

Namestitev priložene opreme

Pri primerih hidravličnih shem za hidravlično shemo 6
(¬ sl. 5.1) morajo biti priključeni:
– VRC DCF sprejemnik s tipalom zunanje temperature
– Tipalo temperature dvižnega voda VF2
– Tipalo SP za vsebnik tople vode
Pri primeru hidravlične sheme za hidravlično shemo 8
(¬ sl. 5.2) morajo biti priključeni:
– VRC DCF sprejemnik s tipalom zunanje temperature
– Tipalo temperature dvižnega voda VF2
– Tipalo SP za vsebnik tople vode
– Tipalo temperature dvižnega voda VF1 vmesnega zbiralnika
– Tipalo temperature povratnega voda RF1 vmesnega zbiralnika

7.5.1

Namestitev VR 10

7.11 Namestitev standardnega tipala VR 10 kot naležnega tipala

S priloženim napenjalnim trakom lahko tipalo pritrdite tudi
kot naležno tipalo na cev za ogrevanje na dvižnem ali
povratnem vodu. Priporočamo izoliranje cevi skupaj s tipalom, da se zagotovi najboljše možno zaznavanje temperature.
> Standardno tipalo VR 10 namestite v skladu z zahtevami,
ki so navedene na hidravlični shemi, in ga priključite na
ustrezne sponke na plošči tiskanega vezja regulatorja
(¬ sl. 7.9).
Regulator samodejno prepozna priloženo tipalo. Tipal VR 10
ni dovoljeno prijaviti in konfigurirati.

7.5.2

Namestitev VRC DCF sprejemnika

Priložen VRC DCF sprejemnik je potrebno vedno namestiti,
tudi ko je že prisoten drug DCF sprejemnik. Le-ta se ne
more uporabiti za toplotno črpalko. To velja tudi za sisteme
s fiksno konfiguracijo in za modularne regulacijske sisteme
na vodilu VRC 620/630.

b
7.10 Namestitev standardnega tipala VR 10 kot tipala vsebnika

Standardno tipalo VR 10 je izvedeno tako, da se lahko po
izbiri namesti v različne položaje:
– kot potopno tipalo, npr. kot tipalo vsebnika v cevi tipala
vsebnika.
– kot tipalo dvižnega voda v hidravlični kretnici.
– kot naležno tipalo na cevi za ogrevanje na dvižnem ali
povratnem vodu.
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Pozor!
Nevarnost nepravilnega delovanja!
Če priložen VRC DCF sprejemnik s tipalom
zunanje temperature ni nameščen, se na
zaslonu upravljalne plošče prikaže temperatura -60 °C. Pravilna regulacija temperature
dvižnega voda in dodatnega električnega
ogrevanja ni možna. V pomnilnik napak se
ne shrani nobeno opozorilo.
> Za brezhibno delovanje toplotne črpalke
obvezno namestite priložen VRC DCF
sprejemnik s tipalom zunanje temperature.
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> Termostat maksimuma priključite, kot je navedeno v
hidravlični shemi (¬ sl. 5.2).
Glejte tudi primere hidravličnih shem (¬ sl. 5.1 in 5.2).

7.7

Namestitev opcijske opreme

e
7.12 Priključitev VRC DCF sprejemnika

> VRC DCF sprejemnik montirajte v skladu z navodili za
montažo, ki so priložena sprejemniku.
> Sprejemnik VRC DCF priključite v skladu s (¬ sl. 7.12):
– levo: priložen VRC DCF sprejemnik z vgrajenim tipalom zunanje temperature
– desno: posebna rešitev z zunanjim tipalom (opcijska
oprema)
Posebna rešitev z zunanjim tipalom VRC 693 je potrebna, če
je npr. brezžični sprejem možen samo na mestu namestitve
na sončni legi (¬ Navodila za uporabo in namestitev za
VRC 693).

Priključite lahko naslednjo opcijsko opremo:
– Do šest mešalnih modulov VR 60 za razširitev ogrevalnega sistema za dvanajst krogov sistema (tovarniško
prednastavljeni kot mešalni krogi).
– Do šest naprav za daljinsko upravljanje VR 90 za regulacijo prvih šest ogrevalnih krogov.
– vrnetDIALOG 840/2 oz. 860/2
– Priključek je vedno na sponki e-vodila (eBUS) (¬ sl. 7.9,
poz. 11), vzporedna vezava.

7.7.1
7.6

Nevarnost!
Nevarnost električnega udara!
> Preden priklopite dodatne naprave na
e-vodilo (eBUS), odklopite napajalno
napetost.
> Preverite, da ni prisotne napetosti.

Namestitev VR 90

Namestitev nujno potrebne opreme

Hidravlična shema 6
Pri hidravlični shemi 6 se mora kot nujno potrebna oprema
dodatno priključiti naslednja oprema, ki ni priložena:
– Termostat maksimuma
> Montirajte termostat maksimuma (¬ sl. 5.1, poz. 19).
> Termostat maksimuma priključite na sponko L3 (¬ sl. 7.7,
poz. 2).

Hidravlična shema 8
Pri hidravlični shemi 8 se mora kot nujno potrebna oprema
dodatno priključiti naslednja oprema, ki ni priložena:
– Preklopni ventili za vse ogrevalne kroge, ki jih želite
izvzeti iz hlajenja.
– Zunanja (druga) črpalka ogrevalnega kroga
– Termostat maksimuma
> Po en zaporni ventil montirajte v vsak ogrevalni krog, ki
ga želite izvzeti iz hlajenja.
> Vse zaporne ventile priključite na sponko SK2-P
(¬ sl. 7.9, poz. 4).
> V vmesni krog montirajte zunanjo črpalko ogrevalnega
kroga.
> Zunanjo črpalko ogrevalnega kroga priključite na sponko
HK2-P (¬ sl. 7.9, poz. 5).
> Montirajte termostat maksimuma (¬ sl. 5.2, poz. 19).
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Če ste namestili več ogrevalnih krogov, lahko za prvih šest
priključite eno napravo za daljinsko upravljanje VR 90.
Naprava omogoča nastavitev načina delovanja in želene
sobne temperature ter s pomočjo vgrajenega tipala sobne
temperature po potrebi upošteva sobno temperaturo. V ta
namen je potrebno v regulatorju toplotne črpalke
(¬ tab. 9.6, meni C5) oz. v tipalu VR 90 nastaviti "Vklop
dalj. upr.".
Nastavljate lahko tudi parametre pripadajočih ogrevalnih
krogov (časovni program, krivuljo ogrevanja itd.) in izbirate
posebne funkcije (Party itd.).
Poleg tega so možne poizvedbe o ogrevalnem krogu in prikazi obvestil o vzdrževanju oz. motnjah.
Za montažo naprave za daljinsko upravljanje VR 90 glejte
priložena ¬ Navodila za montažo.
Naprava za daljinsko upravljanje VR 90 komunicira z regulatorjem ogrevanja preko e-vodila (eBUS). Priključite jo lahko
na poljubno mesto v sistemu. Zagotoviti morate le, da je
vmesnik podatkovnih vodil povezan z regulatorjem toplotne
črpalke.
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Za montažo mešalnega modula VR 60 glejte priložena
navodila za montažo.
Enako kot naprava za daljinsko upravljanje VR 90 tudi
mešalni modul VR 60 komunicira z regulatorjem ogrevanja
preko e-vodila.
> Pri namestitvi upoštevajte enak postopek kot pri priključitvi naprav za daljinsko upravljanje (¬ pogl. 7.8.1).

eBUS
eBUS
7.13 Namestitev naprave za daljinsko upravljanje

Sistem Vaillant je zgrajen tako, da lahko e-vodilo (eBUS)
napeljete od komponente do komponente. Zamenjava vodov
napeljave pri tem ne povzroči motenj v komunikaciji.
7.14 Namestitev dodatnih mešalnih krogov z VR 60

Vsi priključni vtiči so narejeni tako, da lahko nanje priključite
žile s prerezom najmanj 2 x 0,75 mm2.
Za napeljavo e-vodila (eBUS) zato priporočamo uporabo
vodil s prerezom 2 x 0,75 mm2.

> Zgradba sistema je prikazana na zgornjih slikah. Upoštevajte ¬ Navodila za montažo mešalnega modula.

Nastavitev naslova vodila

7.8

Za zagotovitev nemotene komunikacije med vsemi komponentami mora biti napravi za daljinsko upravljanje dodeljen
naslov, ki ustreza krmiljenemu ogrevalnemu krogu.
> Na prvi napravi za daljinsko upravljanje VR 90 nastavite
za ogrevalni krog 2 (vgrajen v toplotno črpalko
geoTHERM) naslov vodila na "2".
> Za naslednje naprave za daljinsko upravljanje nastavite
različne naslove vodila, ki ustrezajo številkam ogrevalnih
krogov, npr. naslov vodila 5 za ogrevalni krog 5 (naslovi
0, 1 in 3 so notranje dodeljeni in niso na voljo). Upoštevajte navodila za montažo VR 90.

7.7.2

Namestitev VR 60

Priključitev zunanjega grelnika

Za dodatno ogrevanje lahko uporabite prisoten zunanji grelnik.
Grelnike z eBUS-vmesniki Vaillant lahko s pomočjo opreme
VR 32 povežete z e-vodilom (eBUS) toplotne črpalke
(¬ Navodila za namestitev VR 32).
Grelniki brez eBUS-vmesnika so prek kontakta notranjega
dodatnega električnega ogrevanja (¬ sl. 7.9, poz. 1) priključeni prek ločilnega releja (oprema).
Dodatno električno ogrevanje je potrebno izključiti pred priključitvijo tega grelnika.

i

V primeru priključitve zunanjega grelnika ni
možna zaščita vsebnika tople vode pred legionelo.

Mešalni modul VR 60 omogoča razširitev regulacije ogrevalnega sistema za dva mešalna kroga. Priključite lahko največ
šest mešalnih modulov.
S pomočjo vrtljivega stikala na mešalnem modulu nastavite
enoznačni naslov vodila. Nastavitev programa ogrevanja kot
tudi vseh potrebnih parametrov izvedite preko upravljalne
plošče. Vsi priključki, značilni za ogrevalni krog (tipalo,
črpalke), so z vtičem ProE napeljani neposredno na modul
kroga.
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7.8.1

Priključitev zunanjega grelnika
z eBUS-vmesnikom

7.8.2 Priključitev zunanjega grelnika brez
eBUS-vmesnika

1 2 1 2 - + DCF 0 AF
1x 2P Tel BUS DCF/AF

Dodatno električno ogrevanje je potrebno izključiti pred priključitvijo tega grelnika.

b

VR

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi zamrzovanja!
Če je v meniju A3 (¬ tab. 9.9) "hidravl.
vezava dodatnega ogrevanja" za dodatno
ogrevanje nastavljena vrednost "TV + OK",
"ToplaV" ali "OK", obstaja v skladu z nastavljeno hidravlično shemo zasilna zaščita
proti zmrzovanju samo za nastavljene komponente, ne pa za toplotno črpalko in vgrajen vsebnik tople vode!
> Ob nevarnosti zmrzovanja v prostoru
namestitve toplotne črpalke v primeru
trajnega izklopa zaradi napake zagotovite
zaščito za toplotno črpalko proti zmrzovanju.

32

Zu Auf N
LP/UV 1

> Priključni kabel notranjega dodatnega električnega ogrevanja odstranite s sponke ZH na plošči tiskanega vezja
regulatorja (¬ sl. 7.9, poz. 1)
> V zunanji grelnik namestite spojnik VR 32 (¬ Navodila za
namestitev VR 32).
> Stikalo za naslov e-vodila (eBUS) na VR32 nastavite npr.
na 12.
> Kabel e-vodila spojnika VR 32 na eBUS-vmesniku priključite na ploščo tiskanega vezja regulatorja toplotne
črpalke (¬ sl. 7.9, poz. 11).
> Po zagonu nastavite hidravlično vezavo zunanjega grelnika kot dodatno ogrevanje (¬ tab. 9.9, meni A3).

L N
ZH

7.15 Priključitev grelnika z eBUS-vmesnikom

1

Toplotna črpalka se vklopi glede na zahtevo po ogrevanju in
nastavitev regulatorja zunanjega grelnika.

i

Zasilna funkcija za zaščito toplotne črpalke in
vgrajenega vsebnika tople vode proti zmrzovanju
se ohrani.

7.16 Priključitev grelnika brez eBUS-vmesnika

> Namestite ločilni rele (1) (oprema) za grelnik.
> Priključni kabel notranjega dodatnega električnega ogrevanja odstranite s sponke ZH na plošči tiskanega vezja
regulatorja (¬ sl. 7.9, poz. 1).
> Na to sponko priključite kabel, ki prihaja z ločilnega
releja.
> Po zagonu nastavite hidravlično vezavo zunanjega grelnika kot dodatno ogrevanje (¬ tab. 9.9, meni A3).
Toplotna črpalka se vklopi glede na zahtevo po ogrevanju in
nastavitev regulatorja zunanjega grelnika.
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7.9

Montaža obloge in upravljalne plošče
3.

1

2.
1

1.

2.

2

2

7.18 Montaža zgornjih delov obloge

> Zgornji del sprednje obloge (1) namestite na toplotno
črpalko in ga pritrdite z dvema vijakoma.
> Vpenjalno držalo zgornjega dela zadnje obloge (2) pritisnite v ustrezne odprtine stranske obloge, da se zaskoči.
1
7.17 Montaža stranskih oblog

> Obe stranski oblogi (1 in 2) napeljite navzdol v okvir
toplotne črpalke, vsako posamezno oblogo potisnite navzdol in ju s sprednje strani pritrdite s po štirimi pritrdilnimi vijaki.

1.

2.
2

3

3.
3.

7.19 Montaža zgornjega dela sprednje obloge

> Napeljavo e-vodila (eBUS) za upravljalno ploščo, pri uporabi opreme vrnetDIALOG pa še kabel za 230-voltno
napajalno napetost, napeljite skozi odprtino (3) v zgornjem delu sprednje obloge (2).
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b

Pozor!
Nevarnost kratkega stika zaradi prostega
kabla za napajalno napetost!
Če se oprema vrnetDIALOG ne uporablja oz.
se ne napaja prek toplotne črpalke, lahko
prosti priključni vtič za opremo vrnetDIALOG
(za 230-voltno napajalno napetost) povzroči
kratek stik v notranjosti toplotne črpalke.
> Priključni kabel za vrnetDIALOG (za
230-voltno napajalno napetost) pustite
pritrjen v notranjosti toplotne črpalke.

> Zgornji del sprednje obloge obesite v zgornjo oblogo (1)
in jo nato pritisnite v vpenjalno držalo na okviru.
> Zgornji del sprednje obloge pritrdite z dvema vijakoma.

7.21 Montaža spodnjega dela sprednje obloge

7.20 Montaža upravljalne plošče

> Upravljalno ploščo pritisnite v vpenjalno držalo na montažni plošči in z zadnje strani privijte upravljalno ploščo.
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> Spodnji del sprednje obloge namestite na okvir toplotne
črpalke.
> Napeljavo e-vodila (eBUS) za upravljalno ploščo, pri uporabi opreme vrnetDIALOG pa še kabel za 230-voltno
napajalno napetost napeljite skozi odprtino v montažni
plošči upravljalne plošče.
> Oblogo nato pritisnite v vpenjalno držalo stranskih oblog.
> Z dvema vijakoma privijte montažno ploščo upravljalne
plošče na zgornji del sprednje obloge.
> Če želite montirati opremo vrnetDIALOG, izvedite najprej
montažne korake iz (¬ pogl. 7.10) in šele nato nadaljujte
z montažo obloge.
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7.10

Namestitev vrnetDIALOG 840/2 in 860/2

Komunikacijska enota vrnetDIALOG 840/2 in 860/2
(oprema) je pritrjena na montažno ploščo pod upravljalno
ploščo in priključena na ploščo tiskanega vezja regulatorja.

1

2
6
3
5

7.22 Priključitev e-vodila (eBUS) upravljalne plošče

4

> Če opreme vrnetDIALOG ne uporabljate, priključite priključno napeljavo na upravljalno ploščo.

7.24 Namestitev vrnetDIALOG

> Z ohišja enote vrnetDIALOG odstranite pokrov tako, da
izvlečete zgibne ploščice iz sponk na ohišju.
> Ohišje opreme vrnetDIALOG pritrdite na montažno ploščo upravljalne plošče. Uporabite priložena pločevinska
vijaka (5) in (6). Za pritrditev glejte tudi navodila za
montažo enote vrnetDIALOG.
> Na enoto vrnetDIALOG priključite kabel za napajalno
napetost 230 V (2) (tripolni vtič ProE).
> Napeljavo e-vodila (eBUS) (1) za upravljalno ploščo priključite na priložen adapterski kabel za vrnetDIALOG (3).
> Vtič enega konca Y-kabla priključite v vtičnico e-vodila na
upravljalni plošči, vtič na drugem koncu pa v vtičnico
e-vodila na enoti vrnetDIALOG.

i
7.23 Montaža pokrova stolpa upravljalne plošče

> Pokrov stolpa upravljalne plošče pritisnite v vpenjalno
držalo montažne plošče na upravljalni plošči.
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Nadaljnje napeljave e-vodila, ki so morda že priključene na vrnetDIALOG, niso potrebne in jih
lahko odstranite.

> Na enoto vrnetDIALOG priključite antenski oz. telefonski
kabel (4) (glejte ¬ Navodila za montažo vrnetDIALOG).
Ti kabli ne smejo biti napeljani skozi toplotno črpalko.
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Zagon 8

8

Zagon

a

Nevarnost!
Nevarnost poškodb zaradi vročih in
mrzlih sestavnih delov!
Toplotno črpalko lahko zaženete šele po
montaži vseh delov obloge.
> Pred zagonom montirajte vse dele
obloge.

> Pred zagonom izpolnite zapisnik o zagonu (¬ pogl. 15).
Toplotno črpalko lahko zaženete šele, ko so vse točke ustrezno izpolnjene.
Za naknadni zagon se predvideva, da poznate upravljanje
regulatorja, ki je opisano v navodilih za uporabo.

e

Nevarnost!
Nevarnost električnega udara!
> Pred vklopom napajalne napetosti montirajte vse dele obloge na toplotni črpalki.

Sprache

>DE deutsch

Standort

DE

>Sprache wählen
8.2 Meni A1: Izbira jezika

Slika prikazuje nemški uporabniški vmesnik.
> Po potrebi spremenite nastavitev jezika.
> Nastavitveni gumb zavrtite do naslednjega menija.
Asistent za inst.

A2

Hidravlična shema

0

Električna shema

0

Prevzemi

NE

>Izberi
8.3 Meni A2: Izbira hidravlične sheme in električne sheme

8.1.1
8.1

A1

Installationsassistent

Izbira hidravlične sheme

Izvedba prvega zagona

> Vklopite varovalko, da je na toplotni črpalki prisotna električna napetost.
Takoj po priključitvi toplotne črpalke na električno napetost
ob prvem zagonu se zažene inicializacija programske
opreme v regulatorju.

b

Pozor!
Možne motnje v delovanju zaradi nepravilne hidravlične sheme!
Hidravlična shema, ki ne ustreza ogrevalnemu sistemu, povzroči motnje v delovanju.
> Izberite pravilno hidravlično shemo.

Vaillant

Loading...
8.1 Regulator se inicializira

Čez nekaj časa je regulator pripravljen za delovanje in
zazna postopek prvega zagona naprave. Pri prvem zagonu
se regulator vedno zažene s čarovnikom za namestitev meni A1.
Vsi vnosi se lahko kasneje spremenijo v nastavitvah regulatorja.
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> Nastavitveni gumb zavrtite, dokler kurzor > ne kaže na
št. hidravlične sheme.
> Pritisnite nastavitveni gumb . Parameter je inverzno
osvetljen in aktiviran.
> Nastavitveni gumb zavrtite, dokler ni izbrana hidravlična shema, ki ustreza vašemu ogrevalnemu sistemu
(¬ tab. 8.1).
Primere hidravličnih shem za vaš ogrevalni sistem najdete v (¬ pogl. 5.1 in 5.2).
> S pritiskom na nastavitveni gumb potrdite izbiro.
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8

X

X

X

AF, SP, VF2

X

X

AF, SP, VF1, VF2, RF1

Tipalo

5.2

Vsebnik tople
vode

6

Ogrevalni krog

Št. hidravlične
sheme

5.1

Vmesni zbiralnik

Primer hidravlične sheme
št. sl.

8 Zagon

Ko potrdite "DA", se samodejno zažene testni program,
med katerim toplotna črpalka preveri delovanje svojih in priključenih komponent. Pri tem se preveri razporeditev senzorjev, zaporedje faz 400-voltne napajalne napetosti
(vrtilno polje) in nadzira delovanje uporabljenih senzorjev.
Če se notranji testni program ne izvede uspešno, se na
zaslonu regulatorja prikaže sporočilo o napaki (¬ pogl. 11).

8.1 Izbira št. hidravlične sheme

Regulator samodejno preveri pravilnost zaporedja faz.
> V primeru sporočila o napaki med seboj zamenjajte dve
fazi.

8.1.2

Če se notranji testni program uspešno izvede, se regulator
preklopi na osnovni prikaz. Toplotna črpalka prične s samostojno regulacijo.

Izbira električne sheme

> Nastavitveni gumb zavrtite, dokler kurzor > ne kaže
številke električne sheme.
> Pritisnite nastavitveni gumb . Parameter je inverzno
osvetljen in aktiviran.
> Nastavitveni gumb zavrtite, dokler ni izbrana električna shema "1", "2" ali "3", ki ustreza vaši napajalni
napetosti (¬ pogl. 7.3):
1
= Neblokirano omrežno napajanje
2
= Napajanje preko dveh tokokrogov, po tarifi za
toplotne črpalke
3
= Napajanje preko dveh tokokrogov, po posebni
tarifi
> S pritiskom na nastavitveni gumb

8.1.3

potrdite izbiro.

Preverjanje in odzračevanje kroga slane
raztopine

Odzračevanje kroga slane raztopine se mora izvajati v predvidenem časovnem intervalu 24 ur.
> Tega časovnega intervala ne krajšajte s prekinitvijo
postopka, ker bi s tem v krogu slane raztopine ostal zrak
in bi bilo zato potrebno postopek ponoviti.
Orodje
Odzrač. - zemlja

A7
IZKLJ.

Prevzem nastavitev

> Nastavitveni gumb zavrtite, dokler kurzor > desno od
menijskega vnosa "Prevzemi" ne kaže na "NE".
> Pritisnite nastavitveni gumb . Parameter je inverzno
osvetljen in aktiviran.
> Nastavitveni gumb zavrtite, dokler se ne prikaže "DA".
> S pritiskom na nastavitveni gumb potrdite izbiro.
> Pomaknite se do konca skozi vse ostale menije čarovnika
za namestitev in izvedite vse potrebne nastavitve.
Zaključno okno čarovnika za namestitev

Inšt. končana?

>NE

>Nastavljive vrednosti
8.4 Meni: Zaključena namestitev

> "Inšt. končana?" nastavite na "DA" šele, ko ste prepričani, da je vse pravilno nastavljeno.

56

8.1.4

8.5 Meni A7: Zagon odzračevanja kroga slane raztopine

> V meniju A7 (¬ pogl. 9.7.4) izberite točko "Odzrač. zemlja" in jo nastavite na "VKLJ.".
Ko je aktivna funkcija odzračevanja, črpalka slane raztopine
v prvi uri delovanja preklaplja med 5 min delovanja (100 %
moč) in 5 min mirovanja. Zatem se črpalka slane raztopine
za preostali čas preklaplja med 50 min delovanja in 10 min
mirovanja.
> Preverite, če se je nivo tekočine v izravnalni posodi za
slano raztopino stabiliziral, to pomeni, da večja nihanja
niso več prisotna.
> Črpalko slane raztopine pustite obratovati, da se zrak iz
kroga slane raztopine lahko nabere v izravnalni posodi za
slano raztopino. Z uhajanjem zraka se zniža nivo tekočine v izravnalni posodi za slano raztopino, zato jo je
potrebno ponovno doliti (¬ pogl. 6.3).
> Odprite varnostni ventil na izravnalni posodi za slano
raztopino (¬ sl. 5.6, poz. 42a), da omogočite izpust
zraka v primeru nadtlaka nad želenim polnilnim tlakom
2,0 bar in pod prožilnim tlakom varnostnega ventila velikosti 3 bar. Zbiralnik slane raztopine mora biti s tekočino
napolnjen na 2/3.
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Preverite nivo napolnjenosti slane raztopine
Nivo napolnjenosti slane raztopine se lahko v prvem
mesecu po zagonu ogrevalnega sistema zniža, kar je povsem normalno. Nivo napolnjenosti se lahko spreminja tudi
s temperaturo vira toplote. V nobenem primeru se ne sme
toliko znižati, da v izravnalni posodi za slano raztopino ni
več vidna.
Nivo napolnjenosti je ustrezen, ko je izravnalna posoda
napolnjena na 2/3.
> Slano raztopino dolijte, če se nivo napolnjenosti zniža
toliko, da v izravnalni posodi za slano raztopino ni več
vidna.

8.1.5

Preverjanje in odzračevanje ogrevalnega
kroga

8.2

Izročitev ogrevalnega sistema upravljavcu

> Upravljavca seznanite z načini upravljanja sistema. Odgovorite na vsa njegova vprašanja. Upravljavca še posebej
opozorite na varnostna navodila, ki jih mora upoštevati.
> Upravljavca seznanite z nujno potrebnim servisiranjem
sistema v skladu s predpisanimi časovnimi intervali.
> Upravljavcu izročite vsa njemu namenjena navodila in
druge dokumente naprave za shranjevanje.
> Upravljavca opozorite, da morajo navodila ostati v bližini
toplotne črpalke..

i

> Če za odzračevanje ogrevalnega kroga ročno vklopite
črpalko ogrevalnega kroga in so potrebni vsi preklopni
ventili, izvedite postopek s pomočjo menija A5/A6
(¬ pogl. 9.7.4).

8.1.6

Poslabšanje funkcije hlajenja zaradi zaprtih
nastavnih mehanizmov.
V načinu hlajenja morajo biti nastavni mehanizmi razdelilnikov ogrevalnih krogov talnega
ogrevanja nastavljeni na "odprt", da je zagotovljena nemotena cirkulacija ohlajene ogrevalne
vode v ogrevalnem krogu talnega ogrevanja.

> Upravljavca opozorite naj poleti nastavne
mehanizme ročno odpre.
> Upravljavca opozorite na pravilno nastavitev električnih ventilov, sobnih termostatov in naprav za daljinsko upravljanje.

Odzračevanje vsebnika tople vode

> Odprite vse pipe za toplo vodo v hiši.
> Vse pipe zaprite takoj, ko priteče topla voda.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi deaktiviranja
komponent za zaščito proti zmrzovanju
> Upravljavca obvestite o pogojih za delovanje v sili in samodejni funkciji zaščite
proti zmrzovanju.

Nekateri upravljavci želijo splošen celoten izklop dodatnega
električnega ogrevanja.
Če je v meniju C7 (¬ tab. 9.6) "Dodatno ogrevanje" za
"Ogrevanje" in "Topla voda" nastavljeno "ni pom.", delovanje v sili ni podprto. Delovanje zaščite proti zmrzovanju pa
je kljub temu možno (aktivira se avtomatsko).
Če je v meniju A3 (¬ tab. 9.9) "Hidravlična vezava dodatnega ogrevanja" nastavljena na "ni", ni možno niti delovanje v sili, niti funkcija zaščite proti zmrzovanju.
Tovarniško je vključeno notranje dodatno električno ogrevanje z nastavitvijo "intern" v meniju A3.
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9 Prilagoditev na ogrevalni sistem

9

Prilagoditev na ogrevalni sistem

Za gospodarno delovanje toplotne črpalke je pomembno, da
se regulacija prilagodi hišnemu ogrevalnemu sistemu in
potrebam uporabnikov.
V naslednjem poglavju so razložene vse funkcije vremensko
krmiljenega regulatorja energijske bilance.

9.1

Načini delovanja in funkcije

Za vsak ogrevalni krog je na voljo pet načinov delovanja:
– Auto: Delovanje ogrevalnega kroga se izmenjuje po
nastavljivem časovnem programu med načinoma delovanja "Ogrevanje" in "Znižati".
– Eco: Delovanje ogrevalnega kroga se izmenjuje po nastavljivem časovnem programu med načinoma delovanja
"Ogrevanje" in "Izklj.". Pri tem se ogrevalni krog v času
znižanja izklopi, dokler se ne aktivira funkcija zaščite
proti zmrzovanju (odvisno od zunanje temperature).
– Znižati: Ogrevalni krog se neodvisno od nastavljivega
časovnega programa uravnava na znižano temperaturo.
– Ogrevanje: Ogrevalni krog neodvisno od nastavljivega
časovnega programa deluje po želeni temperaturi dvižnega voda.
– Izklj.: Ogrevalni krog je izklopljen, dokler se ne aktivira
funkcija zaščite proti zmrzovanju (odvisno od zunanje
temperature).
Za vsebnike tople vode so na voljo trije načini delovanja:
– Auto: Polnjenje vsebnika oz. sprostitev cirkulacijske
črpalke se določi po nastavljivem časovnem programu.
– Vklj.: Polnjenje vsebnika je stalno sproščeno, to pomeni,
da se vsebnik po potrebi takoj dodatno segreje. Cirkulacijska črpalka stalno deluje.
– Izklj.: Vsebnik se ne ogreva. Cirkulacijska črpalka ne
deluje. Samo po znižanju temperature vsebnika pod 10 °C
se vsebnik zaradi zaščite proti zmrzovanju segreje na
15 °C.
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9.2

Samodejne funkcije

Funkcije zaščite proti zmrzovanju
Toplotna črpalka ima vgrajeni dve funkciji zaščite proti zmrzovanju. Zahteva za zaščito proti zmrzovanju krmili kompresor (krmiljena zaščita proti zmrzovanju za napravo, ogrevalni krog in vsebnik tople vode), v kolikor toplotna črpalka
ni trajno izključena zaradi napake. Če se mora toplotna
črpalka trajno izključiti zaradi napake, se sproži nastavljeno
dodatno ogrevanje tudi v primeru, ko le-to ni sproščeno za
redno ogrevanje in pripravo tople vode (zasilna zaščita proti
zmrzovanju v odvisnosti od nastavitve naprave, ogrevalnega
kroga in/ali vsebnika tople vode) (¬ tab. 9.6, meni C7).

Zaščita ogrevalnega sistema proti zmrzovanju
Ta funkcija zagotavlja zaščito ogrevalnega sistema proti
zmrzovanju v vseh načinih delovanja.
Če se zunanja temperatura zniža pod 3 °C in trenutno ni
aktiven časovni interval časovnega programa (to je v načinu
delovanja "Izklj." oz. v načinu "ECO" izven časovnega intervala), se običajno z eno uro zakasnitve po pojavu pogoja
pojavi zahteva za temperaturo dvižnega voda z znižano
želeno vrednostjo za sobno temperaturo. Zahteva za zaščito
proti zmrzovanju se opusti, ko zunanja temperatura
ponovno naraste nad 4 °C.

Krmiljena zaščita proti zmrzovanju vsebnika tople
vode
Ta funkcija je aktivna tudi v načinih delovanja "Izklj." in
"Auto", neodvisno od časovnih programov.
Ta funkcija se samodejno zažene, če se dejanska temperatura vsebnika tople vode zniža pod 10 °C. Vsebnik se nato
segreje na 15 °C.

Zasilna funkcija zaščite proti zmrzovanju
Zasilna funkcija zaščite proti zmrzovanju samodejno vklopi
nastavljeno dodatno ogrevanje glede na nastavitev za ogrevanje in/ali za pripravo tople vode.
Če je toplotna črpalka trajno izključena zaradi napake in je
zunanja temperatura nižja od 3 °C, se dodatno ogrevanje
sprosti brez časovne zakasnitve za delovanje zasilne zaščite
proti zmrzovanju. Želena vrednost temperature dvižnega
voda je omejena na 10 °C, da se pri delovanju v sili z dodatnim ogrevanjem ne zapravi nepotrebno veliko energije.
Sprostitev se opusti, ko zunanja temperatura naraste nad
4 °C.
Če je priključen vmesni zbiralnik, se le-ta ogreva, ko temperaturno tipalo VF1 izmeri vrednost < 10 °C. Polnjenje vsebnika se izklopi, ko temperaturno tipalo RF1 izmeri vrednost
> 12 °C.
Vgrajen vsebnik tople vode se ogreva, ko temperaturno
tipalo SP izmeri vrednost < 10 °C. Polnjenje vsebnika se
izklopi, ko temperaturno tipalo SP izmeri vrednost > 15 °C.
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b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi zamrzovanja!
Ta funkcija ni aktivna, če je v meniju A3
(¬ tab. 9.9) "Hidravl. vezava dodatnega
ogrevanja" za dodatno ogrevanje nastavljena vrednost "ni"! V tem primeru ni
možno niti delovanje v sili po napaki, ki ima
za posledico trajni izklop, niti ni možna
zasilna funkcija zaščite proti zmrzovanju!
Če so nastavljene vrednosti "ToplaV", "OK"
ali "TV+OK" (= zunanje dodatno ogrevanje),
sestavni deli hidravličnega sistema niso
zaščiteni.
> V meniju A3 (¬ tab. 9.9) obvezno vzpostavite hidravlično vezavo dodatnega
ogrevanja.

Maksimalna temperatura dvižnega voda ogrevanja se spreminja s parametrom "maksimalna temperatura ogrevanja"
z opremo vrDIALOG.
Priključen termostat maksimuma se uporablja kot dodatna
varovalka. Ko je dosežena nastavljena izklopna temperatura, termostat izklopi zunanjo črpalko ogrevanega kroga.
Pri neposrednem ogrevanju trajno izklopi toplotno črpalko.

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi previsoke
izklopne vrednosti sistema za vklop
zaščite tal!
Talno ogrevanje se lahko poškoduje zaradi
previsokih temperatur, do katerih pride
zaradi previsoke izklopne vrednosti sistema
za vklop zaščite tal.
> Vrednost za vklop zaščite tal nastavite
tako visoko, da se ogrevana tla ne poškodujejo zaradi previsokih temperatur.

Preverjanje zunanjih senzorjev
Potrebni senzorji so določeni z osnovno hidravlično povezavo, ki ste jo izbrali ob prvem zagonu. Toplotna črpalka
samodejno stalno preverja, če so vsi senzorji nameščeni in
pravilno delujejo.

Varovalka proti pomanjkanju ogrevalne vode
Analogni senzor tlaka nadzira morebitno pomanjkanje vode
in izklopi toplotno črpalko, če tlak vode pade pod 0,5 bar, in
jo ponovno vklopi, ko tlak vode naraste nad 0,7 bar.

Zaščita črpalke in ventila pred blokado
Za preprečitev zaustavitve cirkulacijske črpalke oz. vseh
preklopnih ventilov se črpalka in ventili, ki 24 ur niso delovali, drug za drugim vklapljajo v trajanju pribl. 20 sekund
vsak dan.

Varovalka proti pomanjkanju slane raztopine
Senzor tlaka nadzira morebitno pomanjkanje slane raztopine in izklopi toplotno črpalko, ko tlak slane raztopine
enkrat pade pod 0,2 bar. V pomnilniku napak je prikazana
napaka 91.
Toplotna črpalka se samodejno ponovno vklopi, ko tlak
slane raztopine naraste nad vrednost 0,4 bar.
Če tlak slane raztopine za več kot eno minuto pade pod
0,6 bar, se v meniju 1 (¬ Navodila za uporabo) pojavi opozorilo.

Nadzor faz
Zaporedje faz (desno vrtilno polje) in prisotnost vseh faz
napajalne napetosti 400 V se neprekinjeno preverja pri
zagonu in med delovanjem. Če zaporedje ni pravilno ali ena
od faz izpade, se toplotna črpalka izklopi zaradi napake, da
se prepreči okvara kompresorja.
Za preprečitev tega sporočila o napaki pri izklopu s strani
upravljavca električnega omrežja (zaporni čas) mora biti
kontakt sprejemnika frekvenčnega krmilnega signala priključen na sponko 13 (električni shemi 2 in 3).

Funkcija zaščite proti zmrzovanju za vir toplote
Izstopna temperatura vira toplote se nenehno meri. Če
izstopna temperatura vira toplote pade pod določeno vrednost, se kompresor začasno izklopi s sporočilom o napaki
20 oz. 21 (¬ pogl. 11.4). Če se ta napaka pojavi trikrat zapovrstjo, sledi izklop (¬ pogl. 11.5).
Vrednost (tovarniška nastavitev -10 °C) za zaščito proti zmrzovanju lahko nastavite v čarovniku za namestitev A4
(¬ pogl. 9.7.4).

Vklop zaščite tal pri vseh izvedbah hidravlike brez
vmesnega zbiralnika (hidravlična shema 6)
Če temperatura dvižnega voda ogrevanja, izmerjena v krogotoku talnega ogrevanja s senzorjem VF2, za več kot
15 minut presega določeno vrednost (največ. temp. HK +
histereza kompresorja + 2 K, tovarniška nastavitev: 52 °C),
se toplotna črpalka izključi in prikaže se sporočilo o
napaki 72 (¬ pogl. 11.5). Ko temperatura dvižnega voda ogrevanja ponovno pade pod to vrednost in se napaka ponastavi, se toplotna črpalka ponovno vklopi.
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9.3

Nastavljive funkcije

Na regulatorju lahko sami nastavite naslednje funkcije in
tako ogrevalni sistem prilagodite krajevnim pogojem oz.
željam upravljavca.

i
9.3.1

Vmesnik in možnosti nastavitev regulatorja so
razdeljeni na tri nivoje:
- Nivo upravljanja -> za upravljavca
- Nivo kode -> za inštalaterja
- vrDIALOG -> za inštalaterja

Dan po vklopu
funkcije

Želena temperatura dvižnega voda za ta
dan

Začetna temperatura
1
2
3
4
5 – 12
13
14
15
16
17 – 23

25 °C

Nastavljive funkcije na nivoju upravljanja

– Časovni programi
– Prog. praznikov
– Varčevalna funkcija
– Funkcija Party
– Enkratno polnjenje vsebnika
– Funkcija hlajenja
Za opis funkcij glejte ¬ Navodila za uporabo.

Delovanje v sili po napaki, ki ima za posledico
trajni izklop (ročno)
V primeru trajnega izklopa zaradi napake se lahko ročno aktivira delovanje v sili z dodatnim ogrevanjem (¬ pogl. 11.5). Na
zaslonu se pod sporočilom o napaki "Izklop zaradi nizkega
tlaka" prikažejo naslednji parametri:
– Ponastavitev (DA/NE)
DA odstrani sporočilo o napaki in sprosti delovanje kompresorja.
– Prednost tople vode (DA/NE)
DA sprosti ogrevanje za pripravo tople vode.
– Prioriteta ogrevanja (DA/NE)
DA sprosti dodatno ogrevanje za gretje.

9.3.2 Nastavljive funkcije na nivoju kode

Sušenje tal
Ta funkcija omogoča sušenje svežega estriha do suhega
(¬ tab. 9.1). Temperatura dvižnega voda ustreza postopku,
določenemu z regulatorjem, in je neodvisna od zunanje
temperature. Pri aktivirani funkciji so prekinjeni vsi izbrani
načini delovanja (¬ tab. 9.6, meni C6).

24
25
26
27
28
29

25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
40 °C
35 °C
30 °C
25 °C
10 °C
(funkcija zaščite proti zmrzovanju, črpalka
deluje)
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
35 °C
25 °C

9.1 Potek sušenja estriha

Na zaslonu je prikazan način delovanja s trenutnim dnevom
in želeno temperaturo dvižnega voda, tekoči dan se lahko
nastavlja ročno.
Če krog slane raztopine še ni zaključen, lahko estrih posušite z dodatnim ogrevanjem.
> V ta namen v meniju C7 "Dodatno ogrevanje" (¬ tab. 9.6)
za parameter "Ogrevanje" izberite vrednost "samo pom".

b

Pozor!
Morebitna preobremenitev vira toplote
zaradi previsokega odvzema energije!
Med sušenjem estriha (npr. v zimskih mesecih) se lahko vir toplote preobremeni, kar
povzroči poslabšanje njegove regeneracije.
> Za sušenje estriha pri nižjih zunanjih
temperaturah aktivirajte še dodatno
ogrevanje.

Ob vklopu funkcije se shrani trenutni čas vklopa. Preklop
dneva vedno poteka točno ob istem času.
Po izklopu/vklopu omrežja se sušenje estriha vklopi na
naslednji način:
Zadnji dan pred izklopom
omrežja
1 - 15
16
17 - 23
24 - 28
29

Vklop po ponovnem vklopu
omrežja
1
16
17
24
29

9.2 Potek sušenja estriha po izklopu/vklopu omrežja
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Če sušenja estriha ne želite izvajati po prednastavljenih
temperaturah in/ali časih, lahko s pomočjo regulacije fiksne
vrednosti (¬ pogl. 9.3.3) vnesete drugačno želeno temperaturo dvižnega voda. Pri tem upoštevajte veljavno histerezo
kompresorja (nastavljivo z vrDIALOG, ¬ pogl.9.8).

9.4

Princip regulacije

9.4.1

Možni krogi ogrevalnega sistema

Zaščita pred legionelo

Na vremensko krmiljen regulator energijske bilance toplotne črpalke se lahko priključijo naslednji krogi ogrevalnega
sistema:
– en ogrevalni krog,
– en neposredno ogrevan vsebnik tople vode,
– ena cirkulacijska črpalka tople vode,
– en krog vmesnega zbiralnika.

Funkcija "Zašč. pred legio." se uporablja za uničevanje bakterij v vsebniku in ceveh.
Enkrat tedensko se vsebnik tople vode segreje na temperaturo približno 75 °C.
> Na nivoju kode aktivirajte funkcijo "Zašč. pred legio."
v skladu s krajevnimi predpisi in v odvisnosti od velikosti
vsebnika. To funkcijo aktivirajte pri vsebnikih pitne vode
s 400 l ali več prostornine. Nastavite čas in dan vklopa
(dan v tednu), ko želite vklopiti gretje (¬ tab. 9.6,
meni C9).

Za razširitev sistema lahko s pomočjo kroga vmesnega zbiralnika priključite do šest dodatnih modulov mešalnega
kroga VR 60 (oprema) s po dvema mešalnima krogoma.
Mešalni krogi se programirajo preko regulatorja na upravljalni plošči toplotne črpalke.

9.3.3 Dodatne funkcije prek enote vrDIALOG

Daljinsko parametriranje/alarmiranje/diagnoza
Toplotno črpalko lahko prek enote vrDIALOG 810/2 diagnosticirate in nastavljate na mestu uporabe, prek enot
vrnetDIALOG 840/2 oz. 860/2 pa s pomočjo daljinskega
vzdrževanja. Podrobne informacije o tem najdete
v ¬ Navodilih za to opremo.
vrDIALOG 810/2 (eBUS) omogoča uporabo računalniško
podprtih grafičnih vizualizacij in konfiguracij grelnih naprav
in regulacijskih sistemov za optimiranje ter izrabo energijsko varčnih potencialov. Oboje zagotavlja možnost optičnega vpogleda in nadzora nad procesi, ki potekajo v vašem
regulacijskem sistemu. Programi omogočajo posnetek in
grafično izdelavo mnogih sistemskih podatkov, nalaganje,
spreminjanje s pomočjo spleta in hranjenje številnih funkcij
naprave ter shranjevanje informacij v obliki poročila.
S pomočjo vrDIALOG 810/2 lahko opravite vse nastavitve
toplotne črpalke in druge nastavitve za optimiranje delovanja.

Regulacija fiksne vrednosti
S to funkcijo lahko s pomočjo opreme vrDIALOG določite
fiksno vrednost temperature dvižnega voda, neodvisno od
vremensko krmiljene regulacije.

Za udobno upravljanje lahko za prvih šest ogrevalnih krogov
priključite napravo za daljinsko upravljanje VR 90
(¬ pogl. 7.7.1).

9.4.2 Regulacija energijske bilance
(hidravlična shema 6)
Če je ogrevalni sistem priključen v skladu s primeri hidravličnih shem za hidravlično shemo 6 (¬ pogl. 5.1), regulator
izvede postopek regulacije energijske bilance.
Za gospodarno in nemoteno delovanje toplotne črpalke je
pomembno, da se vklop kompresorja prilagaja. Zagon kompresorja je trenutek, v katerem nastane največja obremenitev. S pomočjo regulacije energijske bilance je možno minimalizirati število zagonov toplotne črpalke brez zmanjšanja
udobja prijetne sobne klime.
Regulator s pomočjo zaznavanja zunanje temperature
z uporabo krivulje ogrevanja uravnava želeno temperaturo
dvižnega voda, tako kot drugi vremensko krmiljeni regulatorji ogrevanja. Izračunavanje energijske bilance poteka na
osnovi te dejanske temperature dvižnega voda in želene
temperature dvižnega voda, katerih razlika se meri in
sešteva vsako minuto:
1 min. stopinja [°min] = 1 K temperaturne razlike v intervalu
1 minute
Pri določenem primanjkljaju toplote (prosta izbira na regulatorju, ¬ tab. 9.6, meni C2 "Vkl. kompr. ob") se toplotna
črpalka zažene in izklopi šele takrat, ko je količina dovedene
toplote enaka primanjkljaju toplote.
Večja, kot je nastavljena negativna številčna vrednost, daljši
je interval, v katerem kompresor deluje oz. stoji.

i
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Če ste priključili napravo za daljinsko upravljanje
VR 90, le-te ne smete konfigurirati za termostatski regulator, ker v tem primeru izničite prednosti regulacije energijske bilance.
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9.4.3 Regulacija želene temperature dvižnega
voda (hidravlična shema 8)
Če je ogrevalni sistem priključen v skladu s primeri hidravličnih shem za hidravlično shemo 8 (¬ pogl. 5.2), regulator
izvede postopek regulacije želene temperature dvižnega
voda.
Vmesni zbiralnik se regulira v odvisnosti od želene temperature dvižnega voda. Toplotna črpalka ogreva, ko je temperatura na tipalu temperature dvižnega voda VF1 vmesnega
zbiralnika nižja od želene temperature. Ogrevanje poteka
tako dolgo, dokler temperatura tipala temperature povratnega voda RF1 vmesnega zbiralnika ne preseže želene temperature za 2 K.

Območja menijev

Opis

Opis
v poglavju

C1 do C11

Nastavitev parametrov funkcij
toplotne črpalke za ogrevalne
kroge

9.7.1

D1 do D5

Upravljanje in preizkušanje
toplotne črpalke v načinu diagnoze

9.7.2

I1 do I5

Priklic informacij o nastavitvah
toplotne črpalke

9.7.3

A1 do A10

Priklic čarovnika za namestitev
toplotne črpalke

9.7.4

9.3 Območja menijev

9.5

Struktura regulatorja

Kot osnovni prikaz je podan grafični zaslon. Ta prikaz je
izhodišče za vse obstoječe menije.
Upravljanje regulacije je natančno opisano v ¬ Navodilih za
uporabo.
Če pri nastavljanju vrednosti 15 minut ne pritisnete ali zavrtite nobenega nastavitvenega gumba, se avtomatsko
ponovno pojavi osnovni prikaz.

Tretji nivo vsebuje funkcije za optimiranje ogrevalnega sistema. Inštalater lahko izvaja nastavitve samo s pomočjo
enot vrDIALOG 810/2 in vrnetDIALOG 840/2 oz. 860/2.

Struktura regulatorja ima tri nivoje:
Nivo upravljanja je namenjen upravljavcu (¬ Navodila za
uporabo).
Nivo kode (nivo za inštalaterja) je pridržan za inštalaterja
ter je pred nenamernim spreminjanjem zaščiten z vnosom
kode.
Če se koda ne vnese, to je, če se dostop do nivoja kode ne
odobri, se naslednji parametri v posameznih menijih sicer
lahko prikažejo, spreminjanje vrednosti pa ni možno.
Meniji so razdeljeni v štiri območja:
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9.6

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

> Pred izvajanjem te funkcije si zabeležite vse nastavljene
vrednosti v regulatorju ter na nivoju upravljanja
(¬ Navodila za uporabo), kot tudi na nivoju kode
(¬ pogl. 9.7).
Prikazani zaslon

Sr

10.03.10

Opis

9:35

Tovarniška nastavitev
Prekini

NE

Časovni programi

NE

Vse

NE

b

>Nastavljive vrednosti

Pozor!
Možnost nepravilnega delovanja zaradi ponastavitve
na tovarniške vrednosti!
Ponastavitev na tovarniške vrednosti lahko izbriše
nastavitve, specifične za sistem, ter povzroči nepravilno delovanje ali izklop toplotne črpalke.
Toplotna črpalka se ne more poškodovati.
> Pred ponastavitvijo ogrevalnega sistema na tovarniške vrednosti se pomaknite skozi vse menije regulatorja in zabeležite vse nastavljene vrednosti

> Oba nastavitvena gumba pritisnite za najmanj 5 sekund, da prikličete
meni "Tovarniška nastavitev".
> Potem lahko izberete, če naj se na tovarniške vrednosti ponastavijo
samo časovni programi ali vse vrednosti.
> Nastavitveni gumb zavrtite, dokler kurzor ni pred vrednostjo
v vrstici s funkcijo, ki jo želite izvesti:
Menijska
točka

Vnos

Rezultat

Prekini

Da

Nastavljeni parameter se obdrži.

Časovni
program

Da

Vsi programirani časovni intervali se
izbrišejo.

Vse

Da

Vsi nastavljeni parametri se povrnejo
na tovarniške nastavitve.

> S pritiskom na nastavitveni gumb označite vrednost.
> Nastavitveni gumb zavrtite, dokler se ne prikaže DA.
> Pritisnite nastavitveni gumb .
Funkcija se izvaja. Zaslon se po nekaj sekundah preklopi na osnovni prikaz.
> Po izvajanju te funkcije si oglejte zabeležene vrednosti.
> Pomaknite se skozi vse menije regulatorja.
> Preverite vrednosti in po potrebi ponovno nastavite zabeležene vrednosti.
9.4 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01

63

9 Prilagoditev na ogrevalni sistem

9.7

Priklic menijev na nivoju kode

Nivo kode obsega različna območja, v katerih lahko glede
na kontekst spremenite določene parametre ali si jih samo
ogledate. Kontekst je vedno prepoznaven iz oznake menija.
> Za priklic menijev na nivoju kode izberite meni 9 na
nivoju upravljanja (¬ Navodila za uporabo).
Prikazani zaslon

Nivo kode
Avtorizirano
Št. kode:
>

0000

Standardna koda:
1000
>Vnos cifer

Tovarniška
nastavitev

Opis

9

Za dostop do nivoja kode (nivoja inštalaterja) nastavite ustrezno kodo (standardna koda je 1000) in pritisnite nastavitveni gumb .
Za možnost branja nastavljenih vrednosti brez vnosa
kode enkrat pritisnite nastavitveni gumb . Nato
lahko z vrtenjem nastavitvenega gumba preberete
vse parametre na nivoju kode, ne morete pa jih spreminjati.

i

1000

Ne vrtite nastavitvenega gumba , ker pri
tem lahko nehote spremenite kodo!

Varnostna funkcija: 15 minut po vaši zadnji spremembi na nivoju kode (potrditev z nastavitvenim
gumbom) se vaš vnos kode znova ponastavi. Za
možnost ponovnega dostopa do nivoja kode je
potrebno kodo ponovno vnesti.

b

Pozor!
Možno poslabšanje delovanja zaradi
nepravilno nastavljenih parametrov!
Nenadzorovano spreminjanje parametrov, specifičnih za sistem, lahko pripelje do motenj oz. škode na toplotni
črpalki.
> Do nivoja kode ne poskušajte dostopati z naključnimi vnosi.

9.5 Priklic menijev na nivoju kode
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9.7.1

Meni C: Nastavitev parametrov ogrevalnega
sistema
Tovarniška
nastavitev

Prikazani zaslon

Opis

Meni C: Nastavitev parametrov ogrevalnega
sistema

V menijih C1 do C11 lahko za parametre nastavite različne funkcije toplotne črpalke.

C1

Koda
Menjaj
Št. kode:
>

0000

Prevzemi?

Ne

>Vnos cifer

HK2
Parameter
Vrsta
Krivulja ogrevanja
ZT – meja izklopa
Vkl. komp. ob
>Izbira temperature

C2

Meni za spreminjanje številke kode.
1000
Tu lahko standardno kodo 1000 spremenite v poljubno
štirimestno kodo.

i

Če kodo spremenite, si novo kodo zabeležite, sicer na nivoju kode ne boste več
mogli izvajati sprememb!

Vrsta: Krog gorilnika (za neposredno hidravliko),
mešalni krog (za hidravliko z zbiralnikom),
fiksna vrednost.

Krog gorilnika
0,30
> 20 °C
-120° min

Krivulja ogrevanja: Nastavljiva krivulja ogrevanja (ne
pri fiksnih vrednostih).

0,3

ZT – meja izklopa: Temperaturna meja za izklop
ogrevanja (poletna funkcija).

20 °C

Vkl. komp. ob: Nastavitev minut stopinj do vklopa
kompresorja (samo pri neposredni hidravliki)
9.6 Meni C: Nastavitev parametrov ogrevalnega sistema
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Prikazani zaslon

Tovarniška
nastavitev

Opis

C2

HK2
Parameter
Vrsta

Krog gorilnika

Krivulja ogrevanja

0,30

ZT – meja izklopa

20 °C

Vkl. komp. ob

-120° min

>Izbira temperature

Krivulja ogrevanja:
Krivulja ogrevanja ponazarja razmerje med zunanjo
temperaturo in želeno temperaturo dvižnega voda.
Nastavitev poteka za vsak ogrevalni krog posebej.
Izbira pravilne krivulje ogrevanja je odločilna za
gospodarnost in udobnost ogrevalnega sistema. Previsoko izbrana krivulja ogrevanja pomeni previsoke
temperature v ogrevalnem sistemu, posledica česar je
povišana energijska poraba. Če je krivulja ogrevanja
izbrana prenizko, se želeni nivo temperature v določenih pogojih doseže šele po daljšem času, oz. se sploh
ne doseže.

Temp. dv. voda v °C
4.0 3.5 3.0

2.5

2.0

1.5

1.8

Krivulje ogrevanja
1.2

70
1.0
60

0.8

50

0.6
0.4

40

0.2
0.1

22 30

20

15

10

5

Vrsta

C2
Konst. vrednost

ZT – meja izklopa

> 20 °C

Vkl. komp. ob

-120 °C

>Izbira temperature

-5

-10

-15

-20

Zunanja temperatura v °C

15
Želena sobna temperatura

HK2
Parameter

0

Ta prikaz se prikaže, če je nastavljena "Konst. vrednost".
V primeru regulacije energijske bilance se prikaže še
"Vkl. komp. ob"
Ko je priključen VR 60, se ta meni večkrat prikaže (za
vsak ogrevalni krog).

9.6 Meni C: Nastavitev parametrov ogrevalnega sistema
(nadaljevanje)
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Prikazani zaslon

Vmesni zbiralnik
Informacija

Opis

C3

Temp. dv. voda zad.

41 °C

Tipalo VF1

29 °C

Tipalo RF1

25 °C

Tovarniška
nastavitev

Ta meni se prikaže samo pri uporabi vmesnega zbiralnika (npr. hidravlična shema 8).
Temp. dv. voda zad.: želena temperatura dvižnega
voda
Tipalo VF1: Temperatura vmesnega zbiralnika, tipalo
temperature dvižnega voda VF1
Tipalo RF1: Temperatura vmesnega zbiralnika, tipalo
temperature povratnega voda RF1

HK2
Informacija

C4

Temp. dv. voda zad.

41 °C

Temp. dv. voda VF2

30 °C

Status črpalke

IZKLJ.

Energ. integral

-183° min

HK2
Parameter

C4

Temp. dv. voda zad.

41 °C

Temp. dv. voda VF2

29 °C

Status črpalke

IZKLJ.

Status meš. ventila

ODPR.

Pri direktnem ogrevanju (npr. hidravlična shema 6) se
prikaže zgornji zaslon.
Spodnji meni se prikaže samo pri uporabi vmesnega
zbiralnika (npr. hidravlična shema 8 in pri uporabi
VR 60, po potrebi večkrat).

Temp. dv. voda zad.: želena temperatura dvižnega
voda ogrevalnega kroga.
Temp. dv. voda VF2: dejanska temperatura dvižnega
voda VF2.
Energ. integral: Energ. integral je seštevek razlik med
dejansko in želeno temperaturo dvižnega voda
na minuto. V primeru določenega primanjkljaja
toplote se toplotna črpalka vklopi (glejte regulacijo energijske bilance, ¬ pogl. 9.4.2)
Status črpalke: prikazuje, ali je črpalka vklopljena ali
izklopljena (VKLJ./IZKLJ.).
Status meš. ventila: Prikaz ODPRTO/ZAPRTO opisuje smer, v katero regulacija usmerja mešalni
ventil. Če mešalni krog ni krmiljen, je prikazano
IZKLJ.
Ko je priključen VR 60, se spodnji meni večkrat prikaže (za vsak ogrevalni krog).

9.6 Meni C: Nastavitev parametrov ogrevalnega sistema
(nadaljevanje)
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Prikazani zaslon

Tovarniška
nastavitev

Opis

C5

HK2
Parameter
Vklop dalj. upr

Samo pri uporabi naprave za daljinsko upravljanje
VR 90:
Vklop dalj. upr.:

>Ni
Daljinski upr
>Izbira načina delovanja

DA

23 °C

Ni = Sobna temperatura iz naprave za daljinsko upravljanje se pri ogrevanju ne upošteva. Izmerjena
sobna temperatura ne vpliva na način hlajenja.

ni

Vključitev = Na temperaturo dvižnega voda ogrevanja
poleg nastavljene krivulje ogrevanja vpliva razlika med želeno in dejansko sobno temperaturo.
Termostat = Sobna temperatura iz VR 90 se neposredno uporablja za regulacijo, funkcija sobnega
termostata. Nastavljena krivulja ogrevanja se
premakne. Ogrevanje se zaustavi takoj, ko se
želena sobna temperatura preseže za več kot
1 K. Ogrevanje se ponovno sprosti, ko temperatura pade pod želeno vrednost sobne temperature.

i

Te nastavitve ne izberite, če je nastavljena
regulacija energijske bilance.

Hlajenje: Če sobna temperatura preseže
> RT_žel. (dnevna) + 3 K, se vklopi zahteva za
hlajenje. Osnovna predpostavka za zahtevo za
hlajenje s pomočjo sobne temperature je, da je
24-urna srednja vrednost zunanje temperature
dovolj visoka (manj kot 5 K pod mejo za vklop
hlajenja z zahtevo za hlajenje v odvisnosti od
zunanje temperature).

3K

Daljinski upr.: Avtomatsko prikazuje, če je naprava na
daljinsko upravljanje VR 90 priključena (DA/NE).
Če DA, se prikaže tudi sobna temperatura,
izmerjena z VR 90.
Po potrebi se ta meni prikaže večkrat (za vsak ogrevalni krog z daljinskim upravljanjem).
9.6 Meni C: Nastavitev parametrov ogrevalnega sistema
(nadaljevanje)
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Prikazani zaslon

C6

Posebna funkcija
Sušenje tal
HK2:

Dan

Temp.

>1

0 °C

HK3:
HK4:

Opis

Tovarniška
nastavitev

Dan: Izberete lahko začetni dan za sušenje estriha.

0

Temp.: Vrednost želene temperature dvižnega voda
se prikliče avtomatsko, v skladu s funkcijo sušenja estriha (dnevne vrednosti 25/30/35 °C)
(¬ pogl. 9.3.2).
Traja pribl 20 sekund, dokler se ne prikaže dejanska
vrednost!

>Nast. zač. dneva
Deaktiviranje funkcije sušenja estriha: pri dnevu
nastavite "0".
Glede na konfiguracijo ogrevalnega sistema prikazuje
zaslon tudi dodatne ogrevalne kroge.
Dodatno ogrevanje
Prek. dod. napajanja

C7
>NE

Rez. grelnik ogr.

ni pom.

Rez. grelnik PTV

ni pom.

Start
>Izberi

-600° min
¯

Rez. grelnik ogr.
ni pom.: zaprto DO.

ni pom.

s pom.: dodatno ogrevanje omogočeno, odvisno od
bivalentne točke in energijskega integrala, oz.
temperature vmesnega zbiralnika.
samo pom: gretje samo z dodatnim ogrevanjem, npr.
pri delovanju v sili.
Topla voda
ni pom.: zaprto DO.

ni pom.

s pom.: dodatno ogrevanje zagotavlja temperaturni
nivo, ki ga kompresor ne doseže
(temperatura vsebnika pribl. > 55 °C).
samo pom: ogrevanje tople vode samo z dodatnim
ogrevanjem, npr. pri delovanju v sili (če je aktivirano "ni pom.", velja maksimalna temp. tople
vode pribl. 55 °C; če je aktivirano "s pom.", velja
nastavljena vrednost za maks. temperaturo
tople vode v meniju 4).
Start: začetek nastavitve minut stopinj do dodatnega
ogrevanja, prišteto k minutam stopinj načina
kompresorja.
Primer: -600°min plus -120°min
=> vklop pri -720°min.
Bivalentna točka: Samo pod to zunanjo temperaturo
je sproščeno dodatno ogrevanje za naknadno ogrevanje (nastavitev: ¬ tab. 9.9, meni A3).
9.6 Meni C: Nastavitev parametrov ogrevalnega sistema
(nadaljevanje)
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Prikazani zaslon

Dodatno ogrevanje
Prek. dod. napajanja

C7
>NE

Rez. grelnik ogr.

ni pom.

Rez. grelnik PTV

ni pom.

Start
>Izberi

Dodatno ogrevanje
Hist. dod. ogr.

-600° min
¯

C7
5K

>Izberi

Hlajenje
Temp. dv. voda
Del.zun.črp.hl.

Tovarniška
nastavitev

Opis

C8
22 °C

Prek. dod. napajanja Ko nastavite električno shemo 2,
se v zgornji vrstici dodatno prikaže ta menijska
točka. Če nastavite "DA", se sprosti delovanje
dodatnega ogrevanja med zapornim časom EVU.

i

NE

Ta nastavitev ima prednost pred nastavitvama "Ogrevanje" in "Topla voda". Nastavljeno dodatno ogrevanje zagotavlja segrevanje ogrevalne vode in tople vode do
nastavljenih želenih vrednosti.
Če je kot dodatno ogrevanje hidravlično
vključeno notranje dodatno električno
ogrevanje (tovarniška nastavitev), lahko to
povzroči višje stroške energije.

Histereza za dodatno ogrevanje:
Prisilni vklop dodatnega ogrevanja pri:
Dej. temp. dv. voda < žel. temp. dv. voda - histereza
Prisilni izklop dodatnega ogrevanja pri:
Dej. temp. dv. voda > žel. temp. dv. voda + histereza
Velja od 15 minut delovanja kompresorja za vse
hidravlike sistema. Čas, v katerem se lahko
vklopi dodatno ogrevanje, se lahko odčita
v meniju D3.

5K

Temp. dv. voda: Prikaz temperature dvižnega voda.
Vrednosti ni možno spreminjati.

20 °C

b

>Izberi

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi nedoseganja točke rosišča in nastanka kondenzata!
Tudi pri temperaturi dvižnega voda za
način hlajenja 20 °C je zagotovljena
zadostna funkcija hlajenja.
> Temperature dvižnega voda za
način hlajenja ne nastavite na prenizko vrednost.

Del.zun.črp.hl.: obratovalne ure črpalke slane raztopine v načinu hlajenja.
9.6 Meni C: Nastavitev parametrov ogrevalnega sistema
(nadaljevanje)

70

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01

Prilagoditev na ogrevalni sistem 9

Prikazani zaslon

Zaščita pred legio.

C9

Zaščita pred legio.

IZKLJ.

Start leg. zašč.

04:00

>Izberi

Opis

Tovarniška
nastavitev

Zašč. pred legio.: IZKLJ./Po/To/Sr/Če/Pe/So/Ne

IZKLJ.

Start leg. zašč.: Nastavljen čas določa, kdaj se vklopi
zaščita pred legionelo.

04:00

Zaščita pred legionelo se izvaja z dodatnim ogrevanjem ob nastavljenem dnevu v tednu in ob nastavljenem času, ko je dodatno ogrevanje aktivirano.
V priključeni enoti za pitno vodo VPM W se zaženejo
postopki funkcije za zaščito pred legionelo.
V ta namen nastavi regulator želeno temperaturo dvižnega voda na 76 °C/74 °C (histereza 2 K). Funkcija za
zaščito pred legionelo se konča, ko je dejanska temperatura dvižnega voda v vsebniku najmanj 30 minut na
73 °C oz. po 90 minutah, če se temperatura ne segreje
na 73 °C (npr. če med tem časom odvzemate toplo
vodo).

9.6 Meni C: Nastavitev parametrov ogrevalnega sistema
(nadaljevanje)
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Prikazani zaslon

Nadzor črpalke

C10

Črpalka - zemlja

100 %

Črpalka ogrevanja

100 %

Cirkulacijska črpalka

100 %

>Izberi

Tovarniška
nastavitev

Opis

Črpalno zmogljivost visoko učinkovitih črpalk lahko po
potrebi prilagodite zahtevam ogrevalnega sistema
(kroga slane raztopine in ogrevalnega kroga).
Območja nastavitev so od 30 % do 100 %

i

Nepremišljene, večje spremembe teh parametrov lahko povzročijo neželeno poslabšanje zmogljivosti in učinkovitosti. Nastavitve spreminjajte samo v majhni meri in
premišljeno.

Podatke za optimalno nastavitev visoko učinkovitih
črpalk najdete v naslednjem poglavju.
Črpalka slane raztopine (Črpalka - zemlja): Neodvi- 100 %
sno od tukaj nastavljene vrednosti regulator
poviša črpalno zmogljivost črpalke na do 100 %,
če je temperatura na izhodu slane raztopine
nižja od temperature zaščite pred zamrzovanjem
+ 3 K (¬ tab. 9.9, meni A3). Ko temperatura na
izhodu slane raztopine ponovno naraste, regulator ponovno nastavi črpalno zmogljivost črpalke
na nastavljeno vrednost.
Ko temperatura na vhodu slane raztopine preseže 22 °C, regulator zniža črpalno zmogljivost
črpalke na do 30 %.
Črpalka ogrevanja: Nastavitev črpalke ogrevalnega
kroga velja samo za neposredno ogrevanje.
(brez vmesnega zbiralnika ogrevalne vode ali
kombiniranega zbiralnika). Če je priključen vmesni zbiralnik ogrevalne vode, se črpalna zmogljivost avtomatsko zmanjša na 50 %.

100 %

Cirkulacijska črpalka: Območje nastavitve
0 - 100 % ne pomeni nastavitve moči črpalke,
temveč delitev časovnega intervala glede na
interval 10 min., npr. 80 % = 8 min. delovanja,
2 min. pavze.
Časovni interval je aktiven. V tem časovnem
intervalu se cirkulacijska črpalka preklaplja
v skladu z nastavljeno vrednostjo v odstotkih.
Če je izbrana vrednost 0 %, se cirkulacijska
črpalka izklopi.
Cirkulacijska črpalka se ne zažene, dokler je
vsebnik še prehladen.

100 %

9.6 Meni C: Nastavitev parametrov ogrevalnega sistema
(nadaljevanje)
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Prikazani zaslon

Tovarniška
nastavitev

Opis

Solarni vsebnik

C11

Ta meni se prikaže samo pri nameščenem solarnem
vsebniku, npr. VPS /2

Parameter
Max. temperatura

95 °C

>Izbira temperature

Max. temperatura: Če je prisotno še dovolj sončne
energije, se priključen vmesni zbiralnik VPS /2
segreva na tukaj nastavljeno maksimalno temperaturo glede na želeni temperaturi za ogrevanje
in toplo vodo.

i

Krogi ogrevanja, ki so priključeni na vmesni zbiralnik, morajo biti mešalni krogi.

9.6 Meni C: Nastavitev parametrov ogrevalnega sistema
(nadaljevanje)

Nastavitev visoko učinkovitih črpalk

[ mbar ]
700

Črpalka slane raztopine (Črpalka - zemlja)

600

Če je temperaturni razpon na strani slane raztopine zaradi
majhnega padca tlaka (velik prerez cevi, majhna globina
izvrtine) pri trajnem obratovanju pod 2 K, lahko prilagodite
črpalno zmogljivost črpalke (¬ tab. 9.6, meni C10).

500
400
300

V naslednjih diagramih je prikazano, kako nastavitev krmiljenja črpalke vpliva na preostalo črpalno višino pri nazivnem volumskem toku za razpon 3 K na strani slane raztopine.
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9.2 Diagram optimiranja črpalne zmogljivosti črpalke slane raztopine VWS 83/3
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9.1 Diagram optimiranja črpalne zmogljivosti črpalke slane raztopine VWS 63/3
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9.3 Diagram optimiranja črpalne zmogljivosti črpalke slane raztopine VWS 103/3
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Črpalka ogrevanja

[ mbar ]

Če je med temperaturama dvižnega in povratnega voda
ogrevanja želen večji razpon od 5 K oz. je padec tlaka ogrevalnega sistema precej pod tovarniško nastavljeno preostalo
črpalno višino, je možno zmanjšati črpalno zmogljivost
črpalke slane raztopine (¬ tab. 9.6, meni C10).

700

V naslednjih diagramih je prikazano, kako nastavitev krmiljenja črpalke vpliva na preostalo črpalno višino pri nazivnem volumskem toku za razpon na ogrevalni strani pri 5 in
10 K.
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9.6 Diagram optimiranja črpalne zmogljivosti črpalke ogrevalnega kroga VWS 103/3
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9.4 Diagram optimiranja črpalne zmogljivosti črpalke ogrevalnega kroga VWS 63/3
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9.5 Diagram optimiranja črpalne zmogljivosti črpalke ogrevalnega kroga VWS 83/3
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9.7.2

Meni D: Izvajanje diagnoz

Prikazani zaslon

Tovarniška
nastavitev

Opis

Meni D: Izvedba diagnoze

b

Pozor!
Nevarnost poškodb za komponente
toplotne črpalke!
V načinu diagnoze varnostne naprave
in nastavitve ne delujejo. Pogosti
vklopi in izklopi lahko povzročijo
poškodbe na kompresorju in na visoko
učinkovitih črpalkah.
> Način diagnoze po možnosti ne
vklopite in izklopite večkrat zaporedoma.

V menijih D1 do D5 lahko toplotno črpalko upravljate
in preizkusite v načinu diagnoze.
Pri vseh nastavitvah, razen pri nastavitvi "Test" = "ne"
(meni D1), menijev za diagnozo ni možno zapustiti.
15 minut po zadnji uporabi tipke sledi samodejni reset.
Med postopkom diagnoze vrednosti predhodnih,
najkrajših in naknadnih časovnih intervalov kompresorja, črpalk in drugih sestavnih delov ne bodo
upoštevane!
D1

Diagnoza
Hladilni krog
Test

Test: ne/izklj./Ogrevanje/Topla voda. Nastavitev
načina delovanja toplotne črpalke, v katerem se
lahko preizkusijo lastnosti toplotne črpalke.

—

>ne

Visoki tlak komp.
Izhodna temp. komp.
Nizki tlak komp.
Vhodna temp. komp.

11,9 bar
66 °C
2,3 bar
0 °C

Visoki tlak komp.: Prikaz tlaka hladilnega sredstva na
izhodu kompresorja.
Izhodna temp. komp.: (izhod kompresorja, visok tlak):
prikaz temperaturnega tipala T1.*
Nizki tlak komp.: Prikaz tlaka hladilnega sredstva na
vhodu kompresorja.
Vhodna temp. komp.: (vhod kompresorja, sesalna
stran): prikaz temperaturnega tipala T2.*

9.7 Meni D: Izvajanje diagnoz
* Glejte sl. 1 in 2 v dodatku
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Prikazani zaslon

D2

Diagnoza
Hladilni krog
Pregrevanje

Pregrevanje: Pregrevanje hladilnega sredstva, izračunano iz T2* in senzorja nizkega tlaka. Prikazano
samo, ko kompresor deluje.

—

6K

Podhlajevanje

10 K

TEV vhod

10 °C

Kompresor

Tovarniška
nastavitev

Opis

VKLJ.

i

Na prikazu se izpiše "-50 °C", če je temperaturno tipalo T2 na vhodu kompresorja
okvarjeno. V pomnilnik napak se ne shrani
nobeno opozorilo.

Podhlajevanje: Podhladitev hladilnega sredstva, izračunana iz T4* in senzorja visokega tlaka. Prikazano samo, ko kompresor deluje.

i

Na prikazu se izpiše "-- °C", če je temperaturno tipalo T4 na TEV vhodu okvarjeno.
V pomnilnik napak se ne shrani nobeno
opozorilo.

TEV vhod: Temperatura na vhodu termičnega ekspanzijskega ventila.*
Kompresor: Status kompresorja:
VKLJ./IZKLJ./x min. (čas v minutah do zagona
kompresorja v primeru zahteve za ogrevanje)
D3

Diagnoza
Krog topl. črpalke
Dej. temp. dv. voda

27 °C

Dej. temp. pov.

24 °C

Črpalka ogrevanja

IZKLJ.

Dodatno ogrevanje

IZKLJ.

Tlak v ogr. krogu

1,2 bar

Temp. dv. voda dej.: Trenutna temperatura dvižnega
voda T6.*

—

Dej. temp. pov.: Trenutna temperatura povratnega
voda T5.*
Črpalka ogrevanja: Status črpalke ogrevanja: Število
vrtljajev v %/IZKLJ.
Dodatno ogrevanje: Status dodatnega ogrevanja:
VKLJ./IZKLJ.
Tlak v ogr. krogu: Tlak v ogrevalnem krogu (senzor
tlaka ogrevalnega kroga).

9.7 Meni D: Izvajanje diagnoz (nadaljevanje)
* Glejte sl. 1 in 2 v dodatku
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Prikazani zaslon

Opis

D4

Diagnoza
Izvor ogrevanja
Temp. izvora

10 °C

Izh. temp. upar.

9 °C

Črpalka - zemlja

100 %

Tlak - zemlja

1,5 bar

Temp. izvora: temperatura slane raztopine na vhodu
toplotne črpalke, T3.*

Tovarniška
nastavitev

—

Izh. temp. upar.: temperatura slane raztopine na
izhodu toplotne črpalke, T8.*
Črpalka - zemlja: Status črpalke slane raztopine: Število vrtljajev v
%/IZKLJ.
Tlak - zemlja: Tlak slane raztopine na senzorju tlaka
vira toplote.

Diagnoza
Krog ogrevanja

D5

Tipalo VF1

45 °C

Kalib.pov.v.puf. RF1

36 °C

Temp.dv.voda VF2

38 °C

Temp. vsebnika dej.

52 °C

UV1

OK

Tipalo VF1: Tipalo temperature dvižnega voda VF1
vmesnega zbiralnika.
Kalib.pov.v.puf. RF1 Tipalo temperature povratnega
voda RF1 vmesnega zbiralnika.
Temp.dv.voda VF2: Trenutna temperatura dvižnega
voda ogrevanja.
Temp. vsebnika dej.: Temperatura v vsebniku tople
vode.
UV1: = Status preklopnega ventila za ogrevanje/polnjenje zbiralnika (OK = ogrevalni krog, TV =
topla voda).

9.7 Meni D: Izvajanje diagnoz (nadaljevanje)
* Glejte sl. 1 in 2 v dodatku
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9.7.3

Meni I: Prikaz splošnih informacij
Tovarniška
nastavitev

Prikazani zaslon

Opis

Meni I: Prikaz splošnih informacij

V menijih I1 do I4 najdete splošne informacije o nastavitvah toplotne črpalke.
I1

Zgodovina napak
Številka napake

>1

Koda napake
10.03.10

Zaslon pomnilnika napak, ki prikazuje zadnjih
20 napak v istem vrstnem redu, kot so se pojavljale.
Napaka, ki se je pojavila zadnja, ima najvišjo številko
napake.

—

96
07:18

Napaka senzorja tlaka hladilnega sredstva

Prikaže se številka napake s kodo napake, datum/čas
pojava ter kratek opis napake. Številka napake prikazuje vrstni red, v katerem so se napake pojavile.
Koda napake identificira napako. Seznam najdete
v ¬ pogl. 11.
Ko zavrtite nastavitveni gumb
napaka.

I2

Statistika
Delovanje kompres.

7h

Št. vklopov komp.

33

Del. dod. ogrevanja

2h

Št. vkl. dod. ogr.

21

, se prikaže naslednja

Delovanje kompres.: Dosedanje obratovalne ure kompresorja.

—

Št. vklopov komp.: Število vklopov kompresorja.
Čas del. dod. ogr.: Dosedanje obratovalne ure dodatnega ogrevanja.
Št. vkl. dod. ogr.: Število vklopov dodatnega ogrevanja.

I3

Verzija softvera
I/O karta

1

4.04

Upor. vmesnik

1

3.04

4

2.21

VR 90

I/O karta: Verzija programske opreme I/O kartice
(plošča tiskanega vezja v toplotni črpalki).

—

Upor. vmesnik: Verzija programske opreme uporabniškega vmesnika (zaslon v upravljalni plošči).
VR 90: Prikaz verzije programske opreme, ko je
VR 90 priključen.

9.8 Meni I: Prikaz splošnih informacij
* Glejte sl. 1 in 2 v dodatku

78

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01

Prilagoditev na ogrevalni sistem 9

Prikazani zaslon

I4
Reset?
Koda 1:

Tovarniška
nastavitev

Opis

Reset: Ponastavitev sporočil o napakah, ki imajo za
posledico izklop. Vse delujoče funkcije se takoj
prekinejo. Toplotna črpalka se ponovno zažene.

NE
0000

Koda 2:

Prevzamem kodi?

FFFF
NE

>Izberi

b

Pozor!
Nevarnost poškodb toplotne črpalke!
Nepravilne namestitve povzročijo
poškodbe toplotne črpalke.
> V nobenem primeru ne spremenite
vrednosti kode.

Koda 1/koda 2: Vrednosti se ne sme spreminjati!

0000; FFFF
NE

9.8 Meni I: Prikaz splošnih informacij (nadaljevanje)
* Glejte sl. 1 in 2 v dodatku
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9.7.4

Meni A: Priklic čarovnika za namestitev
Tovarniška
nastavitev

Prikazani zaslon

Opis

Meni A: Priklic čarovnika za
namestitev

Čarovnik za namestitev se samodejno prikaže ob
prvem zagonu toplotne črpalke. Vodi vas skozi oba
prva menija A1 in A2.
Zdaj lahko naknadno ponovno spreminjate nastavitve.
A1

Installationsassistent
Sprache

>DE deutsch

Standort

Standort (Mesto namestitve): (samo pri nameščeni
solarni polnilni postaji VPM S) Z vnosom mesta
namestitve in s časom, ki ga določi DCF sprejemnik, notranji sončni koledar v solarni postaji
izračuna čas sončnega vzhoda in zahoda. Ponoči
se preverjanje temperature kolektorjev z vklapljanjem solarne črpalke v 10-minutnih intervalih
ne izvaja.

Asistent za inst.

A2

Tip topl. črpalke

5

Hidravlična shema

6

Električna shema

1

>Izberi

Sprache (Jezik): Nastavitev jezika

>DE

>Sprache wählen

Prevzemi

Pri prvi namestitvi se regulator vedno zažene s tem
menijem (čarovnik za namestitev).

DA

Hidravlično in električno shemo mora pri prvem
zagonu nastaviti inštalater.

i

Tip toplotne črpalke je že tovarniško nastavljen in ga ni možno spreminjati!
Po ponastavitvi na tovarniške vrednosti ali
v primeru servisiranja (zamenjava glavne
plošče tiskanega vezja) je potrebno vrednost ponovno vnesti

Tip topl. črpalke:
Tip
Oznaka
3
VWS 63/3
5
VWS 83/3
7
VWS 103/3
Hidravlična shema:
3 = brez vmesnega zbiralnika, z vsebnikom tople
vode (¬ sl. 5.1)
4 = z vmesnim zbiralnikom, z vsebnikom tople
vode ali kombiniranim vsebnikom s solarno
postajo in/ali enoto za pitno vodo (¬ sl. 5.2)
9.9 Meni A: Priklic čarovnika za namestitev
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Prikazani zaslon

Tovarniška
nastavitev

Opis

Električna shema:
1 = vse po normalni tarifi (¬ sl. 7.4)
2 = nižja tarifa za kompresor (¬ sl. 7.5)
3 = nižja tarifa za kompresor in dodatno električno ogrevanje (¬ sl. 7.6)
Prevzemi: DA/NE;
Z DA se nastavljene vrednosti shranijo.
Asistent za inst.
Dodatno ogrevanje

A3

hidravl. vezava dodatnega
ogrevanja
Bivalentna točka
Tip vsebnika
>Izberi

intern

hidravl. vezava dodatnega ogrevanja: Prikazuje, če in
kam je dodatno ogrevanje hidravlično povezano:
– Ni: deaktivirano notranje in zunanje dodatno ogrevanje.

0 °C
cevni

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi zamrzovanja!
Pri tej nastavitvi pri delovanju v sili ne
deluje zasilna zaščita proti zmrzovanju.
> Ob nevarnosti zmrzovanja ne deaktivirajte dodatnega ogrevanja.

– intern: Dodatno električno ogrevanje v toplotni
črpalki.

intern

– TV + OK: Zunanje dodatno ogrevanje je predvideno samo za toplo vodo in ogrevalni
krog.
– ToplaV: Zunanje dodatno ogrevanje je predvideno
samo za toplo vodo.
– OK: Zunanje dodatno ogrevanje je predvideno
samo za ogrevalni krog.
Regulator krmili dodatno ogrevanje samo, če je ta
izbrana v meniju C7 "Dodatno ogrevanje" in je izpolnjen naslednji pogoj:
Bivalentna točka: Samo pod to zunanjo temperaturo
se dodatno ogrevanje vključi za dodatno segrevanje pri ogrevanju v vzporednem delovanju.

0 °C

Tip vsebnika: Nastavitev tipa vsebnika za vsebnik
tople vode.
Pri toplotnih črpalkah z vgrajenim vsebnikom
tople vode se vnesena vrednost (cev) ne sme
spreminjati!
– Cevni (s kačo): Spiralni zbiralnik, npr. VIH RW 300
– Plastni: Plastni vsebnik, npr. VPS /2
9.9 Meni A: Priklic čarovnika za namestitev (nadaljevanje)
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Prikazani zaslon

Tovarniška
nastavitev

Opis

Asistent za inst.
Geotermalni izvor

A4

Temp. zašč. zmrz.

-10 °C

Temp. zašč. zmrz.: Minimalna dovoljena temperatura
na izhodu slane raztopine. V primeru nedoseganja te temperature se prikaže sporočilo o
napaki 21/22 oz. 61/62 in kompresor se izključi.

-10 °C

>Izberi
A5

Orodje
Test komponent 1
HK2-P

VKLJ.

ZP

IZKLJ.

ZH

IZKLJ.

SK2-P

IZKLJ.

>Izberi

�

Črpalka ogrevanja

VKLJ.

Kompresor

VKLJ.

Črpalka - zemlja

VKLJ.

ICL izhod

VKLJ.

UV1

OK

b

Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega upravljanja!
S pogostimi vklopi lahko pride do
poškodb na elektroniki visoko učinkovitih črpalk in kompresorja.
> Črpalke in kompresor zaženite največ trikrat na uro.

IZKLJ.

S testom komponent lahko preverite aktuatorje toplotne črpalke. Vklop velja za čas največ 20 minut, medtem se trenutne zahteve regulatorja ne upoštevajo.
Nato se toplotna črpalka preklopi nazaj v predhodno
vrsto delovanja.

i

Če je kompresor vključen, se avtomatsko
vključita tudi črpalka ogrevalnega kroga in
črpalka slane raztopine.

UV1 = preklopni ventil za ogrevanje/polnjenje vsebnika v položaju
TV = "Priprava PTV"
OK = "ogrevanje"
A6

Orodje
Test komponent 2
Komponenta

VR 60

Aktorika
Senzorika

nasl. 4
IZKLJ.

VF a

29 °C

Ta meni se prikaže samo, če je nameščenih več ogrevalnih krogov in najmanj en VR 60.
S testom komponent 2 lahko preverite aktuatorje priključene opreme. Vklop velja za čas največ 20 minut,
medtem se trenutne zahteve regulatorja ne upoštevajo. Nato se toplotna črpalka preklopi nazaj v predhodno vrsto delovanja.

>Izberi
9.9 Meni A: Priklic čarovnika za namestitev (nadaljevanje)
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Prikazani zaslon

Orodje
Odzrač. - zemlja

Opis

A7
IZKLJ.

>Izberi

Odzrač. - zemlja: Zažene odzračevanje kroga slane
raztopine z vnosom vrednosti 30. Črpalka slane
raztopine v prvi uri delovanja preklaplja med
5 min delovanja in 5 min mirovanja. Nato
črpalka slane raztopine izmenično 50 minut
deluje, 10 minut pa je izklopljena. Prekinjajoče
obratovanje črpalke slane raztopine se po
24 urah zaključi.

Tovarniška
nastavitev

—

Priključena cirkulacijska črpalka ter preklopni ventil za
ogrevanje/polnjenje vsebnika in preklopni ventil za
hlajenje se prav tako vključujejo oz. izključujejo.
Orodje
Kalibracija

A8

Zunanja temperatura

0,0 K

Temp. SP

0,0 K

Temp.dv.voda VF2

0,0 K

Tipalo RF1

0,0 K

>Izbira kor. vrednosti

�

Orodje
Kalibracija

A8

Tipalo VF1

0,0 K

Kontrast

Ročna prilagoditev prikazanih temperatur.
Kalib. območje prilagoditve
Zunanja temperatura: +/- 5 K, korak 1,0 K.

0K

Temp. SP: +/- 3 K, korak 0,5 K.

0K

Temp.dv.voda VF2 Tipalo dvižnega voda VF2 je
vedno prikazano. +/- 3 K, korak 0,5 K.

0K

Tipalo RF1: +/- 3 K, korak 0,5 K.

0K

Tipalo VF1: +/- 3 K, korak 0,5 K.

0K

Notranja tipala lahko spreminjamo samo s pomočjo
opreme vrDIALOG ali vrnetDIALOG, vmesna tipala in
tipala vsebnika pa samo pri ustrezni hidravliki.

11
Kontrast: Nastavitev kontrasta zaslona (0 – 15).

11
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Prikazani zaslon

Tovarniška
nastavitev

Opis

Asistent za inst.

A9

Ta meni se prikaže samo, če je nameščena enota za
pitno vodo VPM W.

VPM W
Z električnim grelcem

NE

Z električnim grelcem: Priključitev naknadno nameščenega zunanjega dodatnega električnega ogrevanja
za zagotovitev temperature za zaščito pred legionelo
v obtočnem vodu z vnosom "DA".

>Izberi
Asistent za inst.
Kompresor

A10

Max. povr. temp.

46 °C

Hist. kompresorja

Histereza kompresorja:
Menijski vnos se prikaže samo pri hidravličnih
shemah z neposrednim ogrevanjem.
Prisilni vklop kompresorja pri:
Dej. temp. dv. voda < žel. temp. dv. voda - histereza
Prisilni izklop kompresorja pri:
Dej. temp. dv. voda > Žel. temp. dv. voda + histereza

Zaključno okno čarovnika za namestitev

>Izberi

46 °C

7K

>Izberi

Inšt. končana?

Max. povr. temp.: Nastavitev omejitve temperature
povratnega voda za delovanje kompresorja.
Ta funkcija preprečuje nepotrebno kratkotrajno
delovanje kompresorja.

>DA

i

7K

Prvi zagon:
"Inšt. končana?" nastavite na "DA" šele, ko
ste prepričani, da je vse pravilno nastavljeno.

Ko potrdite z "DA", se regulator preklopi na osnovni
prikaz. Toplotna črpalka prične s samostojno regulacijo.
Ko pri prvem zagonu enkrat izberete "DA", se ta meni
ne prikaže več.

9.9 Meni A: Priklic čarovnika za namestitev (nadaljevanje)
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9.8

Parametri, nastavljivi samo z opremo
vrDIALOG

Nastavitve s pomočjo vrDIALOG lahko opravlja samo pooblaščen inštalater.
Tovarniška
nastavitev

Parameter

Opis

Kalibracija temperaturnih tipal

Notranja tipala (T3, T6, T7 in T8) se lahko kalibrirajo
samo s pomočjo opreme vrDIALOG 810/2.

Spreminjanje imena: Ogrevalni krog

Spreminjanje imena: Vsak ogrevalni krog vašega ogrevalnega sistema lahko individualno poimenujete. V ta
namen imate za vsak ogrevalni krog na razpolago največ 10 črk. Izbrane oznake se samodejno prevzamejo in
se prikazujejo na vseh prikazih zaslona.
Glede na konfiguracijo sistema se na zaslonu pojavljajo
imena nadaljnjih ogrevalnih krogov.

HK2: HK2

Status softvera

Status daje informacije o stanju delovanja programske
opreme toplotne črpalke.

—

Prek. napajanja

Prek. napajanja: Status prekinitve napajanja zaradi krmilje—
nja kontakta EVU (zaporni čas s strani upravljavca električnega omrežja):
"ne" = ni prekinitve,
"da" = aktivna prekinitev,
krmiljenje npr. preko sprejemnika frekvenčnega krmilnega signala/frekvenčnega krmilnega signala.

Status faze

Status faze: Prikazuje, če so vse 3 faze prisotne (ok/
napaka).

—

Zaporedje faz

Zaporedje faz: Prikazuje, če je smer vrtilnega polja pravilna
(ok/napaka).

—

Min. temperatura
Max. temperatura

Min. temperatura/maks. temperatura:
Nastavitev mejne temperature (minimalne in maksimalne), ki
jo ogrevalni krog lahko zahteva.
Z maksimalno temperaturo se izračuna tudi vrednost za
vklop zaščite tal (največja temp. OK + histereza kompresorja
+ 2K).

15 °C
43 °C

Max. predgrevanje

Max. predgrevanje:
0 h.
Zaradi počasnosti talnega ogrevanja lahko ročno nastavite predgrevanje pred začetkom programiranega časa
ogrevanja.

9.10 Parametri, nastavljivi samo z opremo vrDIALOG
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Parameter

Max. čas ogrevanja
Max. čas ogr. vseb.

Tovarniška
nastavitev

Opis

20 min
40 min

Max. čas ogrevanja = maksimalno obdobje, po katerem se
ponovno vklopi polnjenje vsebnika, če se istočasno
pojavi zahteva po topli vodi iz vsebnika.

20 min.

Max. čas ogr. vseb. = časovno obdobje, po katerem se polnjenje vsebnika preklopi na ogrevanje, če se vzporedno
pojavi zahteva po ogrevanju.

40 min.

Št. vkl. kompresorja

Št. vkl. komp/h: Maksimalno možno število vklopov kompresorja na uro (3 - 5).

3

Dopustno naraščanje temperature

Dopustno narašč. temp.: Maks. dopustna razlika med vhodno in izhodno temperaturo slane raztopine. Ob preseganju te vrednosti se prikaže sporočilo o napaki in
kompresor se izklopi.
Če je nastavljena vrednost 20 K, je funkcija deaktivirana.

20 K

Predtek črp. izvora

Predtek črp. izvora: Čas, v katerem se črpalka vira vklopi
pred kompresorjem.

1 min.

Prepoz. temp. napake po

Prepoz. temp. napake
Če se želena vrednost za temperaturo dvižnega voda po
nastavljenem času ne doseže, se na zaslonu prikaže ustrezno sporočilo o napaki in napaka se vključi na seznam napak
(prikaz zadnjih deset napak).
To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.

IZKLJ.

Čas servisa

Hitri test
—
Pri vključenem servisnem času (VKLJ.) se časovni korak za
integral energijske bilance prestavi z 1 min na 1 sekundo, zato
se regulacija energijske bilance pospeši za faktor 60. Najmanjši čas delovanja 4 min in najmanjši čas izklopa kompresorja 5 min se ne spremenita.

Sprostitev hlajenja

Sprostitev hlajenja
Za vsak ogrevalni krog v ogrevalnem sistemu lahko individualno zaprete hlajenje, če gre za krog, v katerem je zaradi
nevarnosti kondenzacije potrebno izključiti hlajenje.
Zato se za ta ogrevalni krog ne prikažejo možnosti nastavitev za hlajenje in ogrevalni krog se v načinu hlajenja zapre
s priključenim mešalnim ventilom.

Da

9.10 Parametri, nastavljivi samo z opremo vrDIALOG
(nadaljevanje)
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Tovarniška
nastavitev

Parameter

Opis

Nadaljevanje hlajenja v času dopusta

Nadaljevanje hlajenja v času dopusta
Ne
Za vsak ogrevalni krog v ogrevalnem sistemu lahko individualno sprostite hlajenje tudi med programiranimi časi dopusta. To je potrebno za regeneracijo vira z vračanjem energije.

Start

Start
Ta vrednost je pomembna samo pri neposrednem ogrevanju
in v primeru, ko je dodatno ogrevanje sproščeno za segrevanje. Določa spodnjo vrednost energijskega integrala, pri
kateri se dodatno ogrevanje priključi kompresorju. Ta vrednost je pomembna samo za vrednost energijskega integrala za kompresor, to pomeni, da je meja vklopa za dodatno ogrevanje pri standardnih vrednostih:
-120 °min - 600 °min = -720 °min.
Dodatno ogrevanje se izklopi, ko se želena temperatura dvižnega voda na VF2 preseže za 3 K.

Spremenljiva zmogljivost črpalke ogrevalnega kroga pri energijskem integralu

Zmogljivost črpalke ogrevalnega kroga se v stanju pripravlje- 30 %
nosti zniža za zmanjšanje energijskega integrala ter se s to
funkcijo lahko poviša.

9.10 Parametri, nastavljivi samo z opremo vrDIALOG
(nadaljevanje)
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10

10.1

Pregled in vzdrževanje

Nasveti za pregled in vzdrževanje

Pogoj za trajno varno delovanje, zanesljivost in dolgo
življenjsko dobo je letni pregled/vzdrževanje ogrevalnega
sistema s strani pooblaščenega inštalaterja.
Pregled je namenjen ugotavljanju obstoječega stanja sistema in usklajevanju z želenim stanjem. To se doseže
z meritvami, preverjanji, opazovanjem.
Vzdrževanje je potrebno za odpravljanje morebitnih odstopanj obstoječega stanja od želenega stanja. To se običajno
doseže s čiščenjem, nastavljanjem in po potrebi zamenjavo
posameznih obrabljenih komponent.

a
e

Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb in poškodb
opreme zaradi izpuščenega ali nestrokovnega pregleda in vzdrževanja!
Pregled in popravila lahko izvajajo samo
pooblaščeni inštalaterji.
> Redno pravilno izvajajte opisane preglede in vzdrževalna dela.
Nevarnost!
Nevarnost električnega udara!
> Pred deli na električni napeljavi in vzdrževalnimi deli vedno odklopite vse priključke dovoda električnega toka.
> Preverite, da ni prisotne napetosti.
> Poskrbite za zavarovanje pred nenadzorovanim ponovnim vklopom.

10.2

Izvajanje pregledov

Pri letnih pregledih je potrebno izvesti naslednja dela.
– Preverite tlak v ogrevalnem krogu.
– Preverite količino in koncentracijo slane raztopine ter
tlak v krogu slane raztopine.

10.3

Izvajanje vzdrževalnih del

Toplotna črpalka je izdelana tako, da je potrebnih le malo
vzdrževalnih del. Ta vzdrževalna dela je potrebno izvajati
enkrat letno oz. v sklopu pregleda.
– Preverite in očistite čistilne filtre v ogrevalnem krogu.
– Preverite delovanje raztezne posode v ogrevalnem krogu.
– V primeru prenizkega tlaka v ogrevalnem krogu dolijte
ogrevalno vodo (¬ pogl. 6.2).

10.4

Izvajanje ponovnega zagona in preizkusnega
delovanja

a

Nevarnost!
Nevarnost poškodb zaradi vročih in
mrzlih sestavnih delov!
Toplotno črpalko lahko zaženete šele po
montaži vseh delov obloge.
> Pred zagonom montirajte vse odstranjene dele obloge toplotne črpalke, kot je
opisano v ¬ pogl. 7.9.

> Zaženite toplotno črpalko.
> Preverite, če toplotna črpalka brezhibno deluje.

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

a

Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb in poškodb
opreme zaradi nepravilne diagnoze in
odpravljanja motenj!
Ukrepe za diagnozo ter odpravljanje motenj
lahko izvaja samo pooblaščen inštalater.
> Poskrbite za pravilno izvedbo vseh opisanih ukrepov.

e

Nevarnost!
Nevarnost električnega udara!
> Pred deli na toplotni črpalki vedno najprej odklopite vse priključke dovoda električnega toka.
> Poskrbite za zavarovanje pred nenadzorovanim ponovnim vklopom.

11.1

Vrste motenj

Za priklic pomnilnika napak glejte ¬ Navodila za uporabo.
Pojavi se lahko pet različnih vrst motenj, od katerih se prve
štiri vrste prikažejo v obliki kode napake na zaslonu regulatorja:
– Motnje na komponentah, ki so priključene preko
e-vodila.
– Napaka, ki ima za posledico začasno opozorilo
Toplotna črpalka še naprej deluje in se ne izklopi.
– Napaka, ki ima za posledico začasen izklop
Toplotna črpalka se začasno izklopi in se nato ponovno
samodejno vklopi. Napaka se prikaže in samodejno
izgine, ko vzrok napake ni več prisoten oz. je odpravljen.
– Napaka, ki ima za posledico trajen izklop
Toplotna črpalka se trajno izklopi. Ponovno jo lahko zaženete šele, ko odpravite vzrok napake in v pomnilniku
napak ponastavite napako (¬ tab. 9.8, meni I 1).
– Poleg tega se lahko na toplotni črpalki oz. na ogrevalnem
sistemu pojavijo druge napake/motnje.
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11.2

Motnje komponent na e-vodilu (eBUS)

Koda
napake

Besedilo napake/opis

Možni vzroki

Ukrepi za odpravljanje

1

XXX naslov YY ni dostopen

Ena od komponent, priključenih na
e-vodilo (eBUS), komponenta XXX,
npr. VR 60 z naslovom YY, ni prepoznana.

> Preverite napeljavo in vtič e-vodila (eBUS).
> Preverite, če je stikalo za naslov pravilno
nastavljeno.

4

XXX naslov YY, nap. senzorja
ZZZ

Okvarjen je senzor ZZZ komponente
XXX z naslovom YY, priključenim
preko e-vodila (eBUS).

> Preverite vtič ProE na ploščah tiskanega
vezja
> Preverite pravilno delovanje tipala.
> Zamenjajte tipalo.

5

XXXX želena vrednost ni dosežena

XXXX želena vrednost ni dosežena.

> Preverite želeno vrednost temperature.
> Preverite stik temperaturnega tipala z merjenim medijem in ga po potrebi vzpostavite.

11.1 Motnje komponent na e-vodilu (eBUS)

11.3

Napake z začasnim opozorilom

Vzrok naslednjih opozoril so začasne motnje v delovanju
toplotne črpalke. Toplotna črpalka s kompresorjem še
naprej deluje. Naslednje napake so prikazane v meniju 1
kot opozorila ter v pomnilniku napak (¬ Navodila za uporabo).
Koda
napake

Besedilo napake/opis

Možni vzroki

Ukrepi za odpravljanje

26

Izhod kompresorja, Pregrevanje

Prevelika moč ogrevanja pri višji
temperaturi dvižnega voda.

> Znižajte krivuljo ogrevanja.
> Preverite potrebno moč ogrevanja (sušenja
estriha, strukture) in jo po potrebi znižajte.
> Priključite priložen VRC DCF sprejemnik.

VRC DCF sprejemnik z vgrajenim
tipalom zunanje temperature ni priključen (prikaz "-60 °C" = previsoko
izračunana temperatura dvižnega
voda).
36

Nizek tlak slane razt.

Padec tlaka v krogu slane raztopine
zaradi iztekanja ali zračnih mehurčkov.
Tlak < 0,6 bar

> Preverite morebitno netesnenje kroga slane
raztopine.
> Dolijte slano raztopino.
> Izperite in odzračite krog slane raztopine.

11.2 Napake z začasnim opozorilom
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11.4

Napake z začasnim izklopom

Kompresor se izklopi, toplotna črpalka še deluje. Kompresor
lahko vklopite šele čez 5 minut. (izjemni primeri so navedeni spodaj).
Koda
napake
20

Besedilo napake/opis

Možni vzroki

Ukrepi za odpravljanje

Zaščita vira toplote proti zmrzovanju, nadzor iztoka vira

Okvarjena črpalka slane raztopine,
okvarjeno temperaturno tipalo T8 ali
T3.
Premajhen volumski tok v krogu
slane raztopine.
Zrak v krogu slane raztopine.

> Preverite pretok vira toplote.
> Preverite vtični kontakt na plošči tiskanega
vezja in na kablu.
> Preverite pravilno delovanje tipala (meritev
upornosti s pomočjo karakterističnih podatkov za VR 11, glejte dodatek).
> Zamenjajte tipalo.
> Preverite volumski tok črpalke slane raztopine (optimalen razpon pribl. 3-5 K).
> Odzračite krog slane raztopine.

Okvarjena črpalka kroga slane raztopine, okvarjeno temperaturno
tipalo T8.
Premajhen volumski tok v krogu
slane raztopine.
Zrak v krogu slane raztopine.

> Preverite pretok vira toplote.
> Preverite vtični kontakt na plošči tiskanega
vezja in na kablu.
> Preverite pravilno delovanje tipala (meritev
upornosti s pomočjo karakterističnih podatkov za VR 11, glejte dodatek).
> Zamenjajte tipalo.
> Preverite volumski tok črpalke slane raztopine (optimalen razpon pribl. 3-5 K).
> Odzračite krog slane raztopine.

Zrak v ogrevalnem sistemu.

> Odzračite ogrevanje.

Moč ogrevalne črpalke ni pravilno
nastavljena, se je zmanjšala, oz.
ogrevalna črpalka je okvarjena.

> Preverite nastavitev črpalke (¬ tab. 9.6,
meni C10).
> Preverite ogrevalno črpalko in jo po potrebi
zamenjajte.

Zamenjani vmesni zbiralniki,
tipali VF1 in RF1.

> Preverite položaj tipal.

Prenizek volumski tok zaradi zapiranja posameznih sobnih regulatorjev
pri talnem ogrevanju. Kratko ogrevanje sledi po vsakem polnjenju tople
vode, ko zunanja temperatura pade
pod ZT-mejo izklopa! Regulacija preveri, če je ogrevanje potrebno.

> Preverite ogrevalni sistem.

Obstoječi čistilni filtri so polni oz.
nepravilne velikosti.

> Očistite čistilne filtre.

Zaprti zaporni ventili.

> Odprite vse zaporne ventile.

Pretok hladilnega sredstva je prenizek (npr. termični ekspanzijski ventil
TEV je nepravilno nastavljen ali
okvarjen).

> Preverite krog hladilnega sredstva. Obvestite
tovarniško servisno službo.

Temperaturni razpon vira
toplote (T3 - T8) > nastavljene
vrednosti "Delta temp. T3 T8"
To sporočilo o napaki je običajno deaktivirano in se lahko
aktivira samo s pomočjo
opreme vrDIALOG s parametrom "Delta temp. T3 T8" (razpon 20 K pomeni deaktivirano).
22

Zaščita vira toplote proti zmrzovanju, nadzor iztoka vira
Izhodna temperatura vira T8 je
prenizka (< parameter "Temp.
zašč. zmrz." v meniju A4)

27

Tlak hladilnega sredstva je previsok
Porabnik toplote odjema premalo toplote.
Vgrajeno stikalo visokega tlaka
se je sprožilo pri 30 bar (g).
Toplotna črpalka se lahko
ponovno zažene šele čez
60 minut

11.3 Napake z začasnim izklopom
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Koda
napake
28

Besedilo napake/opis

Možni vzroki

Ukrepi za odpravljanje

Tlak hladilnega sredstva je prenizek

Zrak v krogu slane raztopine.
Premajhna koncentracija slane raztopine.

> Odzračite krog slane raztopine.
> Preverite temperaturo kristalizacije (etilenglikol) oz. zaščito pred mrazom (propilenglikol)
slane raztopine in po potrebi povišajte koncentracijo slane raztopine.

Moč črpalke slane raztopine ni pravilno nastavljena, se je zmanjšala,
oz. črpalka je okvarjena.

> Preverite nastavitev črpalke (¬ tab. 9.6,
meni C10).
> Preverite črpalko slane raztopine in jo po
potrebi zamenjajte.

Pretok skozi vse kroge ni enakomeren. To se prepozna po različno
močni poledenitvi posameznih krogov slane raztopine.

> Nastavite kroge slane raztopine.

Vsi potrebni zaporni ventili niso
odprti.

> Odprite vse zaporne ventile.

Pretok hladilnega sredstva je prenizek (npr. termični ekspanzijski ventil
TEV je nepravilno nastavljen ali
okvarjen).

> Preverite krog hladilnega sredstva. Obvestite
tovarniško servisno službo.

Tlak hladilnega sredstva je previsok
ali prenizek, možni so vsi zgoraj
navedeni vzroki
Napaki (27 in 28).

Glejte napaki 27 in 28.

Temperatura vira izven dovoljenega
območja temperature delovanja
(temperatura slane raztopine
> 20 °C).
Previsok tlak uparjanja.

Pri ustrezni temperaturi vira se sistem ponovno
samodejno zažene.

Stran slane raztopine dobavlja
premalo toplote.
Vgrajeno stikalo nizkega tlaka
se je sprožilo pri 1,25 bar (g).

29

Tlak hladilnega sredstva
izven območja
Če se napaka pojavi dvakrat
zapored, se lahko toplotna
črpalka vklopi šele čez 60 minut.

35

Previsoka temperatura vira

Okvara črpalke slane raztopine
(samo VWS).

> Preverite senzor nizkega tlaka. Zamenjajte
okvarjen senzor nizkega tlaka.
> Preverite delovanje črpalke slane raztopine
(krmilno napetost in volumski tok) (¬ tab. 9.9,
meni A5 Test komponent 1).

11.3 Napake z začasnim izklopom (nadaljevanje)
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11.5

Napake s trajnim izklopom

Toplotna črpalka se po pojavu kritične napake izklopi.
Ponovno jo lahko zaženete šele, ko odpravite vzrok napake
in ponastavite napako (brisanje pomnilnika napak) (glejte
meni I 1).
Izjema velja pri napakah 90 in 91. Teh napak ni potrebno
ponastaviti.
Toplotna črpalka se ponovno vklopi, ko je vzrok napake
odpravljen.

Na osnovnem zaslonu lahko prepoznate, da je funkcija delovanja v sili (še vedno) aktivna, po tem, da je samo navpična
puščica (dodatno ogrevanje) prikazana črno, medtem ko je
vodoravna puščica (energija iz okolja) bela.
> Po odpravi napak odklopite delovanje v sili tako, da na
zaslonu "Izklop zaradi nizkega tlaka" izberete nastavitev
"Reset" "DA"
(nastavitveni gumb zavrtite do konca v levo).

Delovanje v sili
V odvisnosti od vrste sporočila o napaki lahko po potrebi
nastavite, da toplotna črpalka do odprave vzroka napake
deluje v zasilnem načinu delovanja z vgrajenim dodatnim
električnim ogrevanjem oz. z uporabo zunanjega grelnika.
Podatki o tem, za katera sporočila o napaki je možno delovanje v sili, so na voljo v ¬ tab. 11.4.
Pogoj za delovanje v sili je, da je zagotovljena hidravlična
vezava dodatnega ogrevanja in je aktivirano tudi priključeno
dodatno ogrevanje.
> Preverite, da v meniju A3 (¬ tab. 9.9) ni blokirano dodatno ogrevanje. Nastavitev "ni" blokira vse nameščene
funkcije delovanja v sili in zaščite proti zmrzovanju za
dodatno ogrevanje. Tovarniška nastavitev je "intern" =
vgrajeno dodatno električno ogrevanje. Če je priključeno
zunanje dodatno ogrevanje, lahko tukaj nastavite "TV +
OK".
> Za delovanje v sili nastavite v meniju C7 (¬ tab. 9.6)
parametra dodatnega ogrevanja "Ogrevanje" in "Topla
voda" na vrednost "samo pom".
Pri napaki, ki ima za posledico trajen izklop, se na zaslonu
pod sporočilom o napaki "Izklop zaradi nizkega tlaka" prikažejo še naslednji parametri:
– Reset (DA/NE)
Izbriše sporočilo o napaki in sprosti delovanje kompresorja.
– Prioriteta PTV (DA/NE)
Sprosti dodatno ogrevanje za pripravo tople vode.
– Prioriteta ogrevanja (DA/NE)
Sprosti dodatno ogrevanje za gretje.
Delovanje v sili se lahko aktivira za ogrevanje (DA), za pripravo tople vode (DA) ali za oboje (DA/DA).
Upoštevajte, da je ročno aktivirano delovanje v sili potrebno
tudi ročno deaktivirati, sicer ostane ta funkcija aktivna.
Funkcija delovanja v sili se lahko drugače prekine samo na
naslednje načine:
– prekinitev napajanja do plošče tiskanega vezja regulatorja (izpad toka v električnem omrežju ali prekinitev
z varovalko v stanovanju) oz.
– RESET programske opreme (I4) oz.
– ponastavitev sporočila o napaki
Nato sledi ponoven zagon toplotne črpalke z delovanjem
kompresorja.
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Koda napake Besedilo napake/opis

Delovanje
v sili

32

Napaka vira toplote, tipalo T8

Možni vzroki

Ukrepi za odpravljanje

možno

Notranje temperaturno tipalo za
izhodno temperaturo vira je okvarjeno oz. ni pravilno priključeno na
ploščo tiskanega vezja.

> Preverite vtični kontakt na plošči tiskanega vezja in na kablu.
> Preverite pravilno delovanje tipala
(meritev upornosti s pomočjo karakterističnih podatkov VR 11, ¬ dodatek,
tab. 17.2).
> Zamenjajte tipalo.

_

Senzor tlaka ogrevalnega kroga je
okvarjen ali ni pravilno priključen.

Kratek stik/prekinitev v tipalu

33

Napaka senzorja tlaka ogrevanja
Kratek stik/prekinitev v senzorju tlaka

34

Napaka senzorja tlaka slane
raztopine

možno

Senzor tlaka v krogu slane raztopine
je okvarjen ali ni pravilno priključen.

možno

Notranje temperaturno tipalo na
izhodu kompresorja je v okvari ali ni
pravilno priključeno na ploščo tiskanega vezja.

možno

Notranje temperaturno tipalo za
vhodno temperaturo vira je okvarjeno oz. ni pravilno priključeno na
ploščo tiskanega vezja.

> Preverite vtični kontakt na plošči tiskanega vezja in na kablu.
> Preverite pravilno delovanje senzorja
tlaka.
> Zamenjajte senzor tlaka.

Kratek stik/prekinitev v senzorju tlaka
40

Napaka tipala T1
Kratek stik/prekinitev v tipalu

41

Napaka vira toplote, tipalo T3
Kratek stik/prekinitev v tipalu

42

Napaka tipala T5

možno

Notranje temperaturno tipalo na
povratnem vodu ogrevanja je
v okvari ali ni pravilno priključeno na
ploščo tiskanega vezja.

možno

Notranje temperaturno tipalo na dvižnem vodu ogrevanja je okvarjeno
oz. ni pravilno priključeno na ploščo
tiskanega vezja.

možno

Zunanje temperaturno tipalo ali
povezovalna napeljava sta okvarjena
oz. priključitev ni pravilna.

možno

Temperaturno tipalo vsebnika je
okvarjeno oz. priključitev ni pravilna.

možno

Tipalo temperature dvižnega voda
vmesnega zbiralnika je okvarjeno oz.
priključitev ni pravilna.

Kratek stik/prekinitev v tipalu

43

Napaka tipala T6
Kratek stik/prekinitev v tipalu

44

Napaka zunanjega tipala AF
Kratek stik/prekinitev v tipalu

45

Napaka tipala vsebnika SP

> Preverite vtični kontakt na plošči tiskanega vezja in na kablu.
> Preverite pravilno delovanje tipala
(meritev upornosti s pomočjo karakterističnih podatkov VR 11, ¬ dodatek,
tab. 17.2)
> Zamenjajte tipalo.

> Preverite vtič ProE na plošči tiskanega
vezja, preverite povezovalno napeljavo.
> Zamenjajte tipalo.

Kratek stik/prekinitev v tipalu
46

Napaka tipala VF1
Kratek stik/prekinitev v tipalu

47

Napaka tipala povratnega
voda RF1

možno

Tipalo temperature povratnega voda
vmesnega zbiralnika je okvarjeno oz.
priključitev ni pravilna.

Možna je
priprava
tople vode

Naležno tipalo temperature VF2
v ogrevalnem krogu je okvarjeno oz.
priključitev ni pravilna.

Kratek stik/prekinitev v tipalu
48

Napaka tipala dvižnega voda
VF2

> Preverite vtič ProE na plošči tiskanega
vezja.
> Preverite pravilno delovanje tipala
(meritev upornosti s pomočjo karakterističnih podatkov VR 10, ¬ dodatek,
tab. 17.1).
> Zamenjajte tipalo.

Kratek stik/prekinitev v tipalu
11.4 Napake s trajnim izklopom
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Koda napake Besedilo napake/opis

Delovanje
v sili

52

Tipala ne ustrezajo hidravlični shemi

_

60

Zaščita vira toplote proti
zmrzovanju, nadzor iztoka
vira

možno

Možni vzroki

Ukrepi za odpravljanje

Hidravlična shema ni pravilno vnesena. Tipalo ni pravilno priključeno.

> Preverite hidravlično shemo in položaje tipal glede na obstoječ ogrevalni
sistem.

Glejte napako 20.

Glejte napako 20.

Glejte napako 22.

Glejte napako 22.

Tipalo dvižnega voda VF2 je montirano preblizu toplotne črpalke.

> Tipalo dvižnega voda premestite
v skladu s hidravlično shemo.

Tipalo dv. voda VF2 je okvarjeno.

> Preverite tipalo dvižnega voda VF2,
po potrebi ga zamenjajte.

Moč ogrevalne črpalke ni pravilno
nastavljena, se je zmanjšala, oz.
črpalka je okvarjena.

> Preverite nastavitev črpalke
(¬ tab. 9.6, meni C10).
> Preverite ogrevalno črpalko in jo po
potrebi zamenjajte.

Obstoječi čistilni filtri so polni oz.
nepravilne velikosti.

> Očistite čistilne filtre.

Mešalni ventil za vmesnim zbiralnikom je okvarjen.

> Preverite mešalni ventil in ga po
potrebi zamenjajte.

Največja temperatura ogrevalnega
kroga je nastavljena prenizko.

> Preverite nastavitev "Maks. OK temp.".

Glejte napako 27.

Glejte napako 27.

Glejte napako 28.

Glejte napako 28.

Glejte napako 29.

Glejte napako 29.

_

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

> Toplotno črpalko izklopite za najmanj
30 sekund.
> Preverite vtični kontakt na plošči
tiskanega vezja.
> Preverite delovanje črpalke.

možno

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

> Toplotno črpalko izklopite za najmanj
30 sekund.
> Preverite vtični kontakt na plošči
tiskanega vezja.
> Preverite delovanje črpalke.

Napaka 20 se je pojavila trikrat zapored
62

Zaščita vira toplote proti
zmrzovanju, nadzor iztoka
vira

možno

Napaka 22 se je pojavila trikrat zapored
72

Temperatura dvižnega voda
je previsoka za talno ogrevanje

_

Temperatura dvižnega voda
je za 15 min višja od nastavljene vrednosti (največja
temp. OK + histereza kompresorja + 2 K) (¬ pogl. 9.8,
tovarniška nastavitev: 52 °C).

81

Tlak hladilnega sredstva je
previsok

možno

Napaka 27 se je pojavila trikrat zapored
83

Tlak hladilnega sredstva je
prenizek, preverite vir
toplote

možno

Napaka 28 se je pojavila trikrat zapored
84

Tlak hladilnega sredstva
izven območja

možno

Napaka 29 se je pojavila trikrat zapored
85

Napaka črpalke ogrevalnega
kroga
Kratek stik ali suhi tek

86

Napaka črpalke izvora
Kratek stik ali suhi tek
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11 Diagnoza in odpravljanje motenj

Koda napake Besedilo napake/opis

Delovanje
v sili

90

_

Prenizek tlak v ogrevalnem
sistemu
Tlak < 0,5 bar
Toplotna črpalka se samodejno izklopi in se ponovno
vklopi, ko tlak preseže 0,7 bar

91

Prenizek tlak slane raztopine

možno

Tlak < 0,2 bar
Toplotna črpalka se samodejno izklopi in se ponovno
vklopi, ko tlak preseže
0,4 bar

94

Izpad faze, preverite varovalke

možno

Izpad ene ali več faz

95

Napačna smer vrtenja kompresorja
Zamenjajte faze

možno

Zaporedje faz ni pravilno

Možni vzroki

Ukrepi za odpravljanje

Padec tlaka v ogrevalnem sistemu
zaradi iztekanja, zračnih mehurčkov
ali okvare raztezne posode.

> Preverite morebitno netesnenje ogrevalnega sistema.
> Dolijte vodo in odzračite sistem.
> Preverite raztezno posodo.

Spojke na zadnji strani toplotne
črpalke ne tesnijo pravilno.

> Privijte spojke.

Tlačni fitingi na preklopnem ventilu
za ogrevanje/polnjenje vsebnika ne
tesnijo.

> Privijte tlačne fitinge na preklopnem
ventilu za ogrevanje/polnjenje vsebnika.

Padec tlaka v krogu slane raztopine
zaradi iztekanja ali zračnih mehurčkov.

> Preverite morebitno netesnenje kroga
slane raztopine, dolijte slano raztopino
in odzračite sistem.

Okvara senzorja tlaka slane raztopine.

> Preverite vtični kontakt na plošči
tiskanega vezja in na kablu.
> Preverite pravilno delovanje senzorja
tlaka.
> Zamenjajte senzor tlaka.

Ploščati vtič N za nizko tarifo ni priključen..

> Preverite vtični kontakt za nizko tarifo
N na plošči tiskanega vezja in ga po
potrebi priključite.

Okvara varovalke F1 na plošči tiskanega vezja.

> Preverite varovalko F1 in jo po potrebi
zamenjajte.

Odprlo se je na mestu namestitve
vgrajeno tlačno stikalo slane raztopine (na sponki S-S).

> Preverite stikalo slane raztopine.

Črpalka slane raztopine je okvarjena.

> Preverite, če je dovod toka na omrežno napajanje po normalni in nižji
tarifi pravilno priključen in priključitev
po potrebi popravite.
> Preverite, če je električna shema pravilno nastavljena in jo po potrebi
popravite.
> Preverite varovalko na plošči tiskanega vezja in jo po potrebi zamenjajte.
> Če na mestu namestitve ni vgrajeno
tlačno stikalo slane raztopine, preverite, če je priključna sponka SCH na
plošči tiskanega vezja premoščena in
sponko po potrebi premostite.
> Preverite, če je priključek N priključen
na vtični kontakt za nizko tarifo N, in
ga po potrebi priključite.

Izpad faze ali sprožena varovalka.

> Preverite varovalke in priključke kabla
(el. napajanje do kompresorja).

Slabo izolirani električni priključki.

> Preverite električne priključke.

Prenizka omrežna napetost.

> Izmerite napetost na električnem priključku toplotne črpalke.

Zapora EVU v primeru nepravilno
nastavljene električne sheme (npr.
električna shema 1).

> Preverite nastavitev električne sheme.

Omejevalnik zagonskega toka je
okvarjen ali napačno priključen.

> Preverite omejevalnik zagonskega
toka.

Ni napetosti (začasen izklopa - EVU)

> Kontakt sprejemnika frekvenčnega
krmilnega signala priključite na
sponko 13.

Zamenjane faze.

> Z zamenjavo 2 faz na omrežnem
napajanju spremenite zaporedje faz.

Omejevalnik zagonskega toka je
okvarjen ali napačno priključen.

> Preverite omejevalnik zagonskega
toka.

11.4 Napake s trajnim izklopom (nadaljevanje)

96

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01

Diagnoza in odpravljanje motenj 11

Koda
napake

Besedilo napake/opis

96

Napaka senzorja tlaka
v krogu hladilnega sredstva
Kratek stik senzorja tlaka

Delovanje
v sili
možno

Možni vzroki

Ukrepi za odpravljanje

Senzor tlaka v krogu hladilnega
sredstva je okvarjen oz. ni pravilno
priključen

> Preverite vtični kontakt na plošči
tiskanega vezja in na kablu.
> Preverite pravilno delovanje senzorja
tlaka.
> Zamenjajte senzor tlaka.

11.4 Napake s trajnim izklopom (nadaljevanje)

11.6

Druge napake/motnje

Prikaz motnje

Možni vzroki

Ukrepi za odpravljanje

Dodatno ogrevanje ne deluje, čeprav ga je
regulator sprostil (npr. v času zapore s strani
upravljavca oskrbovalnega omrežja (EVUzaporni čas)), ogrevanje ali vsebnik tople
vode ne dosežeta želene temperature.

Dodatno ogrevanje je priključeno preko nižje
tarife, le-ta pa je blokirana s strani upravljavca električnega omrežja.

> Preverite, če je dodatno ogrevanje priključeno preko nižje tarife in če v danem trenutku poteka zaporni čas EVU.

Sprožil se je varnostni omejevalnik temperature.

> Varnostni omejevalnik temperature se
sprosti s pritiskom na tipko.

Možni vzroki ob ponovnem vklopu:
Zrak v ogrevalnem sistemu. Zamašeni čistilni
filtri v povratnem vodu ogrevalnega sistema.

> Odzračite ogrevalni krog. Očistite zamašen
čistilni filter.

Ogrevalna črpalka se je ustavila ali deluje prepočasi.

> Preverite ogrevalno črpalko in jo po potrebi
zamenjajte.

Zrak v ogrevalnem krogu.

> Odzračite ogrevalni krog.

Umazanija v ogrevalnem krogu.

> Izperite ogrevalni krog.

Nepravilno nastavljena bivalentna temperatura.

> Spremenite bivalentno temperaturo
(¬ tab. 9.9, meni A3).

Moč ogrevalne črpalke ni pravilno nastavljena, se je zmanjšala, oz. črpalka je okvarjena.

> Preverite nastavitev črpalke (¬ tab. 9.6,
meni C10).
> Preverite delovanje črpalke, po potrebi jo
zamenjajte.

Odtok kondenzata je zamašen.

> Kondenzat v notranjosti naprave se zbira
v zbiralniku kondenzata in se po potrebi
odvaja pod napravo (brez motnje). Preverite izolacijo napeljav v notranjosti
naprave, po potrebi dodatno izolirajte, da
se zmanjša nastajanje kondenza.

Netesnjenje v ogrevalnem krogu.

> Preverite komponente ogrevalnega kroga
(črpalko, dodatno ogrevanje, cevi) glede
morebitnega netesnjenja.
> Po potrebi privijte spojke in zamenjajte
tesnila.

Zunanja temperatura prikazuje -60 ºC.

Tipalo zunanje temperature ni priključeno oz.
je okvarjeno.

> Preverite tipalo zunanje temperature.

Temperature v ogrevalnem krogu so prenizke
oz. previsoke.

Želena sobna temperatura ni optimalno
nastavljena.

> Spremenite želeno sobno temperaturo
(meni 1, ¬ Navodila za uporabo).

Znižana temperatura ni optimalno nastavljena.

> Spremenite znižano temperaturo (meni
¬ Navodila za uporabo).

Krivulja ogrevanja ni optimalno nastavljena.

> Spremenite krivuljo ogrevanja (¬ tab. 9.6,
meni C2).

Hrup v ogrevalnem krogu.

Sledi vode pod ali ob toplotni črpalki.

1,

11.5 Druge napake/motnje
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11 Diagnoza in odpravljanje motenj

Prikaz motnje

Možni vzroki

Ukrepi za odpravljanje

Prenizka moč ogrevanja (nezadostna količina tople vode in/ali prenizka temperatura
ogrevanja)

Nepravilna slana raztopina.
Zrak v krogu slane raztopine.

> Preverite slano raztopino in temperaturo
kristalizacije (etilenglikol) oz. zaščito pred
mrazom (propilenglikol).
> Odzračite krog slane raztopine.

11.5 Druge napake/motnje (nadaljevanje)
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Recikliranje in odstranjevanje

Tako toplotna črpalka geoTHERM kot tudi pripadajoča transportna embalaža sta sestavljena pretežno iz materialov,
primernih za recikliranje.

12.1

a

Odstranjevanje toplotne črpalke
Če je naprava Vaillant označena s tem znakom, potem po preteku uporabnosti ne sodi
med gospodinjske odpadke. V tem primeru
poskrbite, da se Vaillant napravo kot tudi
morebitni uporabljeni pribor po preteku dobe
uporabnosti odstrani v skladu z ekološkimi
predpisi.

> Slano raztopino odstranite v skladu s krajevnimi predpisi,
npr. na ustrezno odlagališče ali v primerno sežigalnico.
> Pri količinah pod 100 l se obrnite na občinsko službo za
ravnanje s komunalnimi odpadki oz. oddelek za varstvo
okolja.

12.4
12.2

Odstranjevanje embalaže

> Poskrbite za pravilno odstranitev transportne embalaže
v skladu s predpisi.

12.3

Odstranjevanje slane raztopine

a

Nevarnost!
Nevarnost eksplozije in požara!
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.
> V primeru nenamerne sprostitve poskrbite za zadostno prezračevanje.
> Preprečite nastajanje zmesi pare/zraka.
Posoda s slano raztopino mora biti
zaprta.
> Upoštevajte varnostni list, ki je priložen
slani raztopini.

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01

Nevarnost!
Nevarnost poškodb zaradi razjed!
Slane raztopine so zdravju škodljive.
> Preprečite stik s kožo in očmi.
> Preprečite vdihavanje in požiranje.
> Uporabljajte rokavice in zaščitna očala.
> Upoštevajte varnostni list, ki je priložen
slani raztopini.

Odstranjevanje hladilnega sredstva

Toplotna črpalka geoTHERM je napolnjena s hladilnim sredstvom R 407 C. Hladilno sredstvo je potrebno odstranjevati
ločeno od toplotne črpalke.
> Za recikliranje in odstranjevanje hladilnega sredstva naj
poskrbi certificirano strokovno osebje v skladu s predpisi.

b

Pozor!
Nevarnost škode za okolje!
Ta toplotna črpalka vsebuje hladilno sredstvo R 407 C. Hladilno sredstvo se ne sme
izpuščati v atmosfero. R 407 C je s Kjotskim
protokolom določen kot fluoriran toplogredni plin z GWP 1653 (GWP = Global Warming
Potential, potencial globalnega segrevanja).
> Hladilno sredstvo iz toplotne črpalke je
potrebno pred odstranjevanjem črpalke
v celoti izpustiti v za to primerno posodo,
da se nato lahko v skladu s predpisi
ponovno uporabi ali odstrani.

99

13 Garancija in servisna služba

13

13.1

Garancija in servisna služba

Tovarniška garancija

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

13.2

Servisna služba

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

Oznaka

Enota

Vrsta

–

Področje uporabe

–

Mere
Višina brez priključkov
Širina
Globina brez stolpa
Globina s stolpom

mm
mm
mm
mm

Masa
Skupna masa
- Z embalažo
- Brez embalaže
- Pripravljeno za obratovanje
Transportna teža
- modul z vsebnikom tople vode
- modul s toplotno črpalko
Električni podatki
Nazivna napetost
- Ogrevalni krog/kompresor
- Krmilni krog
- Dodatno ogrevanje
Fazni pomik
Potrebna omrežna impedanca Zmax
- Brez omejevalnika zagonskega toka
- Z omejevalnikom zagonskega toka
Tip varovalke, karakteristika C, počasna
tripolna izklopna (prekinitev treh omrežnih faznih napetosti z enim postopkom
izklopa)

VWS 63/3

VWS 83/3

VWS 103/3

Toplotna črpalka slana raztopina/voda
Toplotne črpalke so predvidene izključno kot ogrevalne naprave za zaprte sisteme
centralnega ogrevanja s toplo vodo, za hlajenje ter za pripravo tople vode za uporabo v gospodinjstvih.
1800
600
650
840

kg
kg
kg

221
206
392

229
214
401

232
217
405

kg
kg

60
103

60
113

60
116

3/N/PE 400 V 50 Hz
1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE 400 V 50 Hz
cos j = 0,8 ... 0,9
ohm
ohm

< 0,16 pri večjih vrednostih je potrebno namestiti omejevalnik zagonskega toka.
< 0,472

A

3 x 16

3 x 16

3 x 16

RCCB tip A (zaščitna stikala na diferenčni tok tipa A, občutljiva na impulzni tok) ali
RCCB tip B (zaščitna stikala na diferenčni tok tipa B, občutljiva na vse vrste tokov)

opcijska zaščitna stikala na diferenčni tok
na mestu namestitve
Zagonski tok
- Brez omejevalnika zagonskega toka
- Z omejevalnikom zagonskega toka

A
A

26
< 16

40
< 16

46
< 16

Električna moč
- Min. pri B-5/W35
- Maks. pri B20/W60
- Dodatno ogrevanje

kW
kW
kW

1,3
3,1
6

1,7
3,8
6

2,2
4,9
6

Stopnja zaščite EN 60529

-

Hidravlični priključek
- Povratni in dvižni vod ogrevanja
- Dvižni in povratni vod vira toplote
- Hladna/topla voda
- Priključek za raztezno posodo ogrevalnega kroga

cola, mm
cola, mm
cola
cola

G 1 1/4", Ø 28
G 1 1/4", Ø 28
R 3/4"
R 3/4"

Vgrajen vsebnik tople vode
- Vsebina
- Maks. obratovalni tlak
- Največja temperatura s toplotno črpalko
- Najv. temperatura s TČ in dodatnim
ogrevanjem

l
MPa (bar)
°C
°C

175
1 (10)
55
75

- Čas gretja vsebnika tople vode
- Izguba za pripravljenost tople vode

h:min
W/24 h

IP 20

01:24
45

01:07
45

00:50
45

14.1 Tehnični podatki
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Oznaka

Enota

Krog slane raztopine
- Slana raztopina

-

- Maks. obratovalni tlak
- Min. vstopna temperatura
- Maks. vstopna temperatura

MPa (bar)
°C
°C

– Količina slane raztopine v krogu slane
raztopine v toplotni črpalki

l

- Nazivni volumski tok DT 3K
- Električna moč črpalke
- Električna moč črpalke kroga slane raztopine pri B0/W35 DT 3K pri 250 mbar
zunanjega padca tlaka v ogrevalnem
krogu

m3/h
W
W

VWS 63/3

VWS 83/3

VWS 103/3

Etilenglikol 30 % / 70 % vode
Etanol 30 % / 70 % vode
Propilenglikol 33 % / 67 % vode
0,3 (3)
-10
20
2,5

3,1

3,6

1,6
5 - 70

1,9
5 - 70

2,7
8 - 140

50

55

114

- Vrsta črpalke

Visoko učinkovita črpalka

- Energijska nalepka za črpalke v skladu
s klasifikacijsko shemo Europump

A

- Materiali

-

Ogrevalni krog
- Maks. obratovalni tlak
- Min. temperatura dvižnega voda
- Maks. temperatura dvižnega voda

MPa (bar)
°C
°C

Cu, zlitina CuZn, nerjavno jeklo, EPDM, medenina, Fe
0,3 (3)
25
62
Ogrevalni vodi ne dodajajte sredstev za zaščito proti zmrzovanju ali koroziji!
Če je trdota vode nad 3,0 mmol/l (16,8° dH), je potrebno mehčanje ogrevalne vode
v skladu z direktivo VDI2035, list 1!

– Dopustna kakovost vode
– Količina vode v ogrevalnem krogu
v toplotni črpalki z grelno špiralo v vgrajenem vsebniku tople vode

l

- Nazivni volumski tok DT 5K
- Preostala črpalna višina DT 5K
- Nazivni volumski tok DT 10K
- Preostala črpalna višina DT 10K
- Električna moč črpalke ogrevalnega
kroga
- Električna moč črpalke ogrevalnega
kroga pri B0/W35 DT 5K pri 250 mbar
zunanjega padca tlaka v ogrevalnem
krogu

m3/h
mbar
m3/h
mbar
W
W

13,5

14,2

14,6

1,1
600
0,6
630
5 - 70

1,4
560
0,8
640
5 - 70

1,8
520
1,0
630
5 - 70

27

32

44

- Vrsta črpalke

Visoko učinkovita črpalka

- Energijska nalepka za črpalke v skladu
s klasifikacijsko shemo Europump

A

- Materiali

-

Krog hladilnega sredstva
- Tip hladilnega sredstva

-

- Količina
- Število obratov ekspanzijskega ventila

kg
U

- Dovoljen nadtlak delovanja
- Tip kompresorja
- Olje

MPa (bar)
-

- Količina polnjenja olja

l

Cu, zlitina CuZn, nerjavno jeklo, EPDM, medenina, Fe

R 407 C
1,9
7,50

2,2
7,75

2,05
8,5

2,9 (29)
Scroll (spiralni)
Ester (EMKARATE RL32-3MAF)
1,3

1,45

1,45

14.1 Tehnični podatki (nadaljevanje)
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Oznaka

Enota

VWS 63/3

VWS 83/3

VWS 103/3

Obratovalni podatki toplotne črpalke

Naslednji obratovalni podatki veljajo za nove naprave s čistimi toplotnimi izmenjevalniki.

B0/W35 DT 5K
- Moč ogrevanja
- Moč
- Koeficient učinkovitosti/Coefficient of
Performance

kW
kW
-

6,1
1,3
4,7

7,8
1,7
4,7

10,9
2,2
4,9

B0/W35 DT 10K
- Moč ogrevanja
- Moč
- Koeficient učinkovitosti/Coefficient of
Performance

kW
kW
-

6,2
1,3
5,0

8,0
1,6
5,0

10,8
2,5
5,1

B0/W55 DT 5K
- Moč ogrevanja
- Moč
- Koeficient učinkovitosti/Coefficient of
Performance

kW
kW
-

5,7
1,9
3,0

7,8
2,5
3,1

9,7
3,2
3,0

kW

3,8

5,0

6,2

Nivo hrupa v notranjosti

dB(A)

46

48

50

Mesto namestitve
- Dovoljena temperatura okolice

°C

Največja moč pasivnega hlajenja
pri naslednjih pogojih: dvižni vod ogrevanja VL = 18 °C in
povratni vod ogrevanja RL = 22 °C!

7 - 25

Meje uporabe
Pri enakih volumskih pretokih kot pri
preverjanju nazivne moči v skladu
s standardnimi nazivnimi pogoji pri
nazivnih volumskih tokih in krogu slane
raztopine DT 3K/ ogrevalni krog DT 5K

B-10/W25
B-10/W50
B-5/W62
B20/W62
B20/W25
Delovanje toplotne črpalke izven meja uporabe povzroči izklop toplotne črpalke
z notranjimi krmilnimi in varnostnimi napravami.

14.1 Tehnični podatki (nadaljevanje)
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15

Zapisnik o zagonu

> Pred zagonom toplotne črpalke preverite naslednji zapisnik o zagonu.
> Toplotno črpalko zaženite šele, ko so vse točke ustrezno
izpolnjene.
Kontrolni seznam za ogrevalni krog
Ali je bilo pri načrtovanju gradbenih materialov upoštevano, da bodo
kasneje ogrevani?
Ali je bila upoštevana zmogljivost oskrbe s toplo vodo?
Ali so ogrevalni krogi sistema hidravlično usklajeni?
Ali je z izračunom mreže cevi ugotovljen možen padec tlaka?
Če je bil pričakovani padec tlaka pri načrtovanju upoštevan: Ali je vgrajena druga črpalka za premostitev padca tlaka?
Ali je bil upoštevan nazivni volumski tok toplotne črpalke?
Ali je v povratni vod vgrajen čistilni filter?
Ali ima ogrevalni sistem vgrajene vse varnostne naprave, ki so opisane
v teh navodilih?
Ali sta vgrajena izlivni lijak in odtočni vod?
Ali je bil ogrevalni krog izpran, napolnjen in odzračen?
Ali je bilo preverjeno tesnjenje ogrevalnega kroga?
Ali so cevi difuzijsko tesno, neprepustno toplotno izolirane?
Ali je neposredno v območju povratnega voda ogrevanja do toplotne
črpalke nameščen magnetni filter?
Kontrolni seznam za krog slane raztopine
Ali je bila napolnjena prava slana raztopina?
Ali je bilo preverjeno tesnjenje kroga slane raztopine?
Ali je bil krog slane raztopine pravilno odzračen?
Katero sredstvo za zaščito proti zmrzovanju je napolnjeno in katera
nastavitev za zaščito proti zmrzovanju je vnesena v regulator?
Ali je bila temperatura kristalizacije (etilenglikol: -16 °C ± 1 K) oz.
zaščita pred mrazom (propilenglikol: -17 °C ± 1 K) preverjena z
refraktometrom?
Ali je v krog slane raztopine vgrajeno tlačno stikalo?
Ali je tlačno stikalo priključeno na toplotno črpalko?
Ali je bil za postopek polnjenja uporabljen čistilni filter na vhodu toplotne črpalke za slano raztopino? Ali je bil čistilni filter po zaključku
ponovno odstranjen?
Ali so v krog slane raztopine vgrajeni zaporni ventili?
15.1 Zapisnik o zagonu
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Ali so v krog slane raztopine vgrajeni kombinirani regulacijski ventili?
Ali je neposredno v območju priključka za toplo slano raztopino do
toplotne črpalke nameščen magnetni filter?
Ali so krogi slane raztopine hidravlično usklajeni?
Ali je nameščena izravnalna posoda za krog slane raztopine?
Ali je bil krog slane raztopine napolnjen do tlaka 2 bar?
Ali je izravnalna posoda za krog slane raztopine napolnjena
na 2/3?
Ali je pred toplotno črpalko nameščena zaporna naprava?
Ali so cevi za slano raztopino parno neprepustno in toplotno izolirane?
Ali je na zadnji strani nalepljena izolirna podloga za priključke
kroga slane raztopine?
Ali so bile za namestitev napeljave kroga slane raztopine v notranjosti zgradbe uporabljene cevne objemke za hladne cevi?
Kontrolni seznam za električno napeljavo
Ali je na mestu namestitve uporabljena ločilna naprava za izklop
vseh treh faz napetosti z najmanj 3 mm razdalje med kontakti in so
kontakti ustrezno označeni?
Ali je v primeru uporabe zaščitnega stikala na diferenčni tok na
mestu namestitve uporabljeno zaščitno stikalo na diferenčni tok
tipa A, občutljivo na impulzni tok, ali zaščitno stikalo na diferenčni
tok tipa B, občutljivo na vse vrste tokov?
Ali so vsi električni priključki izvedeni pravilno in v skladu z električnimi vezalnimi shemami?
Ali je zaščitni vodnik ustrezno priključen?
Ali so za vso napeljavo uporabljeni kabli z ustreznim prerezom?
Ali so glede na uporabljeni prerez vodnikov in način polaganja
uporabljene in označene ustrezne avtomatske varovalke?
Ali so vsi vodniki napeljave pritrjeni z zaščito pred natezno obremenitvijo?
Ali je morebitni obstoječi frekvenčni krmilni signal s strani upravljavca električnega omrežja priključen na toplotno črpalko?
Kontrolni seznam za montažo
Ali so montirani vsi deli obloge?
15.1 Zapisnik o zagonu (nadaljevanje)
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16 Reference

16

Reference

> Prosimo, izpolnite naslednje tabele, da se olajšajo morebitna servisna dela.

Namestitev in zagon je opravil:
Priprava vira toplote
Datum:
Podjetje:
Ime:
Naslov:
Telefon:

Električna napeljava
Datum:
Podjetje:
Ime:
Naslov:
Telefon:

Zagon
Datum:
Podjetje:
Ime:
Naslov:
Telefon:
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Načrtovanje sistema toplotne črpalke

Podatki

Podatki o potrebi po toploti
Toplotna obremenitev objekta
Oskrba s toplo vodo
Ali se uporablja centralna oskrba s toplo vodo?
Ali so bile navade uporabnikov upoštevane pri potrebi po topli vodi?
Ali je bila pri načrtovanju upoštevana večja potreba po topli vodi
zaradi bazenov in masažnih tušev?
Naprave, uporabljene v sistemu toplotne črpalke

Podatki

Oznaka naprave za nameščeno toplotno črpalko
Podatki o vsebniku tople vode
Tip vsebnika tople vode
Volumen vsebnika tople vode
Dodatno električno ogrevanje? Da/Ne
Podatki o regulatorju sobne temperature
VR 90/drugo/brez
Podatki o sistemu vira toplote

Podatki

Zemeljska sonda (število, globina izvrtine, medsebojni razmik sond)
Število sond
Medsebojni razmik sond
Globina izvrtine za sonde
Tip in koncentracija slane raztopine
Podatki o zemeljskem kolektorju

Podatki

Število krogov slane raztopine
Medsebojni razmik napeljanih cevi
Premer cevi
Globina namestitve kolektorjev v zemlji
Dolžina najdaljšega kroga slane raztopine
16.1 Kontrolni seznam za reference
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Podatki za sistem porabnikov ogrevanja

Podatki

Če je vgrajena druga črpalka za premostitev padca tlaka: Tip in
proizvajalec druge črpalke
Toplotna obremenitev talnega ogrevanja
Toplotna obremenitev ogrevanja zidov
Toplotna obremenitev talnega ogrevanja/radiatorjev
Ali je nameščen obtočni vod? (Da/Ne)
Zagon sistema toplotne črpalke

Podatki

Opravljeni preizkusi pred izročitvijo sistema upravljavcu
Tlak ogrevalnega kroga v hladnem stanju
Ali je ogrevanje toplo?
Ali je topla voda v vsebniku topla?
Ali so bile opravljene osnovne nastavitve regulatorja?
Ali je zaščita pred legionelo programirana? (interval in temperatura)
Ali je optimirana tovarniška nastavitev črpalne zmogljivosti črpalke
slane raztopine? (vnos vrednosti v odstotkih)
Izročitev uporabniku

Podatki

Ali je bil uporabnik poučen o naslednjih točkah?
Osnovna funkcija in upravljanje regulatorja
Upravljanje zunanjega zračnika
Vzdrževalni intervali
Izročitev dokumentacije

Podatki

Ali so bila navodila za uporabo izročena uporabniku?
Ali so bila navodila za namestitev izročena uporabniku?
Ali so bila upravljavcu izročena vsa navodila za dodatno opremo?
16.1 Kontrolni seznam za reference (nadaljevanje)
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Dodatek 17

17

Dodatek

Karakteristike tipala
Zunanji temperaturni senzorji VR 10

Notranji temperaturni senzorji VR 11

Temperatura (°C)

Upornost (ohm)

Temperatura (°C)

Upornost (ohm)

-40

87879

-40

327344

-35

63774

-35

237193

-30

46747

-30

173657

-25

34599

-25

128410

-20

25848

-20

95862

-15

19484

-15

72222

-10

14814

-10

54892

-5

11358

-5

42073

0

8778

0

32510

5

6836

5

25316

10

5363

10

19862

15

4238

15

15694

20

3372

20

12486

25

2700

25

10000

30

2176

30

8060

35

1764

35

6535

40

1439

40

5330

45

1180

45

4372

50

973

50

3605

55

807

55

2989

60

672

60

2490

65

562

65

2084

70

473

70

1753

75

400

75

1481

80

339

80

1256

85

289

85

1070

90

247

90

916

95

212

95

786

100

183

100

678

105

158

105

586

110

137

110

509

115

120

115

443

120

104

120

387

125

92

125

339

130

81

130

298

135

71

135

263

140

63

140

232

145

56

145

206

150

50

150

183

155

44

155

163

17.1 Karakteristike tipala VR 10

Navodila za namestitev geoTHERM exclusiv 0020132529_01

17.2 Karakteristike tipala VR 11
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17 Dodatek

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

17.3 Karakteristike tipala VRC DCF
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Dodatek 17

Shema toplotne črpalke VWS z vgrajenim
vsebnikom tople vode
1
19

20

18

T6
2

T5

3
4

T1
16

17
5
6
7

SP
T4

T2
8
9
15

22

14

21

T3
10
11
12

T8
13

17.1 Shema toplotne črpalke VWS z vgrajenim vsebnikom tople
vode
Legenda
1 Dvižni vod ogrevanja
2 Preklopni ventil za hlajenje
3 Senzor tlaka ogrevalnega kroga
4 Dodatno električno ogrevanje
5 Senzor visokega tlaka
6 Stikalo visokega tlaka
7 Kompresor
8 Senzor nizkega tlaka
9 Stikalo nizkega tlaka
10 Senzor tlaka kroga slane raztopine
11 Mešalni ventil slane raztopine
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12 Hladilni toplotni izmenjevalnik
13 Slana raztopina
14 Uparjalnik
15 Ekspanzijski ventil
16 Sušilni filter
17 Utekočinjevalnik
18 Povratni vod ogrevanja
19 Preklopni ventil za ogrevanje/polnjenje vsebnika
20 Povratni vod tople vode
21 Hladna voda
22 Topla voda

111

112

N L3 L2 L1

PE N L3 L2 L1

Glavno
omrežno napajanje
3 x 400 V PE N

rjava

črna

črna

rjava

modra siva

siva

modra

črna

rjava

T1

T3
rjava
črna

T2

rumeno-zelena

črna
rumena

siva

rjava

črna

Črpalka
ogrevalnega
kroga

rumeno-zelena

vrnetDIALOG
(opcija)

Mešalni ventil
slane
raztopine

rjava
modra

M

3
NL

LN
ZP

4
NL

F2

5
NL

SCH
21

Nižja tarifa
N-vodnik

Varovalka
T4A/250 V

ZuAufN
LN
LN
HK2
SK2-P HK2-P

F1

6
NL

12
SP

LED

12
VF1

3

Črpalka slane
raztopine

8
NL

7
21

ASB
21

Krmilni signal
Črpalka ogrevalnega
kroga

12
12
VF2 RF1

rumena
rumena

rdeča
rdeča

p

p

Priključek
Regulator
Stikalo visokega
tlaka

Senzorji
tlaka

Temperaturni
senzorji

5

Krmilni signal
Črpalka slane
raztopine

- + DCF OT AF 1 2
12
BUS DCF/AF EVU 1xZP

Stikalo nizkega
tlaka

črna

oranžna

modra
siva

rjava
črna

rjava

črna

Dodatno električno
ogrevanje

Varnostni
omejevalnik
temperature

bela

T1

2
NL

LP/UV1

ZuAufN

siva

T3

1
NL

LN
ZH

rjava

T2

A9-30-01

L3

S L1 L2 L3 L1 L2 L3

M

Preklopni ventil
Hlajenje

črna

T1

A12-30-01

siva

ABB

rumeno-zelena

L2

modra

L1

modra

ABB

modra

L3

siva

L2

rjava

A2

S

bela

L1

A1

N L3
modra
črna
rjava

A2

N N L3 L3 L2 L1

M

Preklopni ventil
ogrevanje/
polnjenje vsebnika

modra
rdeča
črna

A1

N L3 L2 L1

Tlačno
Mostiček
stikalo slane
Omejevalnik
raztopine zagonskega toka
(vgradno)

17 Dodatek

Električna vezalna shema

rjava
modra

oranžna
oranžna

rumeno-zelena

rjava
modra

oranžna

rumeno-zelena

17.2 Električna vezalna shema VWS z vgrajenim vsebnikom
tople vode
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Pogoji za namestitev................................................................... 14
Poravnava ...................................................................................... 21
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79
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