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VARNOST
1 Varnost

1.1 Uporabljeni simboli

Opozorila so razdeljena glede na resnost 
možne nevarnosti, uporabljajo pa se 
naslednji znaki in signalne besede:

Simbol 
opozorila Razlaga

a
Nevarnost!
Neposredna smrtna nevarnost ali 
tveganje hudih telesnih poškodb

e
Nevarnost!
Smrtna nevarnost zaradi udara 
električnega toka

a
Opozorilo!
Tveganje lahkih telesnih 
poškodb

b
Pozor !
Tveganje materialne škode ali 
škode za okolje

1.2 Potrebne kvalifi kacije uporabnika

Vsak poseg na napravi s strani osebe, ki ni 
usposobljena za uporabo naprave. Lahko 
povzroči materialno škodo celotne inštalacije 
in celo telesne poškodbe.

 ∙ Na napravi smejo opravljati posege le 
pooblaščeni serviserji.

1.3 Splošna varnostna navodila

 ∙ Preden preberete to poglavje, prosimo 
preberite tudi splošna navodila iz 
priročnika o varnosti.

1.3.1 Nevarnost opeklin zaradi vročih 
površin

Odtočne cevi in hidravlični pribor so med 
delovanjem naprave vroče.

 ∙ Ne dotikajte se jih.

1.3.2 Nevarnost opeklin zaradi tople 
vode

Obstaja nevarnost opeklin na pipah tople 
vode, če temperatura sanitarne vode preseže 
60° C. Majhni otroci in starejši so še posebej 
ogroženi, tudi pri nižjih temperaturah.

 ∙ Izberite takšno temperaturo, da noben 
posameznik ne bo izpostavljen nevarnosti.

1.3.3 Smrtna nevarnost zaradi okvare 
varnostne naprave

Okvara varnostne naprave (npr. varnostni 
ventil, ekspanzijska posoda) ima lahko 
konkretne posledice in sicer opekline in 
druge poškodbe, na primer zaradi odloma 
cevi. 

 ∙ Posvetujte se z inštalaterjem glede 
varnostnih naprav.

1.3.4 Nevarnost telesnih poškodb 
in materialne škode zaradi 
neustreznega vzdrževanja in 
popravil

Samo kvalifi kacirani strokovnjaki so 
usposobljeni za pravilno namestitev, 
pregled, vzdrževanje, popravilo in čiščenje 
naprav. Nepooblaščena oseba lahko 
povzroči napako, ki ima za posledico 
smrtno nevarnost, nevarnost zastrupitve, 
električnega požara in eksplozije. Lahko se 
povzroči tudi škoda na premoženju, kot je 
izliv vode, izbruh požara ali eksplozije.

 ∙ Prepričajte se, da je naprava strokovno 
nameščena, preizkušena, se vzdržuje in je 
dana v strokovno popravilo.

 ∙ Naprave nikoli ne odpirajte.

1.3.5 Nevarnost zaradi sprememb okoli 
naprave

Nekatere preureditve v vašem domu lahko 
vplivajo na delovanje naprave.

 ∙ O tem se predhodno posvetujte z 
inštalaterjem.

1.3.6 Nevarnost korozije zaradi 
neustreznega zraka

V neugodnih razmerah lahko nekatere 
snovi povzročijo korozijo na termodinamični 
posodi.

 ∙ Prepričajte se, da preko dovoda zraka 
ni vstopa za kemične snovi v kakršnikoli 
obliki (tekočina, aerosol, para).
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VARNOST
 ∙ Ne uporabljajte in ne hranite aerosolov, 
topil, kloriranih čistil, barve, lepila, 
spojine, amoniaka ali drugih podobni 
snovi v prostoru, kjer je nameščena 
termodinamična posoda.

1.3.7 Škoda zaradi zmrzali

V primeru izpada električne energije ali 
če je naprava izklopljena oziroma če je 
sobna temperatura prenizka, lahko pride do 
poškodb na napravi zaradi zmrzali.

 ∙ Nevarnost poškodb na napravi zaradi 
zmrzali se poveča, če je naprava delno 
ali sploh ni zaščitena  in tako ne odvaj 
ohlajenega zraka iz okolice.

 ∙ Prepričajte se, da so deli dovolj segreti v 
hladnih obdobjih.

 ∙ Prosimo, upoštevajte informacije glede 
hladilnega sredstva (antifriza) v poglavju 
»Zaščita naprave pred zmrzovanjem«.

1.4 Namen uporabe

V primeru nepravilne uporabe ali uporabe, za 
katero naprava ni namenjena, vedno obstaja 
nevarnost za poškodbo ali celo smrtna 
nevarnost za uporabnika ali tretjo osebo ali 
nevarnost povzročitve škode na materialni 
lastnini.

Naprava se uporablja kot naprava za 
pripravo tople vode za sanitarno rabo.

V zvezi z uporabo naprave je treba 
upoštevati sledeče:

 - skladnost z navodili za uporabo, 
namestitev in vzdrževanje naprave in vseh 
drugih delov in komponent sistema.

 - izpolnjevanje vseh zahtev v zvezi s 
pregledom in vzdrževanjem, ki so navedeni 
v tem priročniku.

To napravo smejo uporabljati otroci nad 8 let 
starosti in osebe z zmanjšanimi telesnimi, 
čutnimi in duševnimi sposobnostmi ter osebe 
brez izkušenj in znanj pod pogojem, da so se 
usposobili in so seznanjeni z varno uporabo 
naprave ter razumejo tveganja, ki obstajajo. 
Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci 
smejo čistiti in vzdrževati napravo le, če so 

pod nadzorom. Otroci se ne smejo igrati z 
napravo. Otroci smejo čistiti in vzdrževati 
napravo le, če so pod nadzorom.

Drugačna uporaba od opisane v tem 
priročniku ali pa uporaba, ki presega tu 
opisano uporabo, ni dovoljena.

Prav tako ni dovoljena kakršna koli 
neposredna komercialna ali industrijska 
uporaba.

Vsakršna neustrezna uporaba je 
prepovedana.

1.5 Oznaka CE

Oznaka CE pomeni, da je bil ta izdelek 
oblikovan v skladu s tehničnimi in 
varnostnimi predpisi.

Skladnost te naprave s standardi je bila 
potrjena.

1.6 Hladilno sredstvo

Hladilno sredstvo, ki se uporablja, vsebujejo 
pline, ki, če se sprostijo v ozračje, imajo 
vpliv na okolje, in sicer v obliki tanjšanja 
ozonske plasti, s čimer se proizvaja učinek 
tople grede in s tem povečanja temperature. 
Nevarnost uhajanja ni mogoče izključiti pri 
napravah, ki so predvidene, da delujejo več 
let in nanje vplivajo nihanja iz zunanjega 
okolja.

Potencial globalnega segrevanja (GWP) 
je sestavljen iz deleža posrednih emisij 
ogljikovega dioksida (CO2) iz energije, ki jo 
porabijo naprave, in iz deleža neposrednih 
emisij hladilnih sredstev zaradi puščanja v 
objektih.

Potencial globalnega segrevanja (GWP, ang. 
Global Warming Potential) je preprost način, 
da se primerja različne emisije toplogrednih 
plinov, ki vplivajo na podnebje.

Potencialna izguba ozonskega plašča (ODP, 
ang. Ozone Depletion Potential) kemijske 
spojine je teoretično relativno poslabšanje 
stanja ozonske plasti zaradi te spojine, t.j. 
izginjanje ozona v zgornji plasti.
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2 Opombe, povezane z dokumentacijo

2.1 Upoštevanje dokumentov, ki se 
uporabljajo

 ∙ Strogo upoštevajte vsa navodila za uporabo in 
namestitev naprave, raznih sestavnih delov in komponent 
sistema.

2.2 Shranjevanje dokumentov

 ∙ Ta navodila in vse druge veljavne dokumente predajte 
uporabniku sistema.

Uporabnik sistema mora shraniti ta navodila, da bi jih lahko 
pozneje pogledal v njih, če bi bilo treba.

2.3 Veljavnost navodil

Ta navodila se uporabljajo izključno za:

Seznam tipov
Izdelek Model Kataloška številka
aroSTOR VWL BM 
290/4 Z 1 izmenjevalnikom 0010018849

3 Opis naprave

3.1 Predstavitev naprave

Termodinamična posoda aroSTOR se uporablja za pripravo 
tople vode, na udoben in ekonomičen način, v domačih 
prostorih ali plovilih.

Toplotna črpalka pri aroSTOR deluje pri temperaturi zraka 
med -7°C in 35°C.

V kolikor je temperatura zraka nižja oz. višja, se voda 
ogreva izključno z dodatno energijo (električna energija za 
vse različice naprav, poleg tega  je možen dodatni kotel za 
model aroSTOR).

3.2 Opis uporabniškega vmesnika

3.2.1 Pregled nadzorne plošče

Menu

1

2

3
4 5

Legenda
1 Nastavitev ure
2 Vklop / izklop 
3 Meni Dostop 
4 Zaslon
5 Gumb za prilagoditev 

3.2.2 Zaslon

6

7

8

9

1

2

3

4

5

Legenda
1 Delovanje kompresorja
2 Delovanje ventilatorja
3 Odtaljevanje
4 Električno ogrevanje 
5 Sanitarna voda je potrebna
6 Eco način 
7 Način odtaljevanje 
8 Način dopust
9 Delovanje kotla

4 Delovanje naprave

4.1 Delovanje in prikaz funkcij naprave

4.1.1 Vklop naprave

 ∙ Prepričajte se, da:

 - Je naprava priključena na električno omrežje

 - Je splošni dovod vode odprt.

 ∙ Pritisnite tipko za vklop/izklop

Prikazovalnik uporabniškega vmesnika se aktivira. Po 
ogrevanju, ki traja nekaj sekund, je naprava pripravljena za 
delovanje.

4.1.2 Izklop naprave

 ∙ Pritisnite tipko za vklop/izklop

Napravo izklopite iz električnega omrežja, prikazovalnik se 
ugasne.

4.1.3 Nastavitev jezika

Privzeti jezik na termodinamični posodi aroSTOR je 
francoščina. Če ga želite spremeniti:

 ∙ Pritisnite »MENU«

 ∙ Zavrtite gumb, da se premaknete po možnostih menija:

LANGUE

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Obrnite gumb za izbiro jezika (kot v primeru spodaj)

LANGUE

SI
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DELOVANJE NAPRAVE
 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

4.1.4 Nastavitev časa

 ∙ Za nastavitev časa pritisnite tipko »URA«.

26/09/11

17:  32

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Obrnite gumb za izbiro dneva (kot v primeru spodaj)

- -/09/11

17:  32

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Obrnite gumb za izbiro meseca (kot v primeru spodaj)

26/ - -/11

17:  32

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Obrnite gumb za izbiro leta (kot v primeru spodaj)

26/09/ - -
17:  32

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Obrnite gumb za izbiro časa (kot v primeru spodaj)

PON

- - :  32

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Obrnite gumb za izbiro minut (kot v primeru spodaj)

PON

17:  - -

 ∙ Pritisnite gumb za potrditev novih nastavitev.

4.1.5 Nastavitev želene temperature vode

 ∙ Nastavite temperaturo tople vode glede na vašo uporabo.

 ∙ Predlagamo odgovorno ravnanje pri porabi vode.

Zmerna uporaba vode lahko tudi prispeva k znatnemu 
zmanjšanju stroškov porabe. Na primer, namesto kopeli se 
tuširamo:

Za kopel je potrebnih 150 litrov, medtem ko pri tuširanju 
s sodobno in učinkovito opremo porabimo le tretjino te 
količine.

Tudi kapljanje vode iz pipe ustvari do 2.000 litrov 
nepotrebno porabljene vode na leto, puščanje vode zaradi 
slabih tesnil celo 4.000 litrov. Novo tesnilo stane le nekaj 
centov.

Vsaka temperatura nad zahtevami pomeni zapravljanje 
energije. Poleg tega temperatura nad 60°C poveča 
nevarnost za skrajšanje življenjske dobe naprave.

Temperatura vode je prilagojena na 30°C do 65°C. Do 
temperature 60°C se voda ogreva samo s toplotno črpalko. 
Za višje temperature do 65°C se vključijo dodatni viri.

Za najboljši izkoristek toplotne črpalke je priporočljivo, da 
se želena temperatura vode ne določi previsoko, razen v 
primeru drugačnih potreb.

Privzeta temperatura vode znaša 55°C. Za zmanjšanje 
porabe energije naprave na minimum je priporočljivo, 
da se izvede več zaporednih prilagoditev za zmanjšanje 
nastavljene temperature z vidika doseganja želenega 
udobja/energetskega ravnovesja.

 ∙ Pritisnite »MENU«

 ∙ Obrnite gumb za izbiro možnosti iz menija
(kot v primeru spodaj)

NAST.  TEMP.

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Obrnite gumb za izbiro temperature sanitarne vode (kot v 
primeru spodaj)

   NAST .  TEMP.
               50 °C

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite nove nastavitve.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

4.1.6 Programiranje časovnih intervalov

Namen programiranja časovnih intervalov je doseči 
optimalno porabo energije (kW h) naprave.

Pri tem je treba upoštevati naslednje elementi:

 - raven cene električne energije (nizka/visoka tarifa)

 - temperaturo zraka (toplotna črpalka bolje deluje v najbolj 
toplih urah dneva).

4.1.6.1 Programiranje časovnih intervalov za 
ponedeljek

 ∙ Pritisnite tipko »Nastavitev časovnega razporeda« in jo 
držite 3 sekunde. S tem se odpre neposredni dostop.

 ∙ Izberite dan.

PON

 ∙ Pritisnite na gumb.
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 NOV .PROGR

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

 ∙ Obrnite gumb za nastavitev prvega intervala (kot v 
primeru spodaj)

0000 -____

00 :30h

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro..

 ∙ Obrnite gumb za prilagajanje ravni udobja v prvem 
intervalu (kot v primeru spodaj) 

 - PZnr: program Proti zmrzovanju - naprava vključeno 
lastno zaščito proti zmrzovanju (voda pri 5°C min)

 - ECO: program ECO – deluje le toplotna črpalka in 
segreva vodo na želeno temperaturo.

 - Conf: program udobje - toplotna črpalka in dodatni vir 
energije za ogrevanje sanitarne vode do nastavljene 
temperature.

0000 -0630

H -G
 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

 ∙ Obrnite gumb za nastavitev 2. intervala (kot v primeru 
spodaj)

0630 -____

06 :30h

 ∙ Pritisnite gumb za potrditev izbora in tako naprej do 7 
intervalov na dan.

 ∙ Obrnite gumb za nastavitev zadnjega intervala (kot v 
primeru spodaj).

2200 -____

22 :00h

Naprava samodejno prikaže čas konca intervala ob 24:00 
(kot v primeru spodaj).

2200 -____

24 :00

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

4.1.6.2 Programiranje časovnih intervalov v 
naslednjih dneh

 ∙ Pritisnite tipko »Nastavitev ura« in jo držite 3 sekunde. S 
tem se odpre neposredni dostop.

 ∙ Izberite dan.

PON

 ∙ Pritisnite na gumb.

 NOV .PROGR

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

 ∙ Pritisnite gumb za izbiro programa (kot v primeru spodaj)

KOPI .NED

 ∙ Pritisnite gumb in kopirajte program od prejšnjega dne

 ∙ Pritisnite gumb za izbiro programa (kot v primeru spodaj)

KOPI .PROG

 ∙ Pritisnite gumb za kopiranje standardnega programa ali 
programa drugega dne

 ∙ Pritisnite gumb za izbiro programa (kot v primeru spodaj)

 SPR .PROG

 ∙ Pritisnite gumb za spremembo obstoječega programa

 ∙ Pritisnite gumb za izbiro programa (kot v primeru spodaj)

PROG.RAMI

 ∙ Pritisnite gumb, da pregledate obstoječi program.

4.1.7 Aktiviranje načina dopust

Funkcija »dopust« postavlja napravo v stanje pripravljenosti, 
pri čemer je funkcija proti zmrzovanju vključena. Ta funkcija 
se lahko programira za obdobje od 1 do 99 dni. Za njeno 
aktivacijo je potrebna potrditev števila dni (1 dan = čas 24 
ur).

Funkcija »dopust« se samodejno konča takrat, ko se izteče 
število programiranih dni. V času dopusta se na zaslonu na 
vsebniku toplotne črpalke aroSTOR pri polju »ZAKL J_DOP.« 
odštevajo dnevi do konca te funkcije.

 ∙ Pritisnite »MENU«

 ∙ Obrnite gumb za izbiro možnosti iz menija (kot v primeru 
spodaj)

DOPUST

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Pritisnite gumb za izbiro števila dni v pripravljenosti (kot v 
primeru spodaj)

   Z A K L J _ D O P .                          
                 8

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite nove nastavitve.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.
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 ∙ V primeru predčasne vrnitve iz dopusta, ponovite zgornje 

korake in nastavite število dni dopusta na 0.

4.1.8 Aktivacija načina MODE TURBO

 - Funkcija »TURBO« omogoča začasen hkratni vklop 
dodatnega vira in toplotne črpalke, da se omogoči hitro 
segrevanje temperature. Polje »dodatni vir« pri tem 
utripa.

 - Funkcija »TURBO« se samodejno izključi, ko je dosežena 
nastavljena temperatura (konec cikla ogrevanja).

i
 Opomba
Funkcija »turbo« se programirani časovni 
intervali začasno ne upoštevajo.

 ∙ Pritisnite »MENU«

 ∙ Obrnite gumb za izbiro možnosti iz menija
(kot v primeru spodaj)

    TURBO
            

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Obrnite gumb za izbiro načina (kot v primeru spodaj)

     TURBO
             

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite nove nastavitve.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

4.1.9 Izbor dodatnega vira modelu

 ∙ Pritisnite »MENU«

 ∙ Obrnite gumb za izbiro možnosti iz menija
(kot v primeru spodaj)

        DOD .   OGR .            

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

 ∙ Izberite »EL_GRELEC« ali »KOTEL«

 - EL_GRELEC: Toplotna črpalka deluje samo na integrirano 
električno omrežje.

 - KOTEL: Toplotna črpalka deluje na pomožni kotel.

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite nove nastavitve.

 ∙ Pojavi se simbol  (dodatna energija iz integriranega 

električnega omrežja) ali   (pomožni kotel) glede na 
izbiro.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

4.1.10 Način delovanja v sili na električno 
energijo

Ta način omogoča delovanje v sili v primeru, da je uporaba 
toplotne črpalke onemogočena (zračni kanali niso povezavi, 
prašenje v okolici naprave ...). Ta način ne omogoča 
energijskih prihrankov, ki jih zagotavlja toplotna črpalka, 
in se uporablja zgolj v izjemnih okoliščinah in za omejeno 
časovno obdobje.

 ∙ Pritisnite »MENU«

 ∙ Obrnite gumb za izbiro EL_GRELEC (kot v primeru spodaj)

 E L _ G R E L E C

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

 ∙ Obrnite gumb za pomikanje po možnostih menija (kot v 
primeru spodaj)

 E L _ G R E L E C                          
               

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite nove nastavitve.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

4.1.11 Aktivacija načina LEGIONEL (zaščita pred 
legionelo)

Ta naprava ima funkcijo, ki omogoča zaščito pred okužbami 
z legionelo. 
Cikel ANTILEGIONEL (vzpostavitve zaščite pred legionelo) 
traja dve uri, pri čemer se temperatura v posodi dvigne na 
60°C.

Aktiviranje funkcije ANTILEGIONEL (zaščita pred legionelo) 
je dostopna preko menija serviser. 

 ∙ Za aktivacijo ali deaktivacijo te funkcije se obrnite na 
usposobljenega strokovnjaka.

4.1.12 Sistem zaščite pred zmrzaljo

i
 Opomba
Zaščita »Proti zmrzovanju« ščiti samo napravo. 
Vodovod s tem ni zaščiten.

4.2 Kontrola in vzdrževanje

4.2.1 Čiščenje

b
 Pozor !
Nevarnost poškodb zaradi uporabe nep-
rimernih čistil.
Neprimerna čistila lahko poškodujejo 
zunanjost, dodatno cevovodno opremo ali 
ukazni vmesnik.
• Ne uporabljajte aerosolnih sprejev, (klor-

iranih) topil ali čistil na osnovi klora.

 ∙ Čistite površino naprave z vlažno krpo in malo topila, ki 
ne vsebuje mila.
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POPRAVILO OKVAR
4.2.2 Kontrola intervalov vzdrževanja 

a
 Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb in materialne 
škode zaradi neustreznega vzdrževanja in 
popravil. 
Nepravilno ali neprimerno vzdrževanje 
lahko resno ogrozi varnost naprave in 
povzroči poškodbe.
• Ne izvajajte vzdrževanja ali popravil na 

napravi v lastni režiji.
• Prepričajte se, da kontrolo, vzdrževanje 

in popravilo izvede kvalificiran delavec v 
predpisanih intervalih.

Letno vzdrževanje s strani strokovne osebe na dolgi rok 
zagotavlja brezhibno delovanje in zmogljivost naprave ter 
optimizacijo življenjske dobe naprave.

Priporočamo letno vzdrževanje, tudi bolj pogosto, glede na 
kakovost zraka, lokacijo, uporabo naprave, ... 

 ∙ Posvetujte se s strokovnjakom, da se določi pogostost 
vzdrževanja, ki je potrebna.

 ∙ Zamenjavo nadomestnih delov naj izvede le za to 
usposobljena oseba.

4.2.3 Preverjanje iztoka kondenzatov in sifona

V iztoku kondenzatov in sifonu ne sme biti nikakršnih ovir.

 ∙ Redno preverite iztok kondenzatov in sifon.

 ∙ V primeru zamašitve, se obrnite na usposobljenega 
strokovnjaka za odpravo napake.

4.3 Začasna zaustavitev naprave

 ∙ V primeru daljše odsotnosti, ko naprava ni priključena na 
električno omrežje, se posvetujte s strokovnjakom glede 
praznenja sistema in zaščite naprave pred poškodbami 
zaradi zmrzali.

5 Popravilo okvar

V tem poglavju so predstavljene vse oznake napak, ki 
se lahko prikažejo, in rešitve za uporabnika za ponovno 
delovanje naprave. 

 ∙ V primeru drugačnih oznak napak se je treba obrniti na 
usposobljenega strokovnjaka.

Problem Preverite, da:

Toplotna črpalka 
ne deluje 

- temperature vode v vsebniku toplotne 
črpalke ni višja od nastavljene ciljne 
temperature.
- je naprava priključena na električno omrežje
- naprava deluje (zelena LED dioda sveti).
- naprava ni v načinu »dopust«.
- temperatura zraka ali sobna temperatura ni 
manjša od -7°C ali višja od 35°C.
- programirani časovni razpored ni v nasprotju 
z režimom »čas največje obremenitve«
- programirani časovni razpored ne 
prepoveduje delovanja (simbol »ECO«).
- na zaslonu se ne prikaže katera koli napaka.

Pomanjkanje 
tople vode

- količina porabljene tople vode v krajšem 
času ni večja od količine vode v vsebniku.
- programirani časovni interval ni prekratek 
(najmanj 12 h v 24 h).
- ciljna temperature ni nastavljena prenizko.
- programirani časovni razpored ni nasprotju z 
režimom »čas največje obremenitve«

Kondenzat ne 
teče (prisotnost 
vode v napravi)

- odtok kondenzata popolnoma ali delno ni 
oviran.

- pri cevi ni ovinka ali najnižje točke.

- cev je priključena na kanalizacijo.

Električni 
priključek ne 
deluje

- priključek ali programirani časovni razpored 
ne omogoča delovanja (simbol »ECO«).
- varnostni električni termostat se ne aktivira 
zaradi pregrevanja (> 85 ° C). V tem primeru 
se obrnite na inštalaterja.

 ∙ Če kljub tem pregledom ne pride od odprave problema, 
izklopite napravo in se posvetujte z usposobljenim 
strokovnjakom.
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KONČNA USTAVITEV.
6 Končna ustavitev.

6.3.3.1 Stalni izklop

 ∙ Posvetujte se z usposobljenim strokovnjakom glede 
odklopa in odstranitve naprave.

7 Recikliranje

7.1 Embalaža

Odstranitev transportne embalaže izvede serviser naprave.

7.2 Naprava

 ∙ Vaša naprava ima ta simbol. Zato je po izrabi 
ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Naprava je predvsem izdelana iz recikliranih materialov.

Napravo je treba reciklirati v skladu z direktivo WEEE 
(Odpadna električna in elektronska oprema), ki posebej 
zahteva:  

 - selektivno zbiranje odpada električne in elektronske 
opreme,  

 - selektivno sistematično obdelavo nekaterih tako 
imenovanih sestavnih delov in snovi,

 - ponovno porabo, recikliranje in ocenjevanje zbranega 
odpada WEEE.  

 ∙ Napravo in baterije oddajte na zbirnem mestu za 
obdelavo, oceno, recikliranje odpadka, ki sodi med 
električno in elektronsko opremo. Upoštevajte vse 
veljavne predpise.

 ∙ Za več informacij o zbirnih mestih, kjer lahko oddate 
baterije in električne/elektronske naprave, se obrnite na 
občino ali pristojni organ, podjetje za zbiranje odpadkov, 
specializiranega serviserja, ki je izvedel namestitev 
naprave, ali trgovino, kjer ste kupili baterije.

i
 Opomba 
Z upoštevanjem teh smernic prispevajte k 
varovanju okolja, t.j. ohranjanju naravnih 
virov in varovanju zdravja ljudi.

7.3 Hladilno sredstvo

i
 Opomba
Toplotna črpalka vsebuje hladilno sredstvo 
R134A. S hladilnim sredstvom ravna le 
pooblaščeni strokovnjak. Preprečite stik s 
kožo in očmi.

R134A je fl uorirani toplogredni plin (Kjotski protokol PES 
1975).

Pri normalni uporabi in pod normalnimi pogoji je to hladilno 
sredstvo varno.

Odplinjevanje hladilnega sredstva v ozračje je prepovedano, 
razen če je to potrebno, da se zagotovi varnost.

Pred recikliranje toplotne črpalke je treba hladilno sredstvo 
pravilno prestaviti v za to namenjeno posodo in reciklirati.

Pooblaščeno osebje za ravnanje s fl uoriranimi toplogrednimi 
plini mora imeti potrdilo o ravnanju v skladu s predpisi.

8 Garancija in storitve za stranke

 ∙ Za informacije o storitvah v zvezi z napravo ter o garanciji 
proizvajalca, kontaktirajte naslov , ki je naveden na zadnji 
strani tega priročnika.
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PRILOGA
9 Priloga

9.1 Nasveti za optimizacijo porabe energije pri napravi

9.1.1 S pogodbo o električni energiji v času zunaj največje obremenitve in s pilotno žično povezavo

Nastavitve, ki jih izvede uporabnik
Nastavitev/Funkcija Najceneje Povprečno Najdražje
Nastavljena 
temperatura 45°C 55°C 65°C

Programirani časovni 
razpored brez brez brez

Način dopust V času odsotnosti, ki je daljša od 
24h

V času odsotnosti, ki je daljša od 
3 dni

V času odsotnosti, ki je daljša od 1 
tedna

Funkcija Turbo Nikoli Občasno Pogosto

Nastavitve, ki jih izvede serviser
Nastavitev/Funkcija Najceneje Povprečno Najdražje
Cikel antilegionela Ne 7 (vsak teden)  1 (vsak dan – ni potrebno)
Najnižja temperatura Ne Ne Ne
Najdaljši čas ogrevanja Ne Ne Ne
Stopnja obremenitve 
v času največje 
obremenitve (ČNO)

0 (dodatni vir in toplotna črpalka  v 
času največje obremenitve)

1 (dodati vir ni dovoljen  v času 
največje obremenitve) 2 (deaktivacija razvoda)

Način delovanja 
(zbirno)

- Čas zunaj največje obremenitve 
(ČZNO): toplotna črpalka  in 
morebiti dodatni vir za ogrevanje 
vsebnika toplotne črpalke.
- Čas največje obremenitve (ČNO): 
naprava v stanju Proti zmrzovanju 
(+5°C min).

- Čas zunaj največje obremenitve 
(ČZNO): toplotna črpalka  in 
morebiti dodatni vir za ogrevanje 
vsebnika toplotne črpalke.
- Čas največje obremenitve (ČNO): 
samo toplotna črpalka  za ogrevanje 
vsebnika toplotne črpalke (*).

Toplotna črpalka  in dodatni vir za 
ogrevanje vsebnika toplotne črpalke 
brez časovnih omejitev.

* = Razen pri temperaturi zraka, ki je nižja -7 ali višja od 35 ° C, v tem primeru je uporaba dodatnega vira dovoljena.

9.1.2 S pogodbo o električni energiji v času zunaj največje obremenitve in brez pilotne žične 
povezave

Nastavitve, ki jih izvede uporabnik
Nastavitev/Funkcija Najceneje Povprečno Najdražje
Nastavljena temperatura 45°C 55°C 65°C

Programirani časovni razpored

Čas zunaj največje obremenitve 
(ČZNO):→ ECO
Čas največje obremenitve 
(ČNO)→ Proti zmrzovanju

Čas zunaj največje obremenitve 
(ČZNO):→ Udobje
Čas največje obremenitve (ČNO) 
do 12h → ECO 
Čas največje obremenitve (ČNO) 
po 12h → Proti zmrzovanju 

Čas zunaj največje obremenitve 
(ČZNO):→ Udobje
Čas največje obremenitve (ČNO) 
do 12h → Udobje
Čas največje obremenitve (ČNO) 
po 12h → ECO

Način dopust V času odsotnosti, ki je daljša od 
24h

V času odsotnosti, ki je daljša od 
3 dni

V času odsotnosti, ki je daljša od 
1 tedna

Funkcija Turbo Nikoli Občasno Pogosto

Nastavitve, ki jih izvede serviser
Nastavitev/Funkcija Najceneje Povprečno Najdražje
Cikel antilegionela Ne 7 (vsak teden)  1 (vsak dan – ni potrebno)
Najnižja temperatura Ne Ne Ne
Najdaljši čas ogrevanja Ne Ne Ne
Stopnja obremenitve v času 
največje obremenitve (ČNO)

Se ne uporablja (tovarniška 
nastavitev na 1)

Se ne uporablja (tovarniška 
nastavitev na 1)

Se ne uporablja (tovarniška 
nastavitev na 1)

Način delovanja (zbirno)

- Čas zunaj največje obremenitve 
(ČZNO): samo toplotna črpalka  
za ogrevanje vsebnika toplotne 
črpalke.
- Čas največje obremenitve 
(ČNO): naprava v stanju Proti 
zmrzovanju (+5°C min).

- Čas zunaj največje obremenitve 
(ČZNO): toplotna črpalka  in 
dodatni vir za ogrevanje vsebnika 
toplotne črpalke.
- Čas največje obremenitve 
(ČNO) do 12h: pogojno zgolj 
toplotna črpalka  za ogrevanje 
vsebnika toplotne črpalke.
- Čas največje obremenitve 
(ČNO) po 12h: naprava v stanju 
Proti zmrzovanju (+5°C min).

- Čas zunaj največje obremenitve 
(ČZNO) & Čas največje 
obremenitve (ČNO) do 12h: 
toplotna črpalka  in dodatni vir 
za ogrevanje vsebnika toplotne 
črpalke.
- Čas največje obremenitve 
(ČNO) po 12h: samo toplotna 
črpalka za ogrevanje vsebnika 
toplotne črpalke (*).

* = Razen pri temperaturi zraka, ki je nižja -7 ali višja od 35 ° C, v tem primeru je uporaba dodatnega vira dovoljena.
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PRILOGA
9.1.3 Delovanje glede na ceno električne energije

Nastavitve, ki jih izvede uporabnik
Nastavitev/Funkcija Najceneje Povprečno Najdražje
Nastavljena temperatura 45°C 55°C  65°C
Programirani časovni 
razpored

Od 23h do 11h: Proti zmrzovanju
Preostali čas: ECO Ni programiranja (način standard) Od 23h do 11h: ECO

Preostali čas: Udobje

Način dopust V času odsotnosti, ki je daljša 
od 24h

V času odsotnosti, ki je daljša od 
3 dni

V času odsotnosti, ki je daljša od 
1 tedna

Funkcija Turbo Nikoli Občasno Pogosto

Nastavitve, ki jih izvede serviser
Nastavitev/Funkcija Najceneje Povprečno Najdražje
Cikel antilegionela Ne 7 (vsak teden)  1 (vsak dan – ni potrebno)
Najnižja temperatura Ne Ne Ne
Najdaljši čas ogrevanja Ne Ne Ne
Stopnja obremenitve v času 
največje obremenitve (ČNO)

Se ne uporablja (tovarniška 
nastavitev na 1)

Se ne uporablja (tovarniška 
nastavitev na 1)

Se ne uporablja (tovarniška 
nastavitev na 1)

Način delovanja (zbirno)

- Od 23h do 11h: naprava v stanju 
Proti zmrzovanju (+5°C min)
- Od 11h do 23h: da se izkoristi 
temperatura zraka v največjem 
obsegu, toplotna črpalka deluje 
za ogrevanje vsebnika toplotne 
črpalke in pri tem dosega dobre 
rezultate.

Naprava prednostno deluje s 
toplotno črpalko (*). 

- Od 23h do 11h: samo toplotna 
črpalka za ogrevanje vsebnika 
toplotne črpalke (*).
- Od 11h do 23h: da se izkoristi 
temperatura zraka v največjem 
obsegu, toplotna črpalka deluje 
za ogrevanje vsebnika toplotne 
črpalke in pri tem dosega dobre 
rezultate. Če je potrebno, se 
lahko uporabi dodatni vir.

* = Razen pri temperaturi zraka, ki je nižja -7 ali višja od 35 ° C, v tem primeru je uporaba dodatnega vira dovoljena.
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VARNOST
1 Varnost

1.1 Uporabljeni simboli

Opozorila so razdeljena glede na resnost 
možne nevarnosti, uporabljajo pa se 
naslednji znaki in signalne besede:

Simbol 
opozorila Razlaga

a
Nevarnost!
Neposredna smrtna nevarnost 
ali tveganje hudih telesnih 
poškodb

e
Nevarnost!
Smrtna nevarnost zaradi udara 
električnega toka

a
Opozorilo!
Tveganje lahkih telesnih 
poškodb

b
Pozor !
Tveganje materialne škode ali 
škode za okolje

1.2 Potrebne kvalifi kacije uporabnika

Vsak poseg na napravi s strani osebe, ki ni 
usposobljena za uporabo naprave. Lahko 
povzroči materialno škodo celotne inštalacije 
in celo telesne poškodbe.

 ∙ Na napravi smejo opravljati posege le 
pooblaščeni serviserji.

1.3 Splošna varnostna navodila

 ∙ Preden preberete to poglavje, prosimo 
preberite tudi splošna navodila iz priročnika 
o varnosti.

1.3.1 Smrtna nevarnost zaradi udara 
električnega toka

Dotik električnih priključkov, ki so pod 
napetostjo, lahko povzroči hude telesne 
poškodbe.

 ∙ Pred kakršnim koli posegom na napravi 
prekinite napajanje s tokom.

 ∙ Zagotovite, da se ne more napajanje s 
tokom nehote vklopiti.

1.3.2 Smrtna nevarnost, če ni 
varnostnih naprav ali so te 
pokvarjene

Pokvarjene varnostne naprave, na primer 
puščanje cevi, so lahko vzrok za smrtno 
nevarne opekline in druge telesne poškodbe.

Informacije v tem dokumentu ne predstavljajo 
vseh potrebnih postopkov za strokovno 
vgradnjo varnostnih naprav.

 ∙ Namestite vse potrebne varnostne 
naprave.

 ∙ Uporabnika seznanite z delovanjem in 
lokacijo varnostnih naprav.

 ∙ Upoštevajte vse lokalne ter mednarodne 
predpise, standarde in direktive.

1.3.3 Nevarnost zaradi nepravilne 
uporabe

Vsak poseg, ki ga izvaja nestrokovnjak, 
lahko poškoduje napravo in povzroči celo 
telesne poškodbe.

 ∙ Ne opravljajte posegov na napravi, če niste 
pooblaščena oseba.

1.3.4 Nevarnost poškodb v primeru 
uporabe aditivov

Dodatki proti zamrzovanju in koroziji lahko 
poškodujejo tesnila, povzročajo hrup med 
ogrevanjem in druge poškodbe.

 ∙ Nikoli ne uporabljajte neprimernih 
dodatkov proti zamrzovanju ali koroziji.

1.3.5 Tveganje materialne škode zaradi 
uporabe neprilagojenih orodij

Uporaba neprimernih orodij ali njihova 
napačna uporaba lahko povzročita 
poškodbe, kot je iztekanje vode.

 ∙ Pri zategovanju ali popuščanju priključkov 
z navoji uporabite obvezno ploščate ključe, 
ne pa cevnih ključev, podaljškov itd.
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VARNOST
1.3.6 Nevarnost za nastanek razpok 

zaradi puščanja vode

Nepravilna vgradnja lahko povzroči puščanje 
vode.

 ∙ Zagotovite, da na hidravlične vode ne bo 
vplivala kakršna koli sila.

 ∙ Pravilno namestite tesnila.

1.4 Pravilna uporaba

Ta naprava z najsodobnejšo tehnologijo 
je izdelana v skladu z znanimi varnostnimi 
pravili. V primeru napačne uporabe ali 
uporabe, za katero naprava ni namenjena, 
obstaja vedno tveganje poškodb ali smrti 
uporabnika ali tretje osebe oz. uničenje 
lastnine.

Naprava se uporablja kot naprava za 
pripravo tople vode za sanitarno rabo.

Namenska uporaba naprave zajema:

 - skladnost z navodili za uporabo, 
namestitev in vzdrževanje naprave in vseh 
drugih delov in komponent sistema.

 - izpolnjevanje vseh zahtev v zvezi s 
pregledom in vzdrževanjem, ki so navedeni 
v tem priročniku.

To napravo smejo uporabljati otroci nad 8 let 
starosti in osebe z zmanjšanimi telesnimi, 
čutnimi in duševnimi sposobnostmi ter osebe 
brez izkušenj in znanj pod pogojem, da so se 
usposobili in so seznanjeni z varno uporabo 
naprave ter razumejo tveganja, ki obstajajo. 
Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci 
smejo čistiti in vzdrževati napravo le, če so 
pod nadzorom. Otroci se ne smejo igrati z 
napravo. Otroci smejo čistiti in vzdrževati 
napravo le, če so pod nadzorom.

Napravo je treba namestiti na mesto, kjer ni 
izpostavljena vlažnosti in brizganju vode. 

Drugačna uporaba od opisane v tem 
priročniku ali pa uporaba, ki presega tu 
opisano uporabo, ni dovoljena.

V nasprotju z namenom se šteje tudi vsaka 
neposredna komercialna ali industrijska 
uporaba.

Vsakršna neustrezna uporaba je 
prepovedana.

1.5 Predpisi

Med namestitvijo in zagonom naprave je 
treba upoštevati trenutno veljavne odredbe, 
direktive, tehnična pravila, standarde in 
določbe.

1.6 Oznaka CE

Oznaka CE pomeni, da so naprave, opisane 
v tem priročniku, skladne z naslednjimi 
direktivami:

 - Evropska direktiva št. 2006-95 Evropskega 
parlamenta in Sveta o nizki napetosti

 - Evropska direktiva št. 2004-108 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
elektromagnetni združljivosti

 - Evropska direktiva št. 97-23 Evropskega 
parlamenta in Sveta o tlačni opremi

 - Uredba Komisije (ES) št. 1494/2007 
z dne 17. decembra 2007 o določitvi 
oblike oznak in dodatnih zahtev glede 
označevanja v zvezi z izdelki in opremo, ki 
vsebujejo določene fl uorirane toplogredne 
pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta

 - Uredba (ES) št. 842/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 
o določenih fl uoriranih toplogrednih plinih 
(Uradni list Evropske unije z dne 14. junija 
2006)
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2 Opombe, povezane z dokumentacijo

2.1 Upoštevanje dokumentov, ki se 
uporabljajo

 ∙ Strogo upoštevajte vsa navodila za uporabo in 
namestitev naprave, raznih sestavnih delov in komponent 
sistema.

2.2 Shranjevanje dokumentov

 ∙ Ta navodila in vse druge veljavne dokumente predajte 
uporabniku sistema.

Uporabnik sistema mora shraniti ta navodila, da bi jih lahko 
pozneje pogledal v njih, če bi bilo treba.

2.3 Veljavnost navodil

Ta navodila se uporabljajo izključno za:

Seznam tipov
Izdelek Model Kataloška številka
aroSTOR VWL BM 
290/4 Z 1 izmenjevalnikom 0010018849

3 Opis naprave

3.1 Princip delovanja

Toplotna črpalka je termodinamični stroj, ki prenaša 
toploto iz enega okolja v drugo. Pri tem uporablja lastnosti 
spreminjanja stanja hladilne tekočine.

Sistem je sestavljen iz naslednjih obtokov:

 - hladilnega obtoka, ki toploto prenaša do hidravličnega 
obtoka toplotne črpalke po izparevanju, zgostitvi, 
kondenzaciji in sproščanju tekočine;

 - grelnega obtoka.

3.1.1 Delovanje v načinu ogrevanja

1

2

3 4

5 6

Legenda 
1 Izmenjevalnik z lopaticami 
2 Ventil za preklop cikla
3 Ventilator
4 Kompresor
5 Ekspanzijski ventil
6 Kondenzator

3.1.2 Delovanje v načinu odtaljevanja

1

2

3 4

5 6

Legenda 
1 Uparjalnik
2 Ventil za preklop cikla
3 Ventilator
4 Kompresor
5 Ekspanzijski ventil
6 Kondenzator
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3.2 Struktura naprave

3.2.1 Hidravlična shema in shema hlajenja, naprava brez opcijskega izmenjevalnika

HP
7

9

8

14

15

5

10

11

13

12

18

16

6.1

6.2

6.3

4

1

3

17

2

A

B

C

D

19

Legenda

1 Kompresor
2 Tlačno stikalo HP
3 Zunanji kondenzator
4 Vsebnik
5 Elektroventil za odtaljevanje
6 Električni grelec
7 Zaščitna anoda
8 Omejevalnik vodomera dodatnega električnega ogrevanja 

(60 °C)
9 Varnostni temperaturni termostat (85 °C) dodatnega 

električnega ogrevanja (LTS)
10 Zaznavalo temperature
11 Varnostni temperaturni termostat
12 Sušilni fi lter

13.1 Mešiček termostatičnega ekspanzijskega ventila
13.2 Kapilara termostatičnega ekspanzijskega ventila
13.3 Termostatski ekspanzijski ventil
14 Zaznavalo odtaljevanja
15 Uparjalnik
16 Ventilator
17 Protipovratni ventil
18 Zaznavalo dovodnega zraka
19 Toplotni izmenjevalec vsebnika

A Iztok tople sanitarne vode
B Povratni vod krog ogrevanja
C Dvižni vod krog ogrevanja
D Dovod sanitarna hladna voda
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3.3 Model in serijska številka

Položaj tipske ploščice:

1

Legenda
1 Tipska ploščica

Model in serijska številka sta navedena na tipski ploščici.

3.4 Opis tipske ploščice

Na tipki ploščici so naslednji elementi:

Okrajšava / simbol Opis
Splošno Informacije

Art.-Nr.-Cod. Trgovska referenčna številka 
izdelka.

 +  +  + 
Napetost in frekvenca 
napajanja izdelka. 

Imax Največja jakost obtoka 
napajanja.

Pmax Največja absorbirana moč 
izdelka.

IPX1 Indeks električne zaščite 
izdelka.

Bruto teža prazne naprave.

  
Nominalna prostornina 
posode

Ser.-Num. Serijska številka izdelka

Glej poglavje „ Oznaka CE”.

Informacije toplotna črpalka

P + + Nazivna moč toplotne črpalke.

Vrsta hladilne tekočine, 
potrebna količina za polnjenje.
Maksimalni del. tlak toplotne 
črpalke.
Največji pretok zraka toplotne 
črpalke.

Informacije o dodatnem ogrevanju

P 
Nazivna moč dodatnega 
električnega ogrevanja.

 

Površina vgrajenega 
toplotnega izmenjevalnika 
(opcijsko).
Pred uporabo prebrati 
navodila za montazo !
Pred zagonom prebrati 
navodila za uporabo !

 

Izdelka in njegove dodatne 
opreme ne odvrzite med 
gospodinjske odpadke.

4 Montaža in namestitev

4.1 Priprava montaže in namestitve

4.1.1 Dostava, transport

Za premikanje izdelka v njegovi embalaži je treba predvideti 
dvižni viličar ali voziček za premeščanje palet.

a
 Nevarnost!
Tveganje poškodb zaradi prenašanja 
težkih tovorov.
Prenašanje pretežkega tovora lahko 
povzroči poškodbe, zlasti hrbtenice.
•  Med prenašanjem težkih naprav 

upoštevajte vse zakone in druge veljavne 
predpise.

b
 Pozor !

Zgornji pokrovi naprave ne prenesejo 
pritiskov in se ne smejo uporabljati za 
pretovarjanje.
• Na napravo ničesar ne zlagajte, tudi 

embalaže ne.

Če je treba napravo položiti brez embalaže, medtem ko je 
še vedno pritrjena na transportno paleto, se prepričajte, da 
je nosilna podložka pravilno nameščena na zadnjem delu 
posode.

1

1 Nosilna podložka

4.1.2 Razpakiranje

i
 Opomba 
Naprava je privita na paleti v navpičnem 
položaju. Dobavljena je v vreči za 
pretovarjanje.

a
 Nevarnost!
Tveganje zadušitve.
• Po odstranitvi embalaže prevleko 

odvrzite. Plastično prevleko hranite 
nedosegljivo otrokom.

 ∙ Prozorno folijo prerežite, pri tem pa pazite, da naprave ne 
poškodujete.

 ∙ Odstranite kartonsko škatlo.
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 ∙ Odstranite plastično prevleko.

 ∙ Odstranite kotne nosilce in pri tem previdno odstranite 
žeblje in sponke.

 ∙ Odstranite zaščitno folijo z vseh sestavnih delov 
naprave. Odstranite vrečko z dodatnimi pripomočki, 
shranjeno v vreči za prenašanje.

 ∙ Uporabite ustrezen ključ za odstranitev vijakov pod 
paleto, ne da bi pri tem napravo nagnili.

a
 Nevarnost!
Tveganje poškodb zaradi prevrnitve 
naprave.
• Preverite, da se na napravo nihče ne 

naslanja ali je ne prevrača.

4.1.3 Preverjanje dobavljene opreme

 ∙ Preverite vsebino paketa.

 - 1 Vsebnik toplotne črpalke

 - 1 Vrečka z dodatnimi pripomočki vsebuje:
 3 nastavljive noge

 - 1 vrečko z dokumentacijo
 1 priročnik (nastavitev in uporaba)
 1 garancijsko kartico
 1 čep
 5 nalepk s serijsko številko naprave

4.1.4 Namestitev na mestu samem

a
 Nevarnost!
Tveganje poškodb zaradi prenašanja 
težkih tovorov.
Prenašanje pretežkega tovora lahko 
povzroči poškodbe, zlasti hrbtenice.
•  Med prenašanjem težkih naprav 

upoštevajte vse zakone in druge veljavne 
predpise.

• Za premikanje naprave predvidite naj-
manj dve osebi.

b
 Pozor !

Zgornji pokrovi naprave ne prenesejo 
pritiskov in se ne smejo uporabljati za 
pretovarjanje.
• Na napravo ničesar ne zlagajte, tudi 

embalaže ne.

 - Naprava je dobavljena z vrečko za prevažanje s 4 držaji, 
da jih dve osebi lažje pretovarjata v navpičnem položaju.

 - Dovoljeni položaj pretovarjanja je naslednji:

 

 - Naslednji transportni način prepovedan:

 ∙ Za podatke o teži naprave glejte poglavje »Tehnični 
podatki« na koncu teh navodil.

4.1.5 Upoštevanje razdalj in dostopnosti

i
 Opomba
Vse dimenzije na slikah so izražene v 
milimetrih (mm), razen če ni navedeno 
drugače.

4.1.5.1 Dimenzije naprave z dodatnim 
izmenjevalcem

Ø693
Ø158 ext.
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58

15
97
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Ø158 ext.
72

0
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1
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4.1.5.2 Dostopnost

2 
m

 m
in

i.

0.
2m

 m
in

.

0.1m
min.

0.6m 
min.

0.1m
min.

0.6m 
min.

 ∙ Upoštevajte najmanjše dimenzije, navedene zgoraj, da 
dosežete pravilen pretok zraka in omogočite vzdrževalne 
posege.

 ∙ Prepričajte se, da je za namestitev cevovodov 
hidravličnih povezav dovolj razpoložljivega prostora.

4.1.6 Postavitev naprave

4.1.6.1 Okoljski pogoji

Napravo je prepovedano nameščati:

 - zunaj (tudi v zavetju), v zelo vlažnih prostorih z večjim 
uhajanjem vodne pare (na primer v kopalnicah);

 - v prostorih, kjer obstaja tveganje eksplozije zaradi plina, 
isker ali praha.

 - Pri namestitvi naprave najmanj 500 metrov od obalnega 
pasu in katere zrak se prepihuje zunaj.

 - Namestitev v prostoru, manjšem od 20 m3, zahteva 
oplaščene cevi za vhodni in izhodni zrak.

 ∙ Naprave ne nameščajte v bližini druge naprave, ki bi jo 
lahko poškodovala (na primer zraven naprave, ki bi lahko 
oddajala paro in maščobe), ali v zelo prašnem prostoru 
oz. korozivnem ozračju.

 ∙ Prepričajte se, da je prostor, kjer želite namestiti napravo, 
dovolj zaščiten pred zmrzaljo.

 ∙ Namestite nastavljive noge, dobavljene skupaj z napravo.

 ∙ Naprave ne priporočamo nameščati v bližino spalnih 
prostorov, kljub tihem delovanju ustvarja šum, ki utegne 
motiti spanec.

4.1.6.2 Čistoča površin za montažo

 ∙ Preden izberete mesto za postavitev naprave, pozorno 
preberite opozorila glede varnosti in navodila iz priročnika 
za uporabo in namestitev.

a
 Nevarnost! 
Tveganje poškodb in večje materialne 
škode.
Zaradi teže proizvoda, polnega vode, se 
lahko zruši pod, če ni dovolj trden.
• Za podatke o teži naprave glejte poglavje 

»Tehnični podatki«.
• Preverite, ali je pod v prostoru dovolj 

trden.

4.1.6.3 Zrak

 ∙ Naprave ne nameščajte v prostorih, kjer se shranjujejo ali 
uporabljajo aerosoli, topila, klorirana čistila, barve, lepila, 
spojine amonijaka, zamaščene pare ali katera koli druga 
podobna snov.

 ∙ Pri napravi, opremljeni ločenim zajemom zraka, svežega 
zraka dovajajte s prostorov, kjer se shranjujejo ali 
uporabljajo aerosoli, topila, klorirana čistila, barve, lepila, 
spojine amonijaka, zamaščene pare ali katera koli druga 
podobna snov.

 ∙ Svežega zraka ne zajemajte iz dimnika, ki je bil 
namenjen za dimovod iz oljnih peči, ker to lahko povzroči 
korozijo. 

 ∙ Če zrak v prostoru, kjer je treba namestiti napravo, 
vsebuje agresivne pare ali prah (na primer med 
izvajanjem gradbenih del), se prepričajte, da ja naprava 
zatesnjena/zaščitena.
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4.2 Montaža naprave

4.2.1 Demontaža in ponovna montaža pokrova

a
 Nevarnost! 
Nekateri deli karoserije so lahko ostri in 
lahko povzročijo ureznine.
• Nadenite si rokavice

4.2.1.1 Demontaža

1

1
1

1

2

3

4

Legenda
1 Vijak za pritrditev (8)
2 Plošča
3 Zgornji pokrov
4 Pas

i
 Opomba
Neprepustne zakovice okrog zgornjega 
pokrova se ne smejo odstraniti.

 ∙ Z izvijačem torx odvijte vijak (1) na pasu naprave.

 ∙ Odstranite ploščo (2).

 ∙ Odstranite zgornji zaščitni pokrov (3). Zgornji pokrov 
odstranite z bloka.

4.2.1.2 Ponovna montaža

b
 Pozor !

• Pazite, da ne poškodujete izolatorja, 
prilepljenega na notranji strani zgornjega 
zaščitnega pokrova.

 ∙ Ponovno namestite zgornji zaščitni pokrov (3).

 ∙ Ponovno namestite ploščo (2).

 ∙ Z izvijačem torx privijte vijak (1) na pasu naprave.

4.2.2 Pozicioniranje naprave

Nastavljive noge se uporabljajo za nastavitev vodoravne 
lege naprave.

 ∙ Obvezno namestite nastavljive noge, dobavljene skupaj 
z napravo.

a
 Nevarnost!
Tveganje prevrnitve naprave.
• Med postavitvijo nog se prepričajte, da je 

naprava stabilna.

a
 Nevarnost!
Tveganje zmečkanja rok.
• Napravo zaščitite
• Pod napravo namestite podložke.

 - Napravo postavite v navpični položaj (glejte spodnje 
sheme).



0020211480_00 - 02/15 - Vaillant24

MONTAŽA IN NAMESTITEV

25 mm max.

 ∙ Napravo postavite vodoravno. Njen položaj preverite z 
vodno tehtnico. 

 ∙ Če niste povsem prepričani, jo nagnite rahlo desno, da 
ne preprečite pravilnega odtekanja kondenzata.

4.3 Oskrba z zrakom

1

2

Legenda
1 Dovod svežega zraka
2 Izhod ohlajenega zraka

4.3.1 Priključek z oplaščeno cevjo

Temperatura krožečega zraka v oplaščenih ceveh je lahko 
občutno nižja od zraka v prostoru.  Ta temperaturna razlika 
lahko povzroči kondenzacijo zraka v okolici na zunanjih 
delih cevi. 

 ∙ Za priključitev dovodov in odvodov zraka uporabite 
toplotno izolirano oplaščeno cev.

Uporaba oplaščene cevi lahko povzroči tlačne izgube in 
upočasni pretok zraka. Za zagotovitev pravilnega delovanja 
naprave.

 ∙ uporabite oplaščeno cev s premerom, manjšim od 160 
mm.

Odprtine za vsrkavanje in odvajanje zraka morajo biti 
obvezno opremljene z varnostnimi sistemi, ki preprečujejo 
vdor vode in neželenih predmetov v cevovode (mreže za 
navpične stene, končne dele streh).

 ∙ Upoštevajte največjo skupno razdaljo (vsesavanje + 
odvajanje) 10 m pri gibki oplaščeni cevi in 20 m pri gladki 
oplaščeni cevi. 

 ∙ Upoštevajte, da je eno koleno cevi enako 1 metru 
dodatne oplaščene cevi.

 ∙ Če je naprava priključena na sistem oplaščenih cevi, 
ki presegajo določeno skupno dolžino (5 m pri gibkih 
oplaščenih ceveh, 10 m pri gladkih oplaščenih ceveh), 
prestavite hitrost ventilatorja v položaj 2 (glejte poglavje 
»nastavitev hitrosti ventilatorja«).

b
 Pozor !

• Izpušne nape za odvajanje pare je 
prepovedano priključiti na sistem 
prezračevanja naprave.

4.3.1.1 Celotno oplaščenje

Odvod in odvod zraka sta priključena na zunanji strani.

 - Vodoravni odvod:

0.
5m

 m
in

.
2

1

2,
43

 m
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 - Navpični odvod:
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.

2

1

Legenda
1 Zunaj
2 Prostor (ogrevan ali neogrevan)
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 ∙ Prepričajte se, da so konfi guracije oplaščenja, prikazane 

na spodnjih shemah, mogoče glede na razpoložljivo 
višino pod stropom.

To konfi guracijo je treba prednostno upoštevati, ker ne 
povzroča hlajenja nobenega sestavnega dela in ne ovira 
prezračevanja prostora. Prilagojena je prostorom majhnih 
dimenzij (shramba za živila, vzidana omara itd.).
Višina pod stropom mora biti najmanj 2 metra, da se 
omogoči vzdrževanje naprave.

 ∙ Da bi preprečili kroženje zraka, razmaknite odprtine 
oplaščenih cevi za vsesavanje in odvajanje zraka za 
najmanj 0,50 metra.

4.3.1.2 Delno oplaščenje

Topel zrak se zajema iz prostora mrzel zrak pa se odvaja 
ven.

2 
m

 m
in

.

2

1

Legenda
1 Zunaj
2 Prostor (ogrevan ali neogrevan)

Topel zrak se zajema iz prostora, mrzel zrak pa se odvaja 
ven.
Tak sistem je mogoč samo v prostorih s prostornino, večjo 
od 20 m3, da se omogoči ustrezna tlačna razlika.
Višina pod stropom mora biti najmanj 2 metra, da se 
omogoči vzdrževanje naprave.

Naprava iz prostora zajema zrak, ki lahko doseže hitrost tudi 
do 450 m3/h. 

 ∙ Izognite se vzpostavljanju podtlaka v prostoru, ker lahko 
to vpliva na vsrkavanje zraka iz sosednjih ogrevanih 
prostorov.

 ∙ Preverite da prezračevanje omogoča izravnavanje tlakov 
zaradi sesanja zraka toplotne črpalke. 

 ∙ Če to ni mogoče, povečajte čepe za prezračevanje, 
dokler ne uravnate pretokov zraka.

4.3.2 Namestitev brez oplaščene cevi

Zrak se zajema in odvaja v istem prostoru.

2.
2 
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 m
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1

2

Legenda
1 Zunaj
2 Prostor (ogrevan ali neogrevan)

Tak sistem omogoča zajem toplotne energije iz prostora,pri 
čemer se najprej zajema hladen, nato pa suh zrak.

Tak sistem je mogoč samo v prostorih s prostornino, večjo 
od 20 m3, da se omogoči ustrezna tlačna razlika.

b
 Pozor !

• Tveganje zmrzali v prostoru (tudi pri 
zunanji temperaturi nad 0°C).

4.4 Hidravlični sistem

b
 Pozor !
Tveganje poškodbe, ki jo povzročajo 
onesnaženi cevovodi.
Tujki, kot so ostanki varjenja, ostanki tesnil 
ali prahu v priključnih ceveh, lahko 
poškodujejo napravo.
• Pred namestitvijo priključne cevi temeljito 

izperite.

b
 Pozor !
Tveganje poškodb zaradi prenosa
toplote med spajkanjem.
Toplota, prenesena med varjenjem, lahko 
poškoduje tesnila zapornih pip.
• Ne spajkajte priključnih delov, če so 

priviti na zaporne ventile.

b
 Pozor !
Tveganje poškodb zaradi korozije.
Če se plastični cevovodi, prepustni za kisik, 
uporabljajo v napravi za ogrevanje, lahko to 
povzroči dovod zraka v vodo za ogrevanje, 
zato nastane razjedanje grelnega obtoka in 
naprave.
• Če v instalaciji ogrevanja uporabljate 

plastične cevi, ki prepuščajo kisik, 
dodajte v vodo kroga sredstvo za 
preprečevanje korozije.
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VARNOSTNI SKLOP IN ČEZMERNI TLAK
Notranjost vsake hidravlične priključitve vključuje plastičen 
sestavni del, ki ščiti priključke pred notranjo korozijo. 

 ∙ Ne odstranjujte hidravlične priključitve in namestite ravno 
tesnilo, da zagotovite neprepustnost na ravnem predelu 
plastičnega sestavnega dela.

4.5 Priključitev hidravličnega obtoka

5

4

3

2

1

Legenda
1 Priključek hladne vode (moški priključek G3/4")
2 Povratni vod dodatnega grelnika (moški priključek G1")
3 Dvižni vod dodatnega grelnika (moški priključek G1")
4 Priključek cirkulacijskega voda sanitarne vode (moški 

priključek G3/4")
5     Priključek tople vode (moški priključek G3/4")

 ∙ Priključite dovod hladne vode, kot je prikazano.

 ∙ Priključite povratni vod dodatnega grelnika, kot je 
prikazano.

 ∙ Priključite dvižni vod dodatnega grelnika, kot je 
prikazano.

 ∙ Priključite odvzem tople vode, kot je prikazano.

4.6 Cirkulacijski vod tople vode

Naprava je opremljena s serijskim priključkom, ki omogoča 
nastavitev cirkulacijo tople vode.

Ta cirkulacijski priključek ni zatesnjen s čepom. 

 ∙ Če se priključek ne uporablja, predvidite prilagojeni čep 
in tesnilo.

Kljub temu vam odsvetujemo nastavitev cirkulacije tople 
vode, ker bi lahko izgube toplote, ki jih povzroča, povzročile 
podaljšanje časa doseganja temperature v vsebniku, 
v skrajnih primerih pa celo onemogočile doseganje 
nastavljene temperature vsebnika toplotne črpalke.

Svetujemo vam,  da upoštevate naslednje previdnostne 
ukrepe, če se namesti cirkulacijski krog.

 - cevovode temeljito izolirajte, da čim bolj zmanjšate 
toplotne izgube;

 - uporabite črpalko za cirkulacijo s pretokom med 0,5 in 4 
l/min;

 - Programiranje delovanja črpalke za cirkulacijo nastavite 
na čim krajše časovne razpone.

5 Varnostni sklop in čezmerni tlak

b
 Pozor !
Tveganje razpokanosti posode in večjih 
puščanj.

 ∙ Nov varnostni sklop (ni dobavljen), testiran na 7 barov, 
obvezno namestite na napajanje s hladno sanitarno vodo 
naprave. Priporočamo varnostne sklope membranskega 
tipa. Ta varnostni sklop z oznako NF mora biti v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi standardi (NFD 36-401).

 ∙ Varnostni sklop namestite čim bližje vhodu hladne vode 
v napravo. Prehod vode ne sme biti kakorkoli oviran z 
nobeno dodatno opremo (ventil, regulator tlaka itd.)

 ∙ Dimenzionirajte izhod za praznjenje varnostnega sklopa 
v skladu s predpisi enotnih tehničnih dokumentov. Izhod 
za praznjenje varnostnega sklopa ne sme biti kakorkoli 
oviran. 

 ∙ Izpust iz varnostnega ventila naj bo izveden na prosto, 
odmik od odtoka naj bo vsaj 20 mm.

 ∙ Priključite izhod za praznjenje varnostnega sklopa na 
navpični cevovod za odvajanje s premerom, enakim vsaj 
cevovodu za priključitev naprave.

 ∙ Namestite izhod za praznjenje varnostnega sklopa v 
prostor, zaščiten proti zmrzovanju, in nagnjen navzdol.

1

Legenda
1 Varnostni sklop (primer)

 ∙ Če je tlak napajanja s hladno sanitarno vodo višji od 5 
barov, pred splošno namestitvijo namestite regulator tlaka 
nad varnostnim sklopom (priporoča se tlak med 4 do 5 
barov).

i
 Opomba
Priporočamo vam, da nad varnostnim sklo-
pom namestite zaporno pipo.

Pri napravah, opremljenih s:

 - cevmi z majhnim premerom;

 - pipami s keramičnim vstavkom.

 ∙ Ventile tipa »proti hidravličnim udarom« ali sanitarno 
ekspanzijsko posodo, prilagojeno napravi, namestite čim 
bližje pipam.
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OBTOK SANITARNE VODE - POSEBNI PREVIDNOSTNI UKREPI ZA ZAŠČITO PRED KOROZIJO
6 Obtok sanitarne vode - Posebni 

previdnostni ukrepi za zaščito pred 
korozijo

b
 Pozor !
Tveganja materialne škode.

 ∙ Za obtok tople sanitarne vode uporabite samo naslednje 
materiale, če so prilagojeni stiku s sanitarno vodo: 
- baker;
- nerjavno jeklo;
- medenina;

Glede na uporabljene materiale, uporabljene v obtoku tople 
vode, lahko nezdružljivost materialov povzroči škodo zaradi 
korozije Te posebne primere je treba obravnavati v skladu 
z dobro inženirsko prakso, pri tem pa je treba napravo 
obvezno priključiti na omrežje sanitarne vode z dielektričnimi 
priključki (niso dobavljeni), ki omogočajo preprečitev 
galvanske povezave.

 ∙ Pred priključitvijo naprave na sanitarno napravo operite 
napajalne cevi, da onemogočite vdor kovinskih ali drugih 
delcev v napravo.

 ∙ Upoštevajte standarde, veljavne v državi, kjer se naprava 
uporablja, zlasti glede sanitarnih zahtev in pogojev 
varnostnega tlaka.

 ∙ Najvišja temperatura tople sanitarne vode na točkah 
za črpanje ne sme nikoli presegati 50 °C v straniščnem 
prostoru in 60 °C pri drugih namenih uporabe. Namestite 
ustrezne temperaturne varnostne naprave, da preprečite 
tveganje opeklin, ali prilagodite nastavitev temperature.

V območjih, kjer je voda zelo apnenčasta (TH>20 °F), je 
vodo priporočljivo pripraviti s pripravo za mehčanje vode, 
nameščeno pred vsebnikom. Mehka voda mora ostati v 
skladu z merili, ki jih določajo enotni tehnični dokumenti 
60-1 (TH>12 °F).

Vedno, pri mehki ali trdi vodi, mora biti voda skladu z merili, 
ki jih določajo enotni tehnični dokumenti 60-1, dodatek št. 4 
o topli vodi v zvezi s:
– stopnjami klorida;
– specifi čnim uporom (med 2200 in 4500 ohm/cm); 
– 12 °F < TH < 30 °F.

i
 Opomba
Garancije ni mogoče uveljaviti, če pri okvari 
te točke niso bile upoštevane ali če 
kakovost vode ni primerna za pravilno 
čiščenje v okviru zakonodaje.

7 Odvajanje kondenzata

 ∙ Upoštevajte ta priročnik, zakonske direktive in lokalne 
predpise, ki se nanašajo na odvajanje kondenzata.

1

Legenda
1 Cev za odvajanje kondenzata

 ∙ Cev za odvajanje kondenzata priključite na ustrezen sifon 
za odvajanje.

Kondenzacijska cev ne sme biti neposredno priključena 
na odtočni kanal. Cev mora voditi do sifona in ne sme biti 
potopljena v vodo, pred uporabo je potrebno obvezno dodati 
sifon in ga napolniti z vodo.

 ∙ Ne priključujte direktno na odtočni kanal.

 ∙ Gibke cevi ne upogibajte, da kondenzat ne zastaja v cevi 
za odvajanje.

OK

OK

 ∙ Prepričajte se, da cev za odvod kondenzata ni 
hermetično priključena na cev za odvajanje.

 ∙ Prepričajte se, da v cevi za odvod ni potopljena v zastali 
kondenzat.
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ELEKTRIČNI SISTEM
8 Električni sistem

e
 Nevarnost!
Tveganje udara elektrike zaradi 
nepravilnega priklopa na elektriko!
Nepravilen priklop na elektriko lahko
povzroči udar elektrike ali negativno vpliva
na varnost delovanja naprave in lahko
povzroči materialno škodo.
• Napravo lahko priklopi na elektriko le 

kvalificiran elektrikar.

20 mm max.

1 2

Legenda
1 Električne žice
2 Izolacija

Med priklopom električnih kablov na konektor elektronske 
plošče.

 ∙ upoštevajte maksimalno razdaljo 20 mm med konektorji 
in snetim ovojem.

 ∙ V nasprotnem povežite električne žice med seboj s 
plastično vezico.

e
 Nevarnost!
Tveganje električnega udara.
Kondenzatorji ohranjajo električno polnjenje 
več ur po izključitvi napetosti.
• Tudi potem, ko izključite napetost 

naprave, se ne dotikajte priključnih sponk 
kondenzatorjev. 

8.1 Priklop na električno napajanje 
(omrežni priključek)

b
 Pozor !
Tveganje poškodb zaradi prenapetosti.
Če je napetost omrežja večja od 253 V, se
lahko poškodujejo električni sestavni deli.
• Zagotovite, da bo nominalna napetost 

omrežja 230 V.

b
 Pozor !
Tveganje škode zaradi pregretja.
Naprava lahko deluje samo, ko je 
napolnjena z vodo. 
• Ne priključujte naprave, dokler ni 

popolnoma napolnjena z vodo in 
odzračena

 ∙ Napravo priklopite neposredno na dostopno, fi ksno in 
preklopljivo vtičnico.

To priključitev je treba izvesti s konektorjem z vsaj 
3-milimetrskim izoliranjem med vsakim kontaktom.

 ∙ Naprava je polarizirana, upoštevajte polarnost:
– rjava žica = fazna 230 V;
– modra žica = nevtralna;

– zelena/rumena žica = ozemljitev;
– ozemljitev je obvezna.

i
 Opomba
Polarnost mora biti pravilna in skladna z 
veljavnimi standardi.

 ∙ Priključite napajalni kabel naprave na enofazno 
230-voltno in ozemljeno omrežje.

 ∙ Priključite fazni in nevtralni priključek na napravo.

 ∙ Ne uporabljajte kabla s premerom, večjim od 10 mm, za 
električne priključke.

Med namestitvijo bo morda potrebna dodatna zaščita, da se 
zagotovi prenapetostna kategorija II.

2
3
4
5
61

Legenda
1 Priključitev napajanja naprave

Predvideti je treba način izklopa, ki zagotavlja popolno 
izključitev pod pogoji kategorije III, v fi ksnih cevovodih v 
skladu s pravili namestitve.

 ∙ Napravo zaščitite z varovalko 16 A z najmanj 
3-milimetrsko odprtino kontaktov in z zaščito varovalke 
16 A z diferenčnim stikalom 30 mA.
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8.2 Priključitev kabelskega razvoda HC/HP

 ∙ Za omejitev časa delovanja naprave na čas najnižje 
obremenitve iz pogodbe o oskrbi z elektriko (če je 
predvidena) priključite suhi vtič, ki vodi iz električnega 
števca.

7
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Legenda
1 Elektronska plošča
2 Konektor stikala »čas nizke tarife - čas visoke tarife«

 ∙ Odstranite zgornji pokrov (glejte poglavje »Demontaža in 
ponovna montaža pokrova«), nato odstranite črni zaščitni 
pokrov elektronske plošče.

 ∙ Priključite suhi vtič, ki vodi od dobavitelja električne 
energije.

 - Odprt kontakt: razvod.

 - Zaprt kontakt: ni razvoda.

 ∙ Kabel povlecite skozi neuporabljeni prehodni kabel na 
zadnji strani naprave in pri tem pazite, da ga ne zarežete 
preveč, ker lahko to povzroči uhajanje zraka iz stavbe 
(test zrakotesnosti).

 ∙ Za parametriranje funkcije razvoda glejte poglavje »Izbor 
ravni razvoda«. 

i
 Opomba
Dovoljen je samo zunanji vtič tipa »suhi 
vtič« brez napetosti. Sicer obstaja tveganje 
poškodbe elektronske kartice. 

 ∙ Kabel z dvema žicama 0,75 mm² s kovinsko oblogo 
povlecite skozi obroček kabla na zadnjem delu naprave 
in konec kabla potegnite do elektronske kartice. 

 ∙ Drugi konec kabla mora biti priključen na kontakt 
dobavitelja.

 ∙ Kabel z dvema žicama povlecite skozi zaščitni ovoj ohišja 
elektronske kartice.

 ∙ Kabel z dvema žicama priklopite na vhod (1) elektronske 
plošče (2), s katere ste predhodno odstranili obstoječi 
rdeči most.

Programiranje časovnih razponov in »kontakt časa nizke 
tarife imata enako funkcijo: zmanjšati porabo električne 
energije (kW/h) naprave v določenem obdobju.

Nastavitev naprave vključuje ti dve serijski funkciji, kar 
pomeni: če ena dovoli delovanje, ga mora dovoliti tudi 
druga.

 ∙ Če se naprava upravlja s kontaktom časa nizke tarife, o 
tem obvestite uporabnika, da bo morebitno programiranje 
časovnih razponov v skladu s časovnimi razponi časa 
visoke in nizke tarife iz pogodbe o električni energiji.

8.3 Nastavitev hitrosti ventilatorja 

 ∙ Kadar je naprava priključena na sistem oplaščenih cevi, 
ki presegajo določeno skupno dolžino (5 m pri gibkih 
oplaščenih ceveh, 10 m pri gladkih oplaščenih ceveh), 
prilagodite hitrost ventilatorja, da lahko slednji premaga 
izgube obremenitve, ki jih povzroča plinsko omrežje. 

Ta sprememba hitrosti se izvede v električni omarici 
naprave:

 ∙ Odstranite zgornji pokrov naprave (glejte poglavje 
»Demontaža in ponovna montaža pokrova«).

 ∙ Odvijte in odstranite zaščitni pokrov elektronske kartice. 

 ∙ Sivo-modro žico ventilatorja premaknite na kondenzator 
4μf, tako da kondenzator priklopite s stranskim 
priključkom.

 ∙ Sivo-modro žico premaknite na dvojni nastavek, ki prek 
elektronske kartice sprejme nevtralno (modro) žico, kot 
prikazuje spodnja shema.
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8.4 Način prezračevanja z zunanjim 

upravljanjem

Naprava se lahko uporablja za stalno prezračevanje 
prostora, tudi če je cikel ogrevanja sklenjen.

 ∙ Če želite preprečiti delovanje ventilatorja, priključite 
suhi vtič, ki vodi iz zunanjega nadzora prezračevanja 
(zaznavalo vlage). 

 ∙ Enako ravnajte pri priključku kontakta dobavitelja 
električne energije, pri čemer kabel z dvema žicama 
priključite na vhod 2 elektronske kartice

 - Odprt kontakt: ventilator ne deluje.

 - Zaprt kontakt: ventilator deluje

 ∙ Parametriranje regulatorja v načinu »Prezračevanje z 
upravljanjem z zunanjim nadzorom«: VENT.MODE 3

8.5  Prehod kablov

 ∙ Kable zelo nizke napetosti in kable nizke napetosti 
povlecite v različne oplaščene cevi.

1

Legenda
1 Nastavek kabla

9 Zagon

 ∙ Pred vklopom naprave si oglejte navodila za uporabo.

 ∙ Preverite, ali je naprava pravilno ozemljena.

 ∙ Preverite, ali so hidravlični in električni priključki 
napeljani.

 ∙ Preverite zatesnjenost priključkov.

 ∙ Odprite zaporne pipe hidravličnih obtokov.

b
 Pozor !
Tveganje poškodb pri delovanju brez 
vode.
Priključitev napetosti električnega upora, ki 
ni pod tlakom, povzroči njegovo takojšnje 
uničenje.
• Vsebnik napolnite pred vklopom 

delovanja in priključitvijo na električno 
omrežje.

9.1 Polnjenje hidravličnega kroga

 ∙ Napravo izklopite iz električnega omrežja.

 ∙ Odprite najvišjo točko za črpanje tople vode na napravi.

 ∙ Odprite dotok hladne vode na varnostnem sklopu.

 ∙ Počakajte, da se vsebnik tople vode napolni, dokler voda 
ne pride do ravni najvišje točke za črpanje.

 ∙ Zaprite točko za črpanje tople vode.

 ∙ Za polnjenje opcijskega izmenjevalnika (različica 
aroSTOR) z vodo glejte navodilo za uporabo dodatnega 
generatorja.

9.2 Priključitev napetosti in nastavitve 
naprave

 ∙ Omrežno vtičnico priključite v stensko vtičnico in pritisnite 
na gumb »Vklop/Izklop«.

Začne se postopek inicializacije naprave in na zaslonu se 
po nekaj minutah prikaže temperatura tople vode. Če je 
temperatura tople vode nižja od želene temperature, se 
vklopi toplotna črpalka. Prikazana temperatura tople vode 
ustreza temperaturi dotoka hladne vode.

i
 Opomba
Prvo povišanje temperature do najvišje 
temperature (60 °C) se izvede v času od 9 
do 11 ur. Ta čas je odvisen od sobne 
temperature.

 ∙ Preverite, ali naprava deluje, potem ko ste jo priključili na 
električno omrežje (prisotnost pretoka zraka na vhodu/
izhodu naprave).

a
 Nevarnost!
Tveganje opeklin.
Temperatura vode, ki izteka iz točk za 
črpanje, lahko doseže do 65 °C, pri čemer 
se vklopi funkcija za zaščito pred legionelo.
• Bodite previdni in preverite, da voda na 

odvzemnih mestih ni prevroča, preden se 
z rokami dotaknete pipe. 

 ∙ Odprite odvzemno mesto tople vode, da preverite, ali je 
voda dovolj topla.

i
 Opomba
Tovarniško določena temperatura tople 
vode je 55 °C.
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 ∙ Redno preverjajte delovanje alarma (pri alarmu glejte 

poglavje »Tabela kod napak«).

 ∙ Za nastavitev temperature tople vode glejte navodila za 
uporabo.

 ∙ Za vklop funkcije za zaščito pred legionelo glejte navodila 
za uporabo.

9.2.1 Načini delovanja

9.2.1.1 Standardni način

Ogrevanje vsebnika prednostno deluje s toplotno črpalko, 
dokler temperatura dovodnega zraka ostane v razponu med 
−7 °C do +35 °C. Zunaj tega temperaturnega razpona se 
topla sanitarna voda proizvaja izključno z dodatno energijo 
(električni grelec za vse različice naprave in možnost 
dodatnega grelnega kotla). 

9.2.1.2 Način najnižje temperature

Pri večji porabi tople sanitarne vode ima ogrevanje vsebnika 
vode funkcijo udobja, ki prižge dodatno ogrevanje, če v 
posodi ne ostane več kot 120 litrov pri temperaturi, nižji od 
38 °C.

9.2.1.3 Način najdaljšega časa

Ta nastavitev omogoča vklop dodatnega ogrevanja, če je 
čas ogrevanja predolg.

9.2.1.4 Funkcija Turbo

Pri precej večji potrebi po topli sanitarni vodi ima ogrevanje 
vsebnika vode funkcijo Turbo (vklopi jo uporabnik), ki 
omogoča hitro ogrevanje vode do želene temperature (na 
primer: 50 °C) s toplotno črpalko in dodatnim ogrevanjem. 

Ta funkcija se izklopi takoj, ko je nastavitev dosežena (na 
primer: 50 °C).

9.2.2 Izbor dodatne energije

Če izberete različico z izmenjevalnikom toplote, lahko grelni 
kotel z vgrajenim toplotnim izmenjevalnikom proizvede 
toplo vodo. Da bi lahko izkoristili inteligentno nastavitev in 
optimalno energetsko porabo aroSTOR, izvedite naslednje 
postopke:

 ∙ odstranite zgornji pokrov naprave (glejte poglavje 
»Demontaža in ponovna montaža pokrova«);

 ∙ odvijte in odstranite črn zaščitni pokrov elektronske 
plošče;

 ∙ povežite potencialni prosti suhi vtič s kablom 2 G 1,5 mm 
2 (s kovinsko oblogo) med označenim izhodom »14–15« 
na elektronski plošči ogrevanja vsebnika vode in vhodom 
termostata grelnega kotla.

Izhod »Alarm« ni vklopljen, temveč se pretvori v izhod 
upravljanja grelnega kotla.

Uporabnik lahko izbere delovanje dodatnega ogrevanja 
ali grelnega kotla (na primer delovanje poleti ali pozimi). 
Privzeto se izbere dodatno električno ogrevanje.
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Legenda
1 kotel 

 ∙ Nato za potrebne nastavitve glejte poglavje »Izbor 
dodatnega grelnega kotla«.

b
 Pozor !
Tveganje uničenja elektronske plošče.
• Kontakta grelnega kotla nikoli ne 

priklapljajte na 230 V.
• Pred priključitvijo izmerite napetost. 

9.3 Nastavitve [parametri sistema]

V skladu z nastavitvenimi konfi guracijami je treba prilagoditi 
nekatere parametre, da se zagotovi optimalno delovanje 
naprave.

 ∙ Za nastavitev jezika, ure in programiranja glejte priročnik 
za uporabo.

9.3.1 Dostop do menija inštalaterja

 ∙ Pritisnite »MENU«

 ∙ Kolesce vrtite, dokler se na zaslonu ne prikaže "INST. 

MENU".

 ∙ Tri sekunde hkrati pritiskajte na tipki »Nastavitev 
časovnega razporeda« in »Meni«, dokler se ne prikaže 
»PARAMETRI«, ki ustreza prvi funkciji v meniju inštalaterja.

9.3.2 Nastavitev parametrov delovanja

 ∙ V meniju »INŠTALATER« zavrtite kolesce do 
"»PARAMETRI«.

PARAMETRI

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Zavrtite kolesce in ga pritisnite, da izberete parameter.

 ∙ Če želite parameter spremeniti, kolesce zavrtite.

 ∙ Za potrditev vrednosti pritisnite na kolesce.
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Prikaz Opis Enota Razpon Tovarniška 

nastavitev

ANTI  BACT.

Interval ciklov 
zaščite pred 

legionelo 
Dni 0 do 99 0

TAR.DELOV

Stopnja 
dovoljenja v 
času največje 
obremenitve

- 0, 1 ali 2 1

 MIN.TEMP

Vklop dodatne 
najnižje 

temperature
- 0 ali 1 0

VENT.MODE
Način 

prezračevanja - 1, 2 ali 3 1

MAKS. CAS
Najdaljši čas 
ogrevanja. ur 1 do  24 24

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

9.3.2.1 Nastavitev cikla zaščite pred legionelo

ANTI  bact
               

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Zavrtite kolesce, da izberete interval vklopa (kot v 
primeru spodaj)

ANTI  bact
               8

 ∙ Za potrditev vrednosti pritisnite na kolesce

Primer: ANTI  BACT. = 8, cikel zaščite pred legionelo poteka 
vsakih osem dni ob 22. uri.

Tovarniška nastavitev = Ne

Cikel zaščite pred legionelo se zažene samodejno po 
končanem tridnevnem obdobju v položaju zaščite proti 
zmrzovanju (dopust), čeprav uporabnik te funkcije ni 
programiral.

Med ciklom zaščite pred legionelo temperatura s toplotno 
črpalko doseže 60 °C ali več. Če je nastavitev tople 
sanitarne vode že nastavljena na 60 °C (glejte poglavje 
»Nastavitev temperature vode«), se cikel zaščite pred 
legionelo ne vklopi, ker je ta stalen.

Če je cikel prekinjen z obdobjem prepovedi dodatnega 
ogrevanja (signal »čas največje obremenitve« ali 
programiran časovni razpon), se zažene v naslednjem 
obdobju dovoljenja.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

9.3.2.2 Izbor ravni razvoda

Delovanje razvoda je povezano z uporabo kabla za prenos 
signala HC/HP, ki ga oddaja dobavitelj električne energije 
(glejte poglavje Priključitev kabla razvoda HC/HP).

Izberete lahko, kateri elementi lahko delujejo v času 
največje obremenitve (toplotna črpalka, dodatno električno 
ogrevanje ali grelni kotel).

Zaradi tveganja neskladnosti v ukazih, danih napravi, je 
razvod (ki ga parametrira inštalater) nezdružljiv z uporabo 
programiranja časovnih razponov (uporabniški meni).

 ∙ Posvetujte se z uporabnikom o tem, da dosežete najboljši 
kompromis.

TAR.DELOV
              1
               

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Obrnite gumb za izbiro načina (kot v primeru spodaj)

TAR.DELOV
              0

 ∙ Za potrditev vrednosti pritisnite na kolesce

 - moDE 0 = Noben element ne sme delovati.

 - moDE 1 = Samo toplotna črpalka lahko deluje.

 - moDE 2 = Toplotna črpalka in dodatno ogrevanje lahko 
delujeta (nevtralizacija funkcije »IZKL. URE«).

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

9.3.2.3 Nastavitev načina prezračevanja

VENT .MODE
               

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Obrnite gumb za izbiro načina (kot v primeru spodaj)

VENT .MODE
               2

 - moDE 1 = Prezračevanje samo med ogrevanjem vode.

 - moDE 2 = Stalno prezračevanje

 - moDE 3 = Prezračevanje med ogrevanjem vode in prezračevanje, 
ki ga upravlja zunanji nadzor (na primer zaznavalo vlage).

i
 Opomba
Kabel za zunanje upravljanje se priklopi na 
vhod »zunanjega nadzora prezračevanja« 
glavne plošče (glejte električno shemo).

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

9.3.2.4 Nastavitev najnižje temperature

Dovoli se lahko delovanje dodatnega ogrevanja istočasno 
s toplotno črpalko, da se prepreči padec temperature vode 
pod temperaturo najmanjšega udobja 38 °C. Nato se vklopi 
dodatno ogrevanje, da temperatura vode doseže 43 °C, ki 
se nato zaustavi, toplotna črpalka pa nadaljuje ogrevanje 
vsebnika.

  MIN .TEMP
                            

 ∙ Pritisnite na gumb.
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 ∙ Obrnite gumb za izbiro načina (kot v primeru spodaj)

 MIN .TEMP

             43°C

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

i
 Opomba
Ta funkcija v privzetem načinu delovanja ni 
vklopljena. 
Pri razvodu se funkcija udobja izklopi.

9.3.2.5 Nastavitev najdaljšega časa ogrevanja

Izberete lahko čas, po katerem se dodatno ogrevanje 
uporablja vzporedno s toplotno črpalko, da se pospeši 
ogrevanje posode.

MAKS.  CAS
                           

 ∙ Pritisnite na gumb.

 ∙ Če želite izbrati čas trajanja, zavrtite kolesce (kot v 
primeru spodaj)

MAKS.  CAS
            3H

 ∙ Za potrditev vrednosti pritisnite na kolesce

i
 Opomba
Krajši, kot je najdaljši čas, pogosteje se bo 
zagnalo dodatno ogrevanje in višji bo 
strošek porabe električne energije.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

9.3.3 Ponastavitev parametrov

Ponastavitev parametrov omogoča ponovno inicializacijo 
vseh tovarniških nastavitev.

 ∙ V meniju »INST. MENU«, zavrtite kolesce do »RESET«.

   RESET
            

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro

 ∙ Če želite izbrati »da«, zavrtite kolesce.

   RESET             
             

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

9.3.4 Prikaz vhodov

Meni »PRIKAZ VHODOV« omogoča v realnem času 
prepoznati različne informacije, ki jih dajejo sonde in 
zaznavala.

Prikaz Oznaka Rep.

VODA
Temperatura tople sanitarne vode 

na spodnjem delu vsebnika Tvode

TEMP. ZRAK
Temperatura zraka, ki ga vsrkava 

toplotna črpalka Tzraka

TEMP. 

UPAR

Temperatura izparilnika toplotne 
črpalke (izhod reducirnega ventila) Todtaljevanja.

 TAR.DELOV Vhod kontakta časa nizke tarife Čas zunaj 
visoke tarife

HIGROSTAT Vhod zaznavala vlage Zaznavalo 
vlage

i
 Opomba
Temperatura, ki se stalno prikazuje na 
zaslonu, je zahtevana nastavljena 
temperatura in ne ustreza sistematično 
razpoložljivi temperaturi vode.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

9.3.5 Odčitavanje vrednosti števcev

Meni »STEVEC« omogoča poznavanje nekaterih statistik 
delovanja toplotne črpalke in dodatnega ogrevanja.

 ∙ V meniju »INŠTALATER« zavrtite kolesce do menija 
»STEVEC«.

STEVEC

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

 - STEVEC n1 = Število vklopov toplotne črpalke.

 - STEVEC n2 = Število vklopov dodatnega električnega 
ogrevanja.

 - STEVEC n3 = Neuporabljeno.

 - STEVEC n4 = Število ur delovanja kompresorja.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

9.3.6 Zaklepanje menija inštalaterja

Meni »ZAKLEP« omogoča ustvarjanje 3 mogočih ravni 
zaklepanja za dostop do menijev.

 ∙ V meniju »INŠTALATER« zavrtite kolesce do »ZAKLEP DI«.

ZAKLEn I
               

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

ZAKLEn I
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 ∙ Zavrtite kolesce, da izberete raven zaklepanja (kot v 

primeru spodaj)

 - Ne = Zaklepanje ni vklopljeno, vendar pa je omogočeno 
ročno zaklepanje, če 3 sekunde pritiskate na »MENI«.

 - auto = Zaklepanje dostopa do menijev z začasnim 
odklepanjem (60 sek.) je mogoče, če 3 sekunde pritiskate 
na tipko »MENI«.

 - pro = Zaklepanje dostopa do menijev z začasnim 
odklepanjem (30 sek.)  
Odklepanje je mogoče, če 3 sekunde istočasno pritiskate 
na tipki »MENI« in »Nastavitev časovnega razporeda«.

 ∙ Za potrditev vrednosti pritisnite na kolesce.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

9.3.6.1 Razveljavitev »auto« zaklepanja

i
 Opomba
Ko je vklopljeno zaklepanje, sta omogočena 
samo dostop do odklepanja in ponovna 
nastavitev napak.

             500C
               

 ∙ Tri sekunde pritiskajte na tipko »MENI«.

 ∙ Če želite izbrati »da«, zavrtite kolesce.

ODKLEn i
           

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

9.3.6.2 Razveljavitev "pro" zaklepanja

             500C
               

 ∙ Tri sekunde pritiskajte na tipko »MENI«.

ODKLEn i
           

 ∙ Tri sekunde pritiskajte na tipko »URA« in na kolesce.

ODKLEn i
           

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

9.3.6.3 Ročno zaklepanje, neposredno prek 
glavnega zaslona

i
 Opomba
Parameter je dostopen brez vstopa v meni 
inštalaterja, če zaklepanje še ni vklopljeno.

 ∙ Tri sekunde pritiskajte na tipko »MENI«.

 ∙ Zavrtite kolesce, da izberete raven zaklepanja »da« ali 
»ne«.

ZAKLEN I
                            

 ∙ Pritisnite gumb, da potrdite izbiro.

 ∙ Ročno odklepanje je omogočeno, če 3 sekunde pritiskate 
na tipko »MENI«.

 ∙ Pritisnite »MENU« da se vrnete na začetni meni.

9.4 Priprava na test »zrakotesnosti«

Test zrakotesnosti omogoča merjenje pretoka uhajanja 
zraka iz stanovanja pred dostavo naprave.

Naprava je zasnovana tako, da zagotavlja optimalno 
energetsko učinkovitost in dolgoletno ohranjanje kakovosti 
izdelka.

Za doseganje te visoke ravni kakovosti smo vzpostavili 
varnostni sistem za odvajanje kondenzata, ki se vklopi ob 
zamašitvi glavnega odvajanja.

To varnostno odvajanje se med testom zrakotesnosti zazna 
kot uhajanje zraka.

Zato boste v vrečki za dokumente, dobavljeni skupaj 
z napravo, našli barvni čep za zamašitev odvajanja 
odvečnega kondenzata

1

1 Čep za odprtino z razbremenilnim čepom za odvajanje 
kondenzata

b
 Pozor !
Tveganje razlitja.
Razbremenilni čep za odvajanje 
kondenzata mora biti prost.
• Pred priključitvijo napetosti naprave 

odstranite čep.

9.5 Informacije za uporabnika

Po namestitvi:

 ∙ Uporabniku razložite delovanje sistema.

 ∙ Njegovo pozornost usmerite na varnostna navodila, ki jih 
mora upoštevati uporabnik.
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 ∙ Uporabnika obvestite o nujnem zagotavljanju rednega 

vzdrževanja naprave (pogodba o vzdrževanju).

 ∙ Uporabniku navedite ukrepe, ki jih mora sprejeti za 
zagotovitev oskrbe s svežim zrakom.

 ∙ Odgovorite na vprašanja, ki vam bi jih lahko postavil 
uporabnik.

 ∙ Uporabnika obvestite o najustreznejših nastavitvah glede 
na njegove težnje po prihranku energije (glejte poglavje 
»Nasveti za optimizacijo energetske porabe naprave« v 
navodilih za uporabo).

10  Vzdrževanje

Vse posege na obtoku hlajenja mora obvezno izvesti 
kvalifi cirana oseba, kateri je bilo izdano potrdilo o 
usposobljenosti v skladu z veljavnimi pravili. 

Pri napravah, ki so namenjene večletnemu delovanju in 
so podvržene naključnim zunanjim okoliščinam, tveganja 
uhajanja niso izključena.

Spuščanje hladilne tekočine v ozračje je prepovedano. 
Pred posegom v hladilni krog je potrebno hladilno sredstvo 
pravilno prestaviti v za to namenjeno posodo.

 ∙ Postopke vzdrževanja naprave izvajajte samo, če ste 
kvalifi ciran strokovnjak.

10.1 Upoštevanje intervalov vzdrževanja

 ∙ Za ohranitev zmogljivosti in podaljšanje življenjske 
dobe naprave priporočamo, da pooblaščeni strokovnjak 
opravi vsakoletni pregled in vzdrževanje naprave. Ti 
pregledi poleg tega pogojujejo tudi ohranjanje garancije 
proizvajalca.

10.2 Priprava vzdrževanja

10.2.1 Dobava rezervnih delov za vzdrževanje 
in popravila

 ∙ Če pri izvajanju postopkov vzdrževanja ali popravil 
potrebujete rezervne dele, uporabite izključno originalne 
rezervne dele Vaillant.

Originalne sestavne dele naprave je treba med nadzorom 
postopkov skladnosti CE certifi cirati istočasno z napravo. 
Če med postopki vzdrževanja ali popravili ne uporabljate 
originalnih certifi ciranih delov Vaillant, se izjava o skladnosti 
naprave CE razveljavi. Zato vam priporočamo obvezno 
uporabo originalnih rezervnih delov Vaillant.

10.3 Napotki pred vzdrževanjem

Pred začetkom vzdrževanja ali zamenjave rezervnih delov 
upoštevajte osnovna varnostna navodila:

 ∙ Napravo zaustavite.

 ∙ Prekinite električno napajanje sistema.

 ∙ Po potrebi zaprite zaporne pipe na hidravličnem krogu.

 ∙ Če morate zamenjati sestavne dele hidravličnega kroga, 
izpraznite napravo.

 ∙ Med posegom na napravi vse električne dele zaščitite 
pred vodo.

 ∙ Počakajte, da se ventilator popolnoma zaustavi.

10.4 Vzdrževalna dela

 ∙ Preverite pravilnost delovanja varnostnih delov.

 ∙ Preverite zatesnjenost hladilnega kroga.

 ∙ Preverite zatesnjenost hidravličnih krogov.

 ∙ Preverite pravilnost delovanja varnostnega sklopa.

 ∙ Prepričajte se, da v okolici hladilnega kroga ni sledi rje ali 
olja.

 ∙ Preverite, da sestavni deli naprave niso obrabljeni ali 
zlomljeni.

 ∙ Preverite, ali so žice na električnih priključkih pritrjene.

 ∙ Preverite ozemljitev naprave.

 ∙ Preverite začetno temperaturo toplotne črpalke in 
preglejte točke nastavitve.

 ∙ Preverite, da na kompresorju ni zmrzali.

 ∙ Odstranite prah z ohišja za napajanje z električno 
energijo.

 ∙ Očistite izparilnik in preverite, ali zrak kroži med krilci in 
okoli naprave. Postopajte previdno, da ne poškodujete 
krilc.

 ∙ Preverite, ali se ventilator prosto vrti.

 ∙ Preverite, ali se lahko kondenzat pravilno odvaja.

 ∙ Preverite anodo proti koroziji (glejte poglavje »preverjanje 
zaščitne anode«).

 ∙ Priporočamo redno izvajanje pregleda odlaganja 
vodnega kamna in po potrebi čiščenje odprtine za 
pregled, predvidenih za to (glejte poglavje »Praznjenje 
naprave«).

 ∙ Preverite odlaganje vodnega kamna na električnem 
grelcu (če je debelina apnenca večja od 5 mm, je treba 
grelec zamenjati).

 ∙ Preverite zatesnjenost tesnila odprtine za pregled. 
Priporočamo zamenjavo tesnila po vsakem odpiranju.

10.5  Praznjenje naprave

 ∙ Prekinite električni tok naprave.

 ∙ Zaprite cev za dovod hladne vode varnostnega sklopa.

 ∙ Prepričajte se, ali ima varnostni sklop priključek za odvod 
v kanalizacijo.

 ∙ Odprite ventil varnostnega sklopa in preverite, ali topla 
voda iz vsebnika odteka v kanalizacijo.

 ∙ Odprite najvišjo točko za črpanje tople vode na napravi.

 ∙ Ko vsa voda odteče, zaprite točko za črpanje tople vode, 
nato pa zaprite še ventil varnostnega sklopa.
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10.6 Preverjanje zaščitne anode

Anodo proti koroziji, nameščeno na vsebniku tople vode, 
je treba preverjati v rednih intervalih in vsaj vsako leto po 
začetku obratovanja toplotne črpalke.

1

2
3

Legenda
1 1 vijak (x 2)
2 Prednji pokrov
3 Zaščitna anoda

Za preverjanje sledi erozije na zaščitni anodi izvedite 
naslednje postopke:

 ∙ Zaustavite sistem.

 ∙ Prekinite električno napajanje sistema.

 ∙ Zaprite zaporne pipe na hidravličnem krogu.

 ∙ Vsebnik tople vode izpraznite do prostornine najmanj 100 
litrov.

 ∙ Odvijte 2 vijaka (1).

 ∙ Odstranite prednji pokrov (2).

 ∙ Odklopite električne žice, odvijte zaščitno anodo posode 
in jo popolnoma odstranite.

 ∙ Preverite zaščitno anodo.

Zunanji premer zaščitne anode mora biti najmanj 15 
mm. Površina zaščitne anode mora biti enakomerna. Če 
zunanji premer ni zadosten ali pa je njegova površina 
neenakomerna, jo zamenjajte.

i
 Opomba
Zaščitna anoda v slabem stanju delovanja 
skrajša življenjsko dobo naprave in 
razveljavi garancijo.

10.7 Ponovna nastavitev varnostnega 
temperaturnega termostata

Pred ponovno nastavitvijo termostata preverite:

 - ali kontakt »časa nizke tarife« in programiranje ure ne 
prepovedujeta njegovega delovanja;

 - ali se varnostni električni termostat ne aktivira zaradi 
pregrevanja (> 85 °C);

 - ali se na potopnem grelcu odlaga apnenec.

1

2

Legenda
1 Varnostni termostat
2 Gumb za ponastavitev

i
 Opomba
Nastavitve omejevalnika vodomera ne 
spreminjajte.

10.8 Preverjanje električne napeljave

 ∙ Preverite električno napeljavo in pri tem upoštevajte vse 
veljavne predpise.

10.8.1 Preverjanje kablov

Če je napajalni kabel te naprave poškodovan, ga lahko 
za preprečevanje nesreče zamenja izključno proizvajalec, 
poprodajna služba ali katera koli podobno usposobljena 
oseba.

 ∙ Če boste napajalni kabel zamenjali, glejte poglavje 
»Električni sistem«.

10.9 Začetek obratovanja po postopku 
vzdrževanja

 ∙ Ko je postopek vzdrževanja končan, zaženite napravo 
(glejte poglavje »Zagon«).

 ∙ Po opravljenem posegu preverite zatesnitev sestavnih 
delov hidravličnih vodov.

 ∙ Po končanem posegu izvedite preizkus delovanja in 
preverite varnost sistema.
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11 Popravilo okvar

11.1 Ponovna inicializacija po napaki

Pred začetkom posebne diagnostike:

 ∙ preverite, da ni prišlo do prekinitve električnega omrežja 
in je naprava pravilno priključena;

 ∙ prepričajte se, da so zaporne pipe odprte.

11.2 Kode napak

Kode napak so opisane v tabeli v prilogi (glejte »Tabela kod 
napak«).

Pri nepravilnosti se na prikazovalniku naprave prikaže 
številka kode napake.

 ∙ Opravite potrebna popravila.

 ∙ Za ponovni zagon napravo vklopite in izklopite.

12 Končna ustavitev

 ∙ Ugasnite napravo. 

 ∙ Prekinite električni tok naprave.

 ∙ Izpraznite napravo (glejte poglavje »Vzdrževanje«). 

 ∙ Napravo in sestavne dele reciklirajte ali odstranite 

 ∙ (glejte poglavje »Recikliranje«).

13 Recikliranje

13.1 Embalaža

 ∙ Odpad razvrstite tako, da ločite tistega, ki se lahko reciklira 
(karton plastika ...) od odpada, ki ga ni mogoče reciklirati 
(cerklaža ...).

 ∙ Te odpadke odstranite med odpad v skladu z veljavnimi 
predpisi.

13.2 Recikliranje naprave in njegovih 
sestavnih delov

Napravo je treba reciklirati v skladu z direktivo WEEE 
(Odpadna električna in elektronska oprema), ki posebej 
zahteva:

 - selektivno zbiranje odpada električne in elektronske 
opreme,

 - selektivno sistemtično obdelavo nekaterih tako 
imenovanih sestavnih delov in snovi,

 - ponovno porabo, recikliranje in ocenjevanje zbranega 
odpada WEEE.

 ∙ Izdelka in njegove dodatne opreme ne odvrzite 
med gospodinjske odpadke.

 ∙ ∙Zagotovite, da se uporabljena naprava in 
morebitna dodatna oprema lahko odstranijo 
med odpadke na primeren način

 ∙ Napravo oddajte na zbirnem mestu za obdelavo, oceno, 
recikliranje odpadka, ki sodi med električno in elektronsko 
opremo.

 ∙ Upoštevajte vse veljavne predpise.

i
 Opomba
Z upoštevanjem te direktive pripomorete k 
ohranjanju naravnih virov in zaščiti 
človekovega zdravja.

13.3 Hladilno sredstvo

b
 Nevarnost!
Nevarnost opeklin zaradi hladiva 
R-134A.
Naprava vsebuje hladilno sredstvo in je 
zato potrebna previdnost. 
• V hladilni krog naprave sme posegati le 

za to usposobljena oseba, z ustreznim 
znanjem in potrdilom.

• Preprečite stik s kožo in očmi.

i
 Opomba
Recikliranje hladilne tekočine in embalaže 
mora izvesti usposobljeno osebje, ki je 
napravo namestilo.

R134A je fl uorirani toplogredni plin (Kjotski protokol PES 
1975). Pri normalni uporabi in pod normalnimi pogoji je to 
hladilno sredstvo varno. Odplinjevanje hladilnega sredstva 
v ozračje je prepovedano, razen če je to potrebno, da se 
zagotovi varnost.

 ∙ Pred recikliranje toplotne črpalke je treba hladilno 
sredstvo pravilno prestaviti v za to namenjeno posodo in 
reciklirati.

Pooblaščeno osebje za ravnanje s fl uoriranimi toplogrednimi 
plini mora imeti potrdilo o ravnanju v skladu s predpisi.
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TEHNIČNI PODATKI
14 Tehnični podatki

i
 Opomba
Ti tehnični podatki veljajo za novo napravo 
z ustreznimi toplotnimi izmenjevalniki.

Opis Enota VWL BM 290/3
Nominalna prostornina posode l 290

Zunanji premer cilindra posode mm 700

Višina mm 1658

Neto teža kg 120

Teža naprave, polne vode in pripravljene za uporabo kg 410

Material kadi posode/vgrajeni toplotni izmenjevalnik - emajlirano jeklo

Toplotna izolacija posode - poliuretanska pena 45 mm

Zaščita proti koroziji - magnezijeva anoda

Največji tlak v obtoku sanitarne vode bar 7
Mpa 0.7

Površina vgrajenega toplotnega izmenjevalnika m² 1,45
Najvišja temperatura sanitarne vode s toplotno črpalko °C 60
Najvišja temperatura sanitarne vode z dodatnim električnim ogrevanjem °C 65
Največja prostornina uporabne tople vode Vmaks l 406,5
Absorbirana moč pri stalnem vrtilnem momentu Pes kW 0,03
Značilnosti toplotne črpalke
Vrsta hladilne tekočine R134A

Količina hladilne tekočine za popolno polnjenje kg 0.95

Največji visoki pritisk toplotne črpalke
bar 25

Mpa 2.5

Najnižji visoki pritisk toplotne črpalke
bar 11

Mpa 1,1

Dovoljeni temperaturni razpon zraka °C -7 / +35

Največji pretok zraka toplotne črpalke (pri hitrosti 2) m3/h 450

Največja skupna dolžina cevi zraka (Ø 160 mm) pri gibki oplaščeni cevi m 10

Največja skupna dolžina cevi zraka (Ø 160 mm) pri togi oplaščeni cevi m 20

Raven zvočnega tlaka pri hitrosti 1 dB(A) 36 do 2m

Največji pretok kondenzata L / h 0,3

Nazivna moč toplotne črpalke za vodo pri 60 °C W 700

Moč, obnovljena s toplotno črpalko (voda pri 45 °C) W 1650

Cikel pretakanja (v skladu z EN16147) - XL

COP z zrakom pri 25 °C (v skladu z EN16147) - 3,45

COP z zrakom pri 15 °C (v skladu z EN16147) - 3,30

COP z zrakom pri 7 °C (v skladu z EN16147) - 3,03

COP z zrakom pri 2 °C (v skladu z EN16147) - 2,52

COP z zrakom pri −7 °C (v skladu z EN16147) - 2,20

Električne značilnosti
Napetost in frekvenca napajanja izdelka V/Hz 230V - 50Hz

Največja jakost napajanja A 16

Dolžina priloženega napajalnega kabla m 2,5

Največja moč W 2200

Indeks električne zaščite izdelka - IPX1

Nazivna moč dodatnega električnega ogrevanja W 1500

Toplotna obremenitev dodatnega električnega ogrevanja W/cm2 12

Hidravlični priključki
Priključki obtoka sanitarne vode cola M 3/4

Priključki vgrajenega toplotnega izmenjevalnika cola M 1
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15 Priloga

15.1 Krivulja zmogljivosti toplotne črpalke
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Legenda
A Koefi cient zmogljivosti
B Temperatura zraka °C
1 Temperatura vode 55 °C



0020211480_00 - 02/15 - Vaillant40

PRILOGA
15.2 Električna shema aroSTOR brez in z opcijskim izmenjevalnikom
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Legenda
1 Nadzorna plošča
2 Konektor bus
3 Glavna plošča
4 Konektor časa nizke tarife
5 Zunanji nadzor prezračevanja
6 Konektor varnostnega omejevalnika
7 Zaznavalo temperature vode
8 Zaznavalo temperature odtaljevanja
9 Zaznavalo temperature zraka
10 Oskrba z električno energijo 230 V
11 Kondenzator
12 Varnostni omejevalnik
13 Električni upor
14 Ventilator
15 Kondenzator
16 4-potni ventil
17 Kondenzator
18 Kompresor
19 Stikalo za vklop/zaustavitev dodatnega grelnega kotla 
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PRILOGA
15.3 Tabela kod napak

Napaka se odstrani s kratkim pritiskom na kolesce (ročna ponovna nastavitev).

Koda Opis Mogoč vzrok Rešitev Začasno delovanje

alarm

buS

  – Elektronska plošča v 
okvari 
– Nepravilna 
povezava vodila bus s 
prikazovalnikom 
– Uporabniški zaslon v 
okvari  

• Električna nadnapetost omrežja.
• Napaka kabelske napeljave med 
električno priključitvijo (kontakt 
časa nizke tarife ali zunanji nadzor 
prezračevanja).
• Udarec med prevozom.

• Zamenjava glavne elektronske 
plošče.
• Zamenjava elektronske plošče 
zaslona.

Naprava je zaustavljena.

T_ZRAK

Zračna sonda v okvari 
(temperatura vsrkavanega 
zraka)

• Sonda ne obratuje.
• Sonda, odklopljena iz kartice.
• Poškodovani kabel sonde.

• Zamenjava sonde.

Toplotna črpalka je 
zaustavljena. Dodatno 
ogrevanje segreva vodo 
do 43 °C (najmanj 38 °C).

T_ODMRZ
Sonda uparjalnika v okvari 
(temperatura odtaljevanja)

• Sonda ne obratuje.
• Sonda, odklopljena iz 
elektronske plošče.
• Poškodovani kabel sonde.

• Zamenjava sonde.

Toplotna črpalka je 
zaustavljena. Dodatno 
ogrevanje segreva vodo 
do 43 °C (najmanj 38 °C).

T_VODA
Sonda posode za vodo v 
okvari

• Sonda ne obratuje.
• Sonda, odklopljena iz 
elektronske plošče.
• Poškodovani kabel sonde.

• Zamenjava sonde. Toplotna črpalka je 
zaustavljena.

URA Ura • Električna nadnapetost omrežja.
• Udarec med prevozom.

• Zamenjava elektronske plošče 
zaslona.

Dovoljeni časovni razpon 
ni upoštevan: voda 
se ohrani pri stalno 
nastavljeni temperaturi 
(če na vhod »zunanjega 
kontakta« ni priključen 
noben signal ali regulator).

VISOK TLA.
Visok tlak 
toplotne črpalke

• V posodi ni vode.
• Prevroča voda (> 75 °C).
• Sonda vode je odstranjena iz 
posode.
• Okvarjena sonda vode.

• Preverite, ali je vsebnik 
napolnjen z vodo in odzračena.
• Zamenjajte sondo vode.
• Preverite, ali je sonda ECS 
pravilno nameščena v svojem 
tulcu.

Toplotna črpalka je 
zaustavljena. Ponovna 
namestitev je samodejna.
Mogoče delovanje 
dodatnega ogrevanja.

DEFROST Prepogosto odtaljevanje 

• Ni pretoka zraka.
• Zamašena vhodna/izhodna 
odprtina.
• Zamašena oplaščena cev za 
prezračevanje.
• Predolga oplaščena cev ali 
preveč kolen.
• Umazan izparilnik.
• Zaznavalo zraka ni v pretoku 
zraka.

• Ventilator prestavite na največjo 
hitrost.
(kondenzator priklopljen s 
stranskim priključkom).
• Preverite prehod zraka na 
celotnem obtoku v oplaščeni cevi.
• Preverite dolžine oplaščene cevi:
– 10 m sem in tja pri gibki 
oplaščeni cevi.
– 20 m sem in tja pri gladki 
oplaščeni cevi.
• Preverite stanje morebitnih fi ltrov 
na zračnih oplaščenih ceveh.
• Preverite stanje čistoče 
izparilnika.
• Pravilno namestite zaznavalo 
zraka.

Toplotna črpalka je 
zaustavljena. Dodatno 
ogrevanje segreva vodo 
do 43 °C (najmanj 38 °C).

NIZEK TLA.
Nizki tlak 
toplotne črpalke

• Ni pretoka zraka.
• Zamašena vhodna/izhodna 
odprtina.
• Zamašena oplaščena cev za 
prezračevanje.
• Blokiran ventilator ali HS.
• Umazan ali zamašen izparilnik.
• Izparilnik, poln ledu.
• Zaznavalo zraka ni v pretoku 
zraka.

• Preverite, ali se ventilator vrti.
• Preverite prehod zraka na 
celotnem obtoku v oplaščeni cevi.
• Preverite dolžine oplaščene cevi:
– 10 m sem in tja pri gibki 
oplaščeni cevi.
– 20 m sem in tja pri gladki 
oplaščeni cevi.
• Preverite stanje morebitnih fi ltrov 
na zračnih oplaščenih ceveh.
• Preverite stanje čistoče 
izparilnika.
• Pravilno namestite zaznavalo 
zraka.

Toplotna črpalka je 
zaustavljena. Dodatno 
ogrevanje segreva vodo 
do 43 °C (najmanj 38 °C).

PREGREVAN.

Pregretje tople sanitarne 
vode (temperatura vode > 
85 °C)

• Okvarjena sonda vode.
• Sonda vode, odstranjena iz 
posode.

• Preverite, ali je sonda pravilno 
nameščena v posodi.

Toplotna črpalka je 
zaustavljena. Ponovna 
namestitev je samodejna.
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ERR.01.

Nepravilne meritve 
zaznaval temperature

• Zaznavalo zraka in zaznavalo 
odtaljevanja sta preklopljeni na 
plošči.
• Zaznavalo odtaljevanja in 
zaznavalo vode sta preklopljeni 
na plošči.
• Zaznavalo odtaljevanja je 
priklopljeno na zrak, zaznavalo 
zraka je priklopljeno na vodo, 
zaznavalo vode je priklopljeno na 
odtaljevanje.

• Pravilno namestite zaznavala 
temperature na glavni plošči.

Toplotna črpalka je 
zaustavljena.Nepravilna meritev 

zaznavala odtaljevanja

• Zaznavalo odtaljevanja je 
nepravilno nameščeno na 
kontaktu cevi, zaznavalo 
odtaljevanja meri zrak.

• Ponovno namestite zaznavalo 
odtaljevanja v stiku s cevjo.

Toplotna črpalka nima več 
plina. • Puščanje na hladilnem obtoku.

• Pred polnjenjem hladilnega 
obtoka ugotovite, kje pušča, in ga 
popravite.

Reducirni ventil HS
• Prekinitev delovanja mešička 
reducirnega ventila zaradi posega 
ali stika z vibracijskim delom.

• Zamenjava reducirnega ventila.

Vklopljen kompresor HS in 
kompresor temperature • Slabo delovanje kompresorja. • Zamenjava kompresorja.

ERR.02.
Nepravilne meritve 
zaznaval temperature

• Zaznavalo zraka in zaznavalo 
vode sta preklopljeni na plošči.
• Zaznavalo odtaljevanja je 
priklopljeno na vodo, zaznavalo 
vode je priklopljeno na zrak, 
zaznavalo zraka je priklopljeno na 
odtaljevanje.

• Pravilno namestite zaznavala 
temperature na glavni plošči. Naprava je zaustavljena.

ERR.03.
Nepravilne meritve 
zaznaval temperature

• Zaznavalo odtaljevanja je 
priklopljeno na vodo, zaznavalo 
vode je priklopljeno na zrak, 
zaznavalo zraka je priklopljeno na 
odtaljevanje.

• Pravilno namestite zaznavala 
temperature na glavni plošči. Naprava je zaustavljena.

ERR.04.

Nepravilne meritve 
zaznaval odtaljevanja in 
vode

• Zaznavalo odtaljevanja in 
zaznavalo vode sta preklopljeni 
na plošči.

• Pravilno namestite zaznavala 
temperature na glavni plošči.

Toplotna črpalka je 
zaustavljena.

alarm

Epr o
Težave s pomnilnikom 
kartice za prikaz

• Kartica za prikaz je 
poškodovana. • Zamenjajte kartico za prikaz. Naprava je zaustavljena.
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15.4 Hidravlična shema brez opcijskega 

izmenjevalnika
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Legenda
1 Zaporna pipa
2 Reducirni ventil
3 Nepovratni ventil
4 Izolacijski dielektrični cilinder
5 Varnostna skupina
6 Črpalka za recikliranje sanitarna voda
7 Odtekanje
8 Raztezna posoda za sanitarno vodo
9 Termostatska mešalna baterija
10 Toplotni blažilec
11 Cirkulator grelnega kotla
12 Varnostni ventil grelnega kotla
13 Ekspanzijska posoda grelnega kotla
14 Kotla
15 Sanitarna voda
16 Recikliranje sanitarna voda
17 Sanitarna hladna voda
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