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Montaj bilgileri
Ürünün montajı ile ilgili gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
1.
Bu ürün sadece, Vaillant yetkili satıcılarının uzman
tesisatçıları tarafından monte edilmelidir. Montajın
mevcut talimatlara, kurallara ve direktiflere uygun
olmasından bu uzman tesisatçı sorumludur.
Ürünün tamir ve bakımı Vaillant teknik servisi
tarafından yapılmalıdır.
2.
Ürünün montajı ile ilgili bilgi ve şemalar, bu kılavuz ile
birlikte verilen montaj kılavuzunun “Montaj” bölümünde verilmiştir.
3.
Ürünün teknik bilgileri, bu kılavuz ile birlikte verilen
montaj kılavuzunun “Teknik bilgiler” bölümünde
verilmiştir.

Tüketici hakları
Tüketicinin seçimlik hakları
1.
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
1.1
Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek
sözleşmeden dönme,
1.2 Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden
indirim isteme,
1.3 Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün
masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
1.4 İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile
değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından
birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği
bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat
ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara
başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü,içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un 58 inci maddesi
uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi,
yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde
yerine getirilir.

5.

6.

Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında
bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim
tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan
tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren
tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin şikayet ve itirazı durumunda
Tüketici, seçimlik haklarının kullanılması ile ilgili olarak
çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
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Kılavuzlar ile ilgili bilgiler

Aşağıdaki uyarılar tüm doküman için bir kılavuz olarak
verilmiştir.
Bu kullanma ve montaj kılavuzu ile bağlantılı olarak
başka dokümanlar da geçerlidir.
Bu kılavuza uyulmaması sonucu oluşacak hasarlardan sorumluluk kabul edilmez.
Geçerli Olan Diğer Dokümanlar
actoSTOR'u kullanırken ve monte ederken tesiste bulunan tüm komponentlerin ve modüllerin kullanım
ve montaj kılavuzları göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu kullanım ve montaj kılavuzları sistemin ilgili kılavuzları ve ek komponentlerle birlikte verilir.

1.3

Bu montaj kılavuzu sadece aşağıdaki ürün numaralı boyler tipleri için geçerlidir.
– 0010005373 (actoSTOR VIH RL 300 – 60)
– 0010005374 (actoSTOR VIH RL 300 – 120)
– 0010005375 (actoSTOR VIH RL 400 – 60)
– 0010005376 (actoSTOR VIH RL 400 – 120)
– 0010005377 (actoSTOR VIH RL 500 – 60)
– 0010005378 (actoSTOR VIH RL 500 – 120)
Boyler tiplerine ait olan ürün numaraları tip etiketi üzerinde bulunmaktadır.
1.4

1.1

Dokümanların Saklanması

Kılavuzun geçerliliği

Tip etiketi

Tip etiketi boylerin arka tarafında üst sol kısmında
bulunmaktadır.

Gerektiğinde elinizde hazır olması için, bu kullanım ve
montaj kılavuzunu iyi saklayın.
1.5
1.2

Kullanılan semboller

Aşağıda, metinlerde kullanılan semboller açıklanmıştır:

a

Tehlike sembol:
– ölüm tehlikesi
– Ağır yaralanma tehlikesi
– Hafif yaralanma tehlikesi!

e
b
i

Tehlike sembol:
– Elektrik çarpması nedeniyle yaşamsal
tehlike mevcuttur

>

CE İşareti

CE işaretiyle cihazların tiplere genel bakışta verilen bilgilere göre, aşağıdaki yönetmeliklerin temel kurallarına
uygunluğu belgelenir:
– Alçak Gerilim Direktifi (AB Komisyonu Direktifi
2006/95/AT),
– Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (AB Komisyonu
Direktifi 2004/108/AT).
Cihazlar test edilmiş olan örnek cihazla aynıdır.

Tehlike için sembol:
– Maddi hasar riski
– Çevreye zarar verme tehlikesi
Faydalı bir açıklama ve bilgiler için sembol

Gerekli bir etkinlik sembolü
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2 Cihaz ile ilgili bilgiler

No

Açıklamalar

1

Üst kapak

actoSTOR VIH RL sıcak su boyleri dolaylı yoldan ısıtılan
üstten doldurma prensibine göre çalışan bir sıcak su
boyleridir. actoSTOR VIH RL boylerler Vaillant VRC 430,
630/2, VRS 620/2 veya VRT 392 otomatik kontrol
cihazları veya 35 kW ile 160 kW kapasiteli Vaillant ısıtma
cihazları ile birlikte mükemmel uyumlu kombinasyon
oluşturmaktadır. Bu uyumlu sistemin tüm işlevlerinden
faydalanmak için bölüm 2.3’te açıklanan montaj uyarılarını dikkate alınız.

2

Hidrolik blok

3

Isıtma devresi besleme pompas

4

Üst izolasyon/kapak

5

Yan izolasyon/kapak

6

Temizleme kapağı

7

Ön sac

8

Kapak

actoSTOR VIH RL boylerler aşağıdaki ısıtma cihazları ile
birlikte kullanılabilmektedir.

9

Elektrik panosu

10

Sıcak su besleme pompası

2

–
–
–
–
–
–

Cihaz ile ilgili bilgiler

ecoVIT
atmoCRAFT
ecoCRAFT
atmo/turboTEC
ecoTEC
Yabancı marka ısıtma cihazları (montaj kılavuzundaki
uyarılar dikkate alınmalıdır).

Tablo 2.1 actoSTOR boylerin yapısı
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2.2

2.1

actoSTOR boylerin yapısı















Montaja başlamadan önce teslimat kapsamının eksiksiz ve hasarsız olup olmadığını kontrol ediniz!

Kontrol cihazları

Vaillant actoSTOR VIH RL sıcak su boylerleri içinde bulunan bir elektronik üzerinden kumanda edilmektedir.
Sıcak su sıcaklığı ve sıcak su hazırlama saatleri ile sirkülasyon pompasının çalışma saatleri kontrol cihazında
ayarlanabilir.

b

Dikkat!
Yanlış kontrol cihazı kullanılması sonucu
hasar tehlikesi!
Yanlış kontrol cihazları kullanıldığında
actoSTOR ya da kontrol cihazında hasar
oluşabilir.
> actoSTOR sadece burada tipleri belirtilen
en yeni kontrol cihazları ile kullanılmalıdır:
- VRC 430
- VRC 630, VRC 630/2 ve üzeri
- VRS 620, VRS 620/2 ve üzeri
- VRT 392





Şekil 2.1 actoSTOR boylerin yapısı
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3

Emniyet

3.1

Emniyet ve Uyarı Bilgilerine Dikkat Edilmesi

> Kullanım ve montaj için, yapılması gereken işlemlerin
önlerinde bulunabilecek olan genel emniyet talimatlarına ve uyarı bilgilerine dikkat edin.
3.1.1

Uyarı bilgilerinin sınıflandırılması

Uyarı açıklamaları, tehlikenin ağırlığına bağlı olarak uyarı
işaretleri ve etkili kelimelerle sınıflandırılmıştır.
Uyarı
işaretleri

a
e
a
b
3.1.2

Etkili
kelime

Açıklama

Tehlike!

Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi

Tehlike!

Elektrik çarpması nedeniyle
yaşamsal tehlike mevcuttur

Uyarı!

Hafif yaralanma tehlikesi!

Dikkat!

Çevre zarar verme veya maddi
hasar tehlikesi

Uyarı bilgilerinin yapısı

Uyarı bilgilerini üstte ve altta bulunan bir ayırma çizgisinden tanıyabilirsiniz. Aşağıdaki temel prensibe göre
yapılandırılmıştır:

a
3.2

Etkili kelime!
Tehlikenin türü ve kaynağı!
Tehlikenin türü ve kaynağına ilişkin açıklama
> Tehlikenin önlenmesine ilişkin önlemler.

Amacına uygun kullanım

actoSTOR VIH RL boyler son teknoloji ve güvenlik tekniği kurallarına uygun olarak imal edilmiştir. Buna rağmen usulüne veya amacına uygun olmayan kullanımlarda kullanıcıya veya çevresine maddi veya manevi
zararlar verebilir.
Bu boyler, fiziksel, duyusal, zihinsel özürlü veya deneyimi ve/veya bilgisi olmayan kişiler (çocuklar da dahil)
tarafından, sadece güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından denetilmeleri ya da bu kişilerden talimat almaları
durumunda kullanılabilir.
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Çocuklar denetim altında tutularak boylerle oynamadıklarından emin olunmalıdır.
Vaillant actoSTOR VIH RL boylerler kullanma suyu
sistemlerine uygun 70 ºC’ye kadar ısıtılmış kullanma
suyunun evlerde, iş yeri ve kamu binalarında kullanımını
sağlamak amacıyla üretilmiştir.
Bunun dışındaki her türlü kullanım amacına uygun olmayan kullanım olarak tanımlanır. Her türlü doğrudan ticari
ve endüstriyel kullanım da amacına uygun olmayan bir
kullanımdır. Amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda oluşacak zararlardan üretici/satıcı sorumlu değildir. Riziko sadece uygulayıcıya aittir.
Amacına uygun kullanıma, kullanma ve montaj kılavuzlarına uyulması, bakım ve denetim şartlarının yerine getirilmesi de dahildir.
Her türlü kötü amaçlı kullanımlar yasaktır!
3.3

Emniyet Uyarıları ve Yönetmelikler

3.3.1

Yerleştirme ve Ayarlama

Montaj ve ilk devreye alma çalışmaları yetkili bir servis
tarafından yapılmalıdır. Montajın ve ilk devreye almanın
kurallara uygun olmasından bu uzman tesisatçı sorumludur.
Bu firma aynı zamanda kontrol/bakım ve onarım çalışmaları ile cihazda değişiklik yapmaktan da sorumludur.
> Su yolunda metal olmayan borular kullanıldığında,
üretici tarafından bu boruların sürekli 70 °C ve birkaç
saatliğine 95 °C sıcaklıklara kadar kullanılmasına izin
verildiğinden emin olun.
> Sürekli olarak 60 ºC’nin üzerinde sıcak su hazırlanması talep edildiğinde haşlanma koruması ve aynı
şekilde enerji tasarrufu sağlamak için bir termostatik
vana kullanılmasına dikkat ediniz.
> Rekor bağlantılarının sıkılması veya sökülmesi esnasında sadece uygun ölçüdeki anahtar (açık ağız) kullanılmalıdır. Kesinlikle boru anahtarı veya papağan
pense kullanılmamalıdır.
Boyler sıcak ve soğuk su bağlantılarına metal olmayan
malzemelerden yapılmış olan borularla bağlandığında ve
topraklı değilse, korozyon hasarları oluşabilir.
> Bu durumda boylerin topraklanması gerekir.
3.3.2

Donma hasarlarının önlenmesi

Isıtma sisteminin tüm emniyet fonksiyonlarını kullanabilmesini sağlamak için ısıtma cihazı tam olarak hiçbir
zaman kapatılmamalıdır. Eğer ısıtma cihazı donma tehlikesi olan bir ortam veya ısıtılmayan bir odada uzun süre
kapatılacak ise actoSTOR boylerin tamamen boşaltılması
gerekmektedir.
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3 Emniyet

3.3.3

Sızıntıların sebep olduğu hasarların önlenmesi

actoSTOR boyler ile sıcak su muslukları arasındaki boru
devresinde su kaçağı tespit edildiğinde boyler soğuk su
giriş devresi üzerindeki vana kapatılmalıdır ve Vaillant
yetkili satıcısının sertifikalı ustası tarafından kaçağın
giderilmesi sağlanmalıdır.
3.3.4

Yanlış yapılan değişikliklerin sebep olduğu
hasarların önlenmesi

Boru devreleri, hava alma devreleri ve emniyet ventili
bağlantısı üzerindeki değişiklikler sadece Vaillant yetkili
satıcılarının sertifikalı ustaları tarafından yapılmalıdır!
3.4

Elektrik besleme bağlantısı ile ilgili uyarılar

actoSTOR boyler için ayrı bir elektrik besleme bağlantısı
yapılması gerekmektedir. Bunun üzerinden actoSTOR
boylerde bulunan aşağıdaki yapı elemanları beslenmektedir.
– Elektronik kart.
– Sıcak su ve ısıtma devresi besleme pompası
– Elektrikli koruma anodu.
– Opsiyonel olarak takılabilen resirkülasyon pompası.
– Opsiyonel olarak takılabilen harici arıza bildirim çıkışı.

b

Kurallar ve Yönetmelikler

Boylerin montajı ve tüm hidrolik bağlantıları Vaillant yetkili satıcıları ve yetkili satıcılarımızın sertifikalı ustaları
tarafından “Vaillant tesisat kontrol listesine” uygun olarak yapılmalıdır.
Boylerin montajı esnasında özellikle aşağıdaki kanun,
yönetmelik, teknik kurallar, standartlar ve şartnamelere
dikkat edilmelidir.
– DIN 1998 – TRWI (içme suyu tesisatları için teknik
kurallar).
– DIN 4753 (içme ve kullanma suyu için ısıtma sistemleri).
– Yerel su idarelerinin kural ve şartnameleri.
Boyler ve sistem sadece Vaillant teknik servisi tarafından tüm kontrolleri yapıldıktan sonra eksiksiz olarak
devreye alınmalıdır.
3.5

3.6

3.7

Dikkat!
Elektrik geriliminin kesilmesi maddi hasarlara sebep olabilir!
Boyler bir harici akım anodu ile korozyona
karşı korunmaktadır.
> İçi su ile dolu olan actoSTOR'un, elektriği
kesinlikle iki günden fazla kesilmemelidir.

Devreye alma ile ilgili uyarılar

actoSTOR boylerin sorunsuz işlevlerinin güvence altına
alınmasını sağlamak için devreye alma esnasında aşağıdaki uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir :
– Sıcak su devresinin havasını atın (bkz. Bölüm 6.1).
– Isıtma suyu devresinin havası alınmalıdır.
– Sıcak su besleme pompasını -Kademe II'ye ayarlayınız
(bkz. Bölüm 6.1).
– Montajı yapılan yetkili usta tarafından tüm devreler
üzerinde kaçak kontrolleri yapılmalıdır. Teknik servis
tarafından da elektrik bağlantılarının doğruluğu kontrol edilmelidir.

Hidrolik bağlantılar ile ilgili uyarılar

actoSTOR boylerin üzerindeki boyler doldurma pompası
ve plakalı eşanjörün montajını yapabilmek için tesisat
üzerinde aşağıdaki şartların hazırlanmış olması geremektedir:
– Isıtma suyu devresi üzerinde hava alma için bir purjör
monte edilmesi gereklidir.
– Isıtma suyu devresi üzerinde bir kapatma vanası ulunmalıdır.
– Boylerin boşaltılmasını sağlamak amacı ile bir
boşaltma vanası takılmalıdır.

i

6

Plakalı eşanjör ve boyler doldurma pompasının hidrolik bağlantısını yapmadan önce
actoSTOR boylerin üst izolasyon kapağının
takılmış olması gerekmektedir.
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4
4.1

Kullanım

actoSTOR boylerin korozyona karşı
korunması

Boylerin Devreye Alınması

actoSTOR boylerinizi tekrar devreye almak için aşağıdaki noktalara dikkat ediniz :
– Soğuk su giriş vanası açık mı?
> Eğer açık değilse açınız.
– actoSTOR boyler su ile dolu mu?
Bunu anlamak için bir sıcak su musluğunu açınız.
Eğer su akıyor ise su dolu demektir.
> Eğer su akışı yok ise su giriş vanası açıldığında boyleriniz dolmaya başlamıştır ve bir süre sonra sıcak su
musluğundan su çıkışını görmeniz mümkün olacaktır.
Musluktan su akışı başladığında boyleriniz tamamen dolmuş anlamına gelmektedir.
– Isıtma ve kontrol cihazınız çalışmaya hazır mı?
> Eğer değilse şalterlerini açınız.
4.2

4.3

b

Dikkat!
Paslanma sonucu hasar tehlikesi!
Bir Acil Stop anahtarı ye da benzeri bir tertibatla actoSTOR'un elektriği iki günden fazla
kesilirse, boylerde yüksek paslanma tehlikesi
mevcuttur.
> actoSTOR'un elektriği kesinlikle iki günden
daha uzun bir süre ile kesilmemelidir.

i

actoSTOR boylerler emaye kaplamasının
yanında, ilaveten bir elektrikli koruma anodu
ile de korozyona karşı korunmaktadır. Bu
koruma anodu bakım gerektirmemektedir.
Elektrikli koruma anodunda bir arıza oluştuğunda, kontrol cihazının ekranından bir ikaz
verilmektedir (bkz. Kontrol cihazı kullanma
kılavuzu). Bu durumda kısa sürede Vaillant
teknik servisi tarafından kontrol edilmesini
sağlayınız.

Boyler kullanma suyu sıcaklığının ayarlanması

Boyler suyu sıcaklığının ayarlanması işlemi kontrol cihazınızın kullanma kılavuzunda açıklanmıştır.

a

Tehlike!
Sıcak su ile yanma tehlikesi!
Yapılan ayara göre sıcak su musluklarından
70 °C'ye kadar su akabilir.
> Su alırken sıcak su sıcaklığında dikkat ediniz.

> actoSTOR boylerinizi uzun süre kullanmayacaksanız
suyunu boşaltın.
> Bunun için bölüm 4.5’deki açıklanan işlemleri yapınız.
4.4

> İstenilen boyler kullanma suyu sıcaklığı kontrol cihazı
üzerinden ayarlanmalıdır (bkz. Kontrol cihazı kullanma kılavuzu).
> İstenilen sıcak su hazırlama zamanları kontrol cihazı
üzerinden ayarlanabilmektedir (bkz. Kontrol cihazı
kullanma kılavuzu).

i

Boylerdeki kullanma suyunun ısıtılmaya başlanması, ancak ısıtma suyu sıcaklığının ayarlanan boyler suyu sıcaklığından 5 ºC daha fazla
olması ile gerçekleştirilmektedir.

Temizlik

b

Dikkat!
Yanlış bakım maddi hasara sebep olur!
Yanlış temizlik maddeleri kullanılması boylerin
dış parçalarında ve gömleğinde hasara sebep
olur. Aşındırıcı ve solvent içeren temizlik maddeleri kullanmayınız (her türlü aşındırıcı
madde, benzin vb.).
> Boyleri ıslak bir bezle temizleyin (bez
sabunlu suya da batırılabilir).

> actoSTOR boylerin dış yüzeyi hafif ıslak ve biraz
sabunlu bez ile silinebilmektedir.

actoSTOR boyler Kullanma ve Montaj Kılavuzu 0020083347_01
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4.5

actoSTOR boylerin boşaltılması

actoSTOR boylerin suyunu boşaltmak için montaj esnasında bir boşaltma musluğu takılmış olması gerekmektedir.
> Bunun için Vaillant yetkili satıcısı tarafından bir
boşaltma musluğunun takılmasını sağlayınız.

i

Biz boyler suyunun uzun süreli kullanılmayacaksa bile boşaltılmamasını tavsiye etmekteyiz. Ancak herhangi bir nedenden dolayı gerekiyorsa veya boylerin bulunduğu ortamda
donma riski bulunuyor ise boyler suyunu aşağıda açıklandığı gibi boşaltınız:

Soğuk su giriş vanasını kapatınız.
Boşaltma musluğunun ağzına bir hortum bağlayınız.
Hortumun ağzını uygun bir gidere bırakınız.
Boşaltma musluğunu açınız.
Tüm devrelerdeki suyu boşaltmak için en yüksek
onumdaki bir sıcak su musluğunu açınız.
– Su tamamen boşaldığında sıcak su musluğunu ve
oşaltma musluğunu kapatınız.
– Boşaltma musluğuna bağlanmış olan hortumu tekrar
çıkarınız.
–
–
–
–
–

i

actoSTOR boylerin suyu boşaltılmış ve besleme gerilimi devam ediyorsa, bu durum kontrol cihazı ekranından bir uyarı ile gösterilmektedir. Bu uyarı ancak actoSTOR boyler
tekrar su ile doldurulduğunda kalkmaktadır.

5

Montaj ve bağlantılar

5.1

Montaj yerinin şartları

– Montaj alanının tabanı boyler dolu halde iken ağırlığı
taşıyabilecek dayanıklılıkta olmalıdır.
– DIN 4753 standartlarına göre actoSTOR boyler
donma riski olmayan bir ortamda bulunmalıdır.
– Montaj alanı kullanma amacına (hem sıcak su hazırlama hem de ısıtma sistemleri için) uygun bir ortam
olmalıdır.
5.2

İzolasyonun/kapakların sökülmesi ve
takılması

İzolasyon/ kapaklarda bir hasar oluşmasını önlemek ve
taşıma esnasındaki yer ihtiyacını azaltmak için actoSTOR
boylerin izolasyon/kapakları sökülebilmektedir.
İzolasyon/kapaklar aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır :
– Üst kapak
– Üst yarım kase (actoSTOR VIH RL 400 hariç).
– Alt yarım kase.

i
5.2.1

İzolasyon/kapakların sökülmesi ve takılması
bir kişi tarafında 6 dakikada tamamlanabilmektedir.

İzolasyonun/kapakların sökülmesi

Aşağıdaki işlemleri yapınız:



Şekil 5.1 Ön sac kapağın çıkarılması

> actoSTOR boylerin ön sac kapağını (1) çıkartınız ve
hasar görmeyecek bir şekilde uygun bir yere bırakınız.

8
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5.2.2

İzolasyonun/kapakların takılması



b


Dikkat!
Kapak dikkatli olarak yerleştirilmezse,
maddi hasar oluşabilir!
Yerleştirme esnasında izolasyonda/dış sacda
hasar oluşabilir.
> Kapağı itina ile yerleştiriniz.

> İzolasyonun/kapakların boylere takılması için sökme
işlemini ters sırasına göre uygulayınız.
5.3

actoSTOR boylerin taşınması

actoSTOR boylerler aşağıda içerikleri açıklanan 3 paketin bir palet üzerine yerleştirilmesi şeklinde teslim edilmektedir (bkz. Şekil 5.4).
– İzolasyon/kapaklar boyler ve ön sac kapaklar (5).
– Üst kapak ve kapatma sacı (6).
– Elektronik kutu ve doldurma seti (7).
actoSTOR boyleri farklı şekillerde montaj alanına taşımak mümkündür.


Şekil 5.2 İzolasyon/kapakların sökülmesi

> İzolasyon/kapakların birleşim yerlerindeki mandalları
(2) açmak için mandalları sağ tarafından çekiniz.
> Alt yarım kaseyi (4) bir tarafından yana doğru çekiniz.
> Eğer var ise üst yarım kaseyi de aynı şekilde yana
doğru çekiniz.
> Aynı işlemleri izolasyon/kapaklar için diğer tarafına
da uygulayınız.

b

Dikkat!
Kapak dikkatli olarak kaldırılmazsa, maddi
hasar oluşabilir!
Kaldırma esnasında izolasyonda/dış sacda
hasar oluşabilir.
> Kapağı itina ile kaldırınız.

> Üst kapağı (3) yukarı kaldırarak çıkartınız.

actoSTOR boyler Kullanma ve Montaj Kılavuzu 0020083347_01
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Dikkat!
Uygun olamayan nakliye araçları maddi
hasar oluşturabilir!
> Nakliye aracının actoSTOR cihazın ağırlığını
taşıyabilecek kapasitede olmasına dikkat
edin.

b

Dikkat!
Yatırırken yeterli yer olmaması maddi
hasarlara sebep olabilir!
Devirme ölçüsü aşıldığında, actoSTOR hasar
görebilir.
> Nakliye ambalajını yatırmadan önce, yeterli
yer bulunduğundan ve actoSTOR'un herhangi bir yere değmediğinden emin olun.

Taşıma aracı olarak örn. el arabası kullanmak mümkündür. actoSTOR boylerin ağırlıkları ile ilgili bilgiler bölüm
10’da teknik bilgiler bölümünde verilmiştir.

TR
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actoSTOR boylerin taşıması için devirme yapıldığında
şekil 5.3’de gösterilen devirme ölçüleri gerekli olan yer
ihtiyacını büyütmektedir.
VIH 500

1.952
1.829

VIH 400

1.683
1.552

1.894
1.781

VIH 300

5.3.2

Ambalajsız taşınması

Montaj alanındaki yer durumu actoSTOR boylerin ambalajı ile taşınmasına müsaade etmeyecek durumda ise
boyleri montaj alanına ambalajsız olarak da taşımak
mümkündür. Bunun için aşağıdaki işlemler sırası ile
yapılmalıdır :
> Ambalajın üstündeki strafor kapağı ve karton ambalajı
çıkartınız.
> Ambalajı, içindeki ön sac kapağı çıkartarak hasar görmeyecek şekilde ayrı bir yere koyunuz.

Şekil 5.3 actoSTOR boylerin devirme ölçüleri.

5.3.1

Ambalaj içinde taşınması

Montaj yerindeki yerin durumu actoSTOR boylerin
ambalajı ile taşınmasına müsaade edecek durumda ise
boylerin montaj alanına ambalajından çıkarılmadan
taşınması tavsiye edilmektedir.




Şekil 5.5 Ambalajsız taşıma


> Alt strafor üzerindeki boyleri paletin kenar noktasına,
straforun kırma noktasına (8) gelene kadar kaydırınız.
> Alt straforu kırma noktasından kırınız.
> Boylerin önüne bir el arabası getiriniz.
> Boyleri arabanın üzerine yükleyiniz.

b

Dikkat!
Döşeme olmaması actoSTOR cihazda hasar
yapar!
> actoSTOR nakliye arabasına değmemelidir,
(örneğin araya kopartılmış bir parça ayak
takviyesi köpüğü yerleştirin).

Şekil 5.4 Ambalaj içinde taşıma.

> Boyleri montaj alanına taşıyınız.
Açıklamalar
5 Boyler
6 Üst kapak ve kapatma sacı
7 Elektronik kutusu ve doldurma seti

> actoSTOR boylerin önüne bir el arabası getiriniz.
> actoSTOR boyleri arabanın üzerine yükleyiniz.
> Boyleri montaj alanına taşıyınız.

10
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5.3.3

İzolasyonsuz/kapaksız taşınması

İzolasyon/kapaklarda bir hasar oluşmasını önlemek ve
taşıma sırasında yer ihtiyacını azaltmak için actoSTOR
boylerin izolasyonu/kapakları sökülebilmektedir.
Bunun için aşağıdaki işlemleri yapınız :
> İzolasyonları/kapakları bölüm 5.2.1’de açıklandığı gibi
sökünüz.
> actoSTOR boylerin önüne el arabasını getiriniz.
> actoSTOR boyleri arabanın üzerine yükleyiniz.
> Boyleri montaj alanına taşıyınız.
> İzolasyonları/kapakları bölüm 5.2.2’de açıklandığı gibi
tekrar takınız
5.4

actoSTOR boylerin yerleştirilmesi

> Eğer ambalaj içinde ise actoSTOR boyleri ambalajından çıkartınız.
> actoSTOR boylerin tabana tam oturmasını sağlamak
için boyler ayaklarını 30 numara açık ağız anahtar ile
ayarlayınız.

actoSTOR boyler Kullanma ve Montaj Kılavuzu 0020083347_01
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5.5

Boyler ve bağlantı ölçüleri
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Şekil 5.6 Boyler ve bağlantı ölçüleri
Açıklamalar

VIH RL 300
[mm]

VIH RL 400
[mm]

VIH RL 500
[mm]

A

Temizleme kapağı ø 120

279

308

308

B

Soğuk su girişi R 1 1/4

130

159

159

C

Sensör yuvası ø 12

581

510

610

D

Resirkülasyon bağlantısı R 3/4

1.086

862,5

1.062,5

E

Sıcak su çıkışı R 1 1/4

1.632

1.301

1.601

F

Isıtma suyu giriş
Dış dişli G 1 1/2

1.814

1.514

1.814

G

Isıtma suyu dönüş
Dış dişli G 1 1/2

1.894

1.594

1.894

øH

Boyler çapı

500

650

650

b

Genişlik (izolasyonlu/kapaklı)

660

810

810

t

Derinlik

725

875

875

h

Toplam yükseklik

2.004

1.704

2.004

Tablo 5.1 Boyler ve bağlantı ölçüleri
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5.6

Hidrolik montaj

actoSTOR boylerin üzerindeki boyler doldurma pompası
ve plakalı eşanjörün montajını yapabilmek için tesisat
üzerinde aşağıdaki şartların hazır olması gereklidir :
– Isıtma suyu devresi üzerinde hava alınabilmesi için bir
purjör monte edilmiş olması gereklidir.
– Isıtma suyu devresi üzerinde bir kapatma vanası
bulunmalıdır.
– Boylerin boşaltılmasını sağlamak amacı ile bir
boşaltma vanası takılmalıdır.

i

actoSTOR boylerin üstündeki hidrolik blok
montajını yapmadan önce, üst kapağın yerine
takılmış olması gerekmektedir.

Adaptör ve O’ringler hafif yağlanmıştır.
> Gereken durumlarda O’ringleri kullanma suyuna
uygun olan bir yağ ile yağlayınız.
> Hidrolik bloğun aşağıya doğru bakan boyler bağlantı
borusunu (9) O’ring kullanarak actoSTOR boyler üzerindeki orta bağlantıya dayanma noktasına gelene
kadar itiniz.
> Isıtma suyu giriş ve dönüş bağlantılarını boylerin arka
tarafına gelecek şekilde hidrolik bloğu çeviriniz.
> Boru üzerindeki taç başlı somunu elle sıkınız.
> Boyler doldurma pompasını ambalajından çıkartınız.


> İzolasyon/kapaklar taşıma yapılmadan önce sökülmüş
ise bölüm 5.2.2’de açıklandığı gibi boylerin üzerine
takınız.
> Hidrolik bloğu ambalajından, altındaki siyah izolasyon
malzemesi ile birlikte çıkartınız.



Şekil 5.8 Boyler doldurma pompasının montajı.

Şekil 5.7 Hidrolik blok montajı.

b

> Boyler doldurma pompasındaki aşağıya doğru bakan
bağlantı borusunu (10) O’ring ile birlikte actoSTOR
boyler üzerindeki ön bağlantı yerine dayanma noktasına kadar itiniz.
> Boru üzerindeki taç başlı somunu elle sıkınız.
> Boyler doldurma pompası ile plakalı eşanjör arasındaki contaları yerleştiriniz.
> Rakor bağlantılarını uygun anahtar kullanarak sızdırmaz olacak şekilde sıkınız.

Dikkat!
Sızıntılar hasar oluşturabilir!
O-ring'ler hasar gördüğünde, dışarıya su akabilir ve cihazda hasar oluşur.
> O-ring'lerin sağlam olmalarına dikkat edin.

actoSTOR boyler Kullanma ve Montaj Kılavuzu 0020083347_01
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5.7

Hidrolik bağlantıların yapılması

actoSTOR boylerin hidrolik bağlantılarını aşağıdaki gibi
yapınız :
> Soğuk su şebeke giriş bağlantısını, devre üzerinde
gerekli olan tüm emniyet grubu elemanlarını da kullanarak yapınız.
> Boyler boşaltma vanası bağlantısını yapabilmek için
emniyet grubu ile boyler arasına bir T parçası takınız.
> Sıcak su çıkış devresi bağlantısını yapınız.
> Eğer mevcut ise resirkülasyon devresini resirkülasyon
pompası ile birlikte bağlayınız.
> Isıtma devresi pompası ile ısıtma maddesi gidişini
eşanjörün ısıtma gidişine bağlayın.
> Isıtma suyu dönüş bağlantısını yapınız.
> Isıtma suyu gidiş ve dönüş devrelerinin havasını çıkartınız.

a
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5.8

Elektrik bağlantıların yapılması





Tehlike!
Emniyet ventilinin tahliye borusu yanlış
bağlandığında haşlanma tehlikesi mevcuttur!
Emniyet ventilinin tahliye borusu yanlış bağlandığında, dışarıya sıcak su veya buhar çıkabilir.
> Montaj esnasında aşağıdaki noktalara uyulduğundan emin olun.

Bunun için montaj esnasında aşağıdaki maddelerin ye
rine getirilmiş olduğundan emin olunuz :
> Emniyet ventili gider borusu, emniyet ventili çıkış ağzı
büyüklüğünde ve donma riski olmayan ortamda
monte edilmiş olmalıdır.
> Gider borusu belirli bir eğimle monte edilmelidir.
> Gider borusunun uzunluğu maksimum 2 metre olabilmekte ve devre üzerinde en fazla 2 dirsek bulunabilmektedir.
> Gider borusunun montajı, emniyet ventilinin açması
esnasında kişilerin sıcak su veya buhar ile teması
olmayacak şekilde yapılmalıdır.

b

i

Enerji kayıplarını engellemek için ısıtma suyu
ve sıcak su boruları ilgili yönetmelik şartlarına
göre izole edilmelidir.

Dikkat!
Emniyet ventili arızası sonucu maddi hasar
tehlikesi!
Arızalı veya devre dışı bırakılmış bir emniyet
ventili actoSTOR'da hasara ve sızıntılara
sebep olabilir.
> Emniyet ventili ile actoSTOR arasında bir
kapatma düzeni monte edilmediğinden
emin olun.
> Kireçlenmeden dolayı işlev arızalarını önlemek için emniyet ventilini düzenli olarak
çalıştırın.


Şekil 5.9 Elektronik kutusunun sabitlenmesi.

> Elektronik kutusunun üzerindeki tutucu çubukları (13)
üst kapak üzerindeki ray profilin üzerine dayama noktasına kadar dayanacak şekilde takınız.
> Daha sonra kilitleme mekanizmasını sola doğru sürünüz.

e

Tehlike!
Gerilim altındaki besleme kabloları ve bağlantılar elektrik şokuna sebep olur!
Montaja başlamadan önce, besleme kablosunun enerjisiz olduğundan emin olun.
> Önce daima elektrik beslemesini kapatın.

Elektrik bağlantılarında ilgili yönetmelik, standartlar ve
yerel elektrik standartları ile aynı şekilde tip etiketi üzerindeki veriler de dikkate alınmalıdır.
actoSTOR boyler elektrik besleme bağlantısı, kontrol
mesafeleri en az 3mm. olan ve kapatılabilen bir ayırma
tertibatı (örneğin; Otomatik sigorta gibi) sabit bir şekilde
yapılmalıdır. Boylerin mutlaka toprak bağlantısının yapılması gerekmektedir.
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e
b

Tehlike!
Hasarlı kablolarda elektrik şoku
tehlikesi mevcuttur!
Elektrik geçen kablolara ve sıcak hidrolik bağlantılarına temas eden kablonun izolasyonunda hasar oluşabilir.
> Kablonun boru hatlarına veya eşanjöre
temas etmediğinden emin olun.
> Bunun için kabloyu kapaktaki üst delikten
geçirin (bkz. Bölüm 5.9).

5.8.1

Kablo bağlantısı için aşağıdaki işlemleri yapınız:



Dikkat!
Elektrik tesisatı yanlış monte edildiğinde
maddi hasar oluşabilir!
Elektrik tesisatının yanlış yapılması elektrik
bağlantılarında hasara ve işlev hatalarına
sebep olabilir.
> Bağlantı esnasında aşağıdaki noktalara
uyulduğundan emin olun.

> Bağlantılarda, şekil 5.6 ve tablo 5.1’ de açıklanan boyler ve bağlantı ölçüleri bölümüne dikkat edilmelidir.
> Şekil 5.14 ‘de gösterilen elektrik bağlantı şemasına
dikkat edilmelidir.
> Kabloların yaklaşık 10-20 cm kadar hareket edebilecek kadar boşluklu olmasına dikkat edilmelidir.
> Aşağıdaki bağlantı kablolarının maksimum 25 mm izolasyonsuz olmasına dikkat edilmelidir.
– Şebeke bağlantı kablosu
– Resirkülasyon pompası kablosu
– Harici arıza bildirim çıkış kablosu

 
5

 
5

 
5

  
5
#64
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- /
1
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Elektronik kutusundaki kablo bağlantılarının
yapılması



Şekil 5.11 Kablo geçiş kanalları kapağı

>
>
>
>
>
>

Vidayı (14) sökünüz.
Kapağı (15) çıkartınız.
Kablo geçişlerindeki lastik contaların uçlarını kesiniz.
İlgili kabloları uygun geçiş ağızlarına takınız.
Diğer ucundan kabloyu uygun mesafede çekiniz.
Kabloları çekme zorlanmasına karşı korumak için
sabitleyiniz.
> Uygun bağlantı yerine kablo ucunu takılan soket yardımı ile takınız.

- /
- /
7_ 7_

Şekil 5.10 actoSTOR boylerin elektrik bağlantısı
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b

Dikkat!
Elektrik tesisatı yanlış monte edildiğinde
maddi hasar oluşabilir!
Elektrik tesisatının yanlış yapılması elektrik
bağlantılarında hasara ve işlev hatalarına
sebep olabilir.
> Fişi bu kılavuzda verilen bağlantı şemasına
göre bağlayın

> Birlikte verilen soketi kablo ucuna bağlayınız.
> Kablo gerilmesini önlemek için kabloyu sabitleyiniz.
> Soketi P2 bağlantı yerine takınız.
5.8.2 Gerekli kablo bağlantılarının çekilmesi
Elektrik bağlantılarının yapılabilmesi için montaj esnasında aşağıdaki kabloların çekilmiş olması gerekmektedir:
– Şebeke beslenme bağlantısı için beslenme kablosu
(3X1,5 mm2 kesitli)
– Boyler elektroniği ile kontrol cihazı arasındaki eBUS
bağlantısı için eBUS kablosu (2X0,75 mm2)
Şekil 5.12 Elektrikli koruma anodunun konumu

Tüm bağlantıları yapabilmek için aşağıdaki işlemleri
yapınız:
> Sensör kablolarını bağlantısı için renkli soketleri, aynı
renkle gösterilen T1, T3 ve T4 bağlantı yerlerine takınız.
> Koruma anodunun bağlantısı için elektronik kutusundan çıkan kablo elektrik koruma anodu üzerinde bulunan sokete (16) takılmalıdır.
> Sıcak su besleme pompasını bağlamak için renkli olarak işaretlenmiş olan fişi işaretlenmiş olan ilgili P1
bağlantısına takın.
> Boyler sensörü bağlantısı için, birlikte verilen ProE
soketli VR10 sensörü T2 bağlantı yerine takılmalıdır.
> Boyler sensörü kablosunun elektronik kutu çıkışının
sol tarafıntaki kablo kanalı üzerinden yapılması
uygundur.
> Boyler sensörünü, boylerin alt üçte birlik kısmında
bulunan yuvasına takınız.

i

Isıtma devresi besleme pompasını bağlamak
için, önce fişini birlikte gelen fiş ile değiştirin.
Bu soket P2 bağlantı yerine takılacaktır.

i
5.8.3

Aksesuar cihazların bağlantısı

Aksesuar olarak aşağıdaki cihazlar kontrol cihazı ile bağlanabilmektedir :
– Harici arıza bildirimi için ilave alarm çıkışı
– İnternet iletişim kutusu vrnetDIALOG
Alarm çıkışı
Alarm çıkışı üzerinden maksimum yükü 100 W olan bir
harici arıza bildirim cihazı (siren, ışık)
çalıştırılabilmektedir. Bu koruma anodu arızalarında
veya sıcak su kapasitesinin azalmasında aktif hale
gelmektedir.

b

Dikkat!
Uygun olamayan sinyal cihazı maddi hasar
oluşturabilir!
Uygun olmayan bir sinyal cihazı çalışma esnasında hasar görebilir.
> Harici sinyal cihazının 230 V gerilime
uygun olduğundan emin olunuz.

i

Harici arıza bildirim cihazının bağlantısı için
kablo ucuna, boylerle birlikte verilen soket
takılmalıdır. Bu soketin bağlantısı ise «AL»
bağlantı yerine yapılacaktır.

Aşağıdaki işlemleri yapınız.
> Mevcut soketi sökünüz.
> Kabloyu sağdaki kablo kanalından geçiriniz.

16

10 metreden daha uzun kablo bağlantılarında
230 V yüksek gerilim kabloları ile eBUS kablosu ayrı olarak çekilmelidir.
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> Harici arıza bildirim cihazının kablosunun ucuna
soketi bağlayınız.
> Bu soketi de bölüm 5.8.1’ de açıklandığı gibi «AL»
bağlantı yerine takınız.
vrnetDIALOG
İnternet iletişim kutusu vrnetDIALOG, ısıtma sisteminin
parametrelerinin uzaktan ayarlanabilmesini, arıza tespit
ve gidermeyi sağlayabilen bir aksesuardır.
vrnetDIALOG kullanıldığında actoSTOR boylerde oluşabilecek koruma anadu arızaları ve yapı
elemanlarındaki bakım gerekliliği, faks, e-mail veya SMS
üzerinden Vaillant teknik servisine otomatikman iletilmektedir.
vrnetDIALOG hakkında diğer detaylı bilgileri vrnetDIALOG kılavuzlarında bulabilirsiniz.
5.9

Üst kapatma sacının takılması

> Kapatma sacının her iki parçası birleşene kadar yandan sürünüz. (6, bakınız 2.4)
> Temizlik kapağı üzerindeki izolasyon parçasını (19)
takınız.





Üst kapatma sacı iki yarım kaseden oluşmaktadır. Bunların montajı boylerin tüm diğer bağlantılarının tamamlandığı zaman yapılmaktadır.
> actoSTOR boyleri devreye alınız (bakınız bölüm 6.1).




Şekil 5.14 Ön kapakların takılması

– Ön kapağı (21) elektronik kutunun altında bulunan
çıkıntılara asınız
– Ön kapağı (21) altta bulunan çıkıntılara takınız.
– Panel kapağını (20) kalan boşluğa yerleştiriniz ve üst
kapatma saçlarının üstüne basınız.


Şekil5.13 Üst kapatma sacının takılması

> Üst kapatma sacının her iki parçasını (17) yandan plakalı eşanjör ve pompa üzerine sürünüz.
> Kablo geçişinin kapatma sacındaki kablo kanalından
(18) yapıldığından emin olunmalıdır.
> Kapaktaki kablo gerilim önleme yerine kabloyu yerleştiriniz.

actoSTOR boyler Kullanma ve Montaj Kılavuzu 0020083347_01
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Şekil 5.15 Elektrik bağlantı şeması

i
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Elektrik bağlantı şeması, elektronik kutusunun
üzerindeki panel kapağının içine yapıştırılmıştır.
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Devreye alım 6

6

Devreye alım

6.1.2

Sistemin havasının alınması

(Vaillant teknik servis için)
6.1



Sistemin Devreye Alınması

i



Boyler doldurma pompasının (1) kademesi III.
kademeye ayarlanmış olması gerekmektedir.





Şekil 6.2 Kullanma suyu devresinin havasının alınması

Şekil 6.1 Boyler doldurma pompasının ayarlanması

6.1.1

actoSTOR boylerin doldurulması

actoSTOR boylerin ısıtma devresinin ısıtma sistemi üzerinden doldurulması için aşağıdaki işlemleri yapınız:
> Devre üzerindeki tüm kapatma vanalarını açınız.
> Isıtma sistemindeki gerekli basınca ulaşana kadar, sisteme su basınız.
> actoSTOR boylerin kullanma suyu tarafını doldurunuz.
> Su devresi ve aynı şekilde boyler bağlantıları üzerinde
kaçak kontrollerini yapınız.
> Isıtma sistemini ve kontrol cihazını devreye alınız.

actoSTOR boyler Kullanma ve Montaj Kılavuzu 0020083347_01

> Isıtma suyu devresinin havasını devre üzerine takılmış
olan pürjörler üzerinden alınız.
> Ön kapak ve panel kapağını çıkartınız.
> Üst kapatma sacının her iki parçasını da (2 ve 3)
çıkartınız.
> Kullanma suyu devresinin havasını actoSTOR boyler
üzerinde bulunan pürjör (4) üzerinden alınız.
> Tüm boru bağlantılarında sızdırmazlık kontrollerini
yapınız.
> Kontrol cihazında istenen sıcak su sıcaklığını ve
gerektiğinde sıcak su hazırlama saatlerini ayarlayın
(kontrol cihazının kılavuzuna bakınız).

i

Boylerdeki kullanma suyunun ısıtılmaya başlaması, ancak ısıtma suyu sıcaklığının ayarlanan
boyler suyu sıcaklığından 5 °C daha fazla
olması ile gerçekleştirebilmektedir.

TR
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7 Kontrol ve bakım
6.2

İşleticinin Bilgilendirilmesi

Sistemin kullanıcıya teslimi esnasında kullanıcı actoSTOR boyler ve kontrol cihazının işlevleri hakkında bilgilendirilmelidir. Bunun için aşağıdaki işlemlerin yapılması
gerekmektedir:
> Kullanıcıya tüm montaj ve kullanma kılavuzları, aynı
şekilde garanti belgesi gibi diğer evrak ve yardımcı
araçlar teslim edilerek korunması hakkında bilgi verilmelidir.
> Kullanıcı ile birlikte actoSTOR boyler ve kontrol cihazının kullanma kılavuzları incelenmeli ve soruları
cevaplandırmalıdır.
> Özellikle kullanıcının dikkat etmesi gereken emniyet
uyarıları hakkında bilgi verilmelidir.
> Kullanıcıya ekonomik olarak doğru sıcaklık ayarları
hakkında bilgi verilerek gerekli uyarılar yapılmalıdır.
> Sistemin düzenli bakım gerektirdiği hakkında kullanıcıya bilgiler verilmelidir. (bakım sözleşmesi)
> Sisteme ait tüm kılavuzların actoSTOR boyler çevresinde saklanması gerektiği hakkında kullanıcıya bilgi
verilmelidir.
> Elektrikli koruma anodunun onarım gerektiği durumlarda (bakınız bölüm 4.3 ve kontrol cihazı kullanma,
kılavuzu) Vaillant teknik servise başvurması gerektiği
konusunda kullanıcı bilgilendirilmelidir.

7

Kontrol ve bakım

(Vaillant teknik servisi için).
actoSTOR cihazınızın sürekli olarak işletmeye hazır olabilmesi, işletme güvenliği, güvenirliliği ve uzun ömür için
kalifiye bir kalorifer tesisatçısı tarafından yılda bir kez
kontrolünün ve bakımının yapılması gerekmektedir.

a

Tehlike!
Yanlış bakım ve onarım çalışmaları yaralanmaya ve maddi hasarlara sebep olur!
Yapılmayan veya yanlış yapılan bakım çalışmaları cihazın işletme emniyetini tehlikeye
atabilir.
> Boylerinizde kendiniz bakım ve onarım
çalışmaları yapmayı kesinlikle denemeyiniz.
> Bunun için daima yetkili tesisat firmasını
görevlendiriniz. Biz, bir bakım sözleşmesi
yapmanızı önermekteyiz.

Vaillant cihazınızın tüm işlevlerini sürekli olarak kullanabilmek ve onaylanmış olan seri durumunu
koruyabilmek için, kontrol, bakım ve onarım çalışmalarında sadece orijinal Vaillant yedek parçaları kullanılmalıdır!
Yedek parça listeleri ve gerekli yedek parçalar güncel
yedek parça kataloglarında verilmiştir. Bu konuda Vaillant yetkili servislerine danışabilirsiniz.
7.1

Koruma anodu

Elektrikli koruma anodu bitmeyen bir anottur. Kontrol
cihazının ekranından anot ile ilgili bir uyarı verilmediği
sürece elektrikli koruma anodu görevini yapmaktadır
anlamına gelmektedir.
7.2

Plakalı eşanjör devresi

Plakalı eşanjör devresinin kireçleme riski çok düşüktür.
Plakalı eşanjörün kirlenmesi, pompanın tıkanması veya
boru devrelerindeki tıkanıklı sebebi ile boyler kullanma
suyu ısıtma zamanlarının uzaması durumunda kontrol
cihazı ekranından bir uyarı mesajı verilmektedir (bakınız
kontrol cihazı kullanma kılavuzu). Bu durumda actoSTOR
boyler ve sistemin Vaillant teknik servisi tarafından
kontrol edilmesi gerekmektedir.
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Vaillant teknik servis ve fabrika garantisi 8
Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi 9
8

8.1

Vaillant teknik servis ve fabrika
garantisi
Vaillant teknik servisi

9

Geri dönüşüm ve atıkların yok
edilmesi

Hem Vaillant actoSTOR boyler ve hem de nakliye ambalajının büyük bir kısmı geri kazanılabilir ham maddelerden yapılmıştır.

Tel: 444 2 888
9.1
8.2

Cihaz

Fabrika garantisi

Vaillant, boylerin sahibi olarak size devreye alındığı
tarihten başlamak üzere İKİ YILLIK bir garanti vermektedir. Bu süre içinde boylerde tespit edilen malzeme veya
imalat hataları Vaillant teknik servisi tarafından bedelsiz
olarak giderilecektir. Malzeme veya imalat hatalarından
kaynaklanmayan arızalar örn. kurallara aykırı montaj ve
şartnamelere uygun olmayan kullanım için mesuliyet
kabul etmemekteyiz. Fabrika garantisini, sadece boylerin
montajı Vaillant yetkili satıcıları tarafından yapıldığında
vermekteyiz. Boylerle ilgili servis ve bakım işleri Vaillant
teknik servisi tarafından yapılmadığında ve koruma anodunun periyodik kontrollerinin yapılmamasından dolayı
oluşan hasarlarda fabrika garantisi kalkar.
Fabrika garantisi ayrıca, boylerde orijinal Vaillant
parçalarının dışındaki parçaların kullanılması durumunda
da kalkar. Arızanın bedelsiz olarak giderilmesinden
başka talepler, örn. tazminat talepleri, fabrika garantisi
kapsamında değildir.

actoSTOR boyler Kullanma ve Montaj Kılavuzu 0020083347_01

Arızalanan boylerleri ve aksesuarlarını normal ev
çöpüne karıştırmayın. Eski cihazın ve aksesuarının kurallara uygun bir şekilde özel atık toplama yerlerine verilmesini sağlayınız.
9.2

Ambalaj

Nakliye ambalajının atık sistemine kazandırılması uzman
işletme tarafından gerçekleştirilir ve ambalaj kurallara
uygun bir şekilde bertaraf edilir.

i

Geçerli ulusal yasal talimatları göz önünde
bulundurunuz.
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10 Teknik bilgiler

10 Teknik bilgiler
10.1

Genel bilgiler

actoSTOR

Birim

VIHRL 300

VIHRL 400

Doldurma seti gücü

kW

60

60

Doldurma seti

L

300

400

500

Boyler hacmi

bar

10

10

10

Boyler maksimum işletme basıncı

bar

3

3

3

Maksimum kullanma suyu sıcaklığı

°C

70

70

70

Maksimum kullanma suyu sıcaklığı

°C

90

90

90

Besleme gerilimi

–

1 N PE230 V ~

Besleme kablo kesiti

mm2

1,5

Elektrik sarfiyatı

W

455

555

455

555

455

555

Isıtma suyu pompasının maksimum elektrik sarfiyatı

W

95

195

95

195

95

195

Boyler doldurma pompasının maks. elektrik sarfiyatı

W

120

Resirkülasyon pompası maksimum çıkış gücü

W

120

Harici arıza bildirim çıkışı için maksimum yük

W

120

Hazırda bekleme enerji kaybı

kWh/
gün

1,8

Doldurma seti gücü

kW

60

120

60

120

60

120

Dolu iken toplam ağırlık

kg

400

425

520

545

635

660

Taşıma ağırlığı (Ambalaj ve izolasyon/kapaklar dahil)

kg

100

125

120

145

135

160

Kapaklar dahil genişlik

mm

660

810

Kapaklar dahil derinlik

mm

725

875

Doldurma seti ve kapaklar dahil yükseklik

mm

2004

1704

2004

Boyler yüksekliği (Doldurma seti hariç)

mm

1775

1475

1775

Tank yüksekliği (kapaksız)

mm

1760

1460

1760

Tank çapı (izolasyonsuz/kapaksız)

mm

500

650

Soğuk ve sıcak su bağlantıları

inches

Dış diş R1 1/4

Resirkülasyon bağlantısı

inches

Dış diş R 3/4

Isıtma suyu giriş ve dönüş bağlantılar

inches

Somunlu rekor 1 1/2

actoSTOR

Birim

VIH RL 300

VIH RL 400

VIH RL 500

Doldurma seti

kW

60

120

60

120

60

120

Boyler ısıtma kapasitesi 30 kW için

kW

419

–

519

–

556

–

Boyler ısıtma kapasitesi 40 kW için

l/10 dk

538

–

574

–

625

–

Boyler ısıtma kapasitesi 50 kW için

l/10 dk

591

–

642

–

707

–

Boyler ısıtma kapasitesi 60 kW için

l/10 dk

642

642

691

691

768

768

Boyler ısıtma kapasitesi 70 - 80 kW için

l/10 dk

642

–

691

–

768

–

Boyler ısıtma kapasitesi 90 kW için

l/10 dk

642

–

691

842

768

913

Boyler ısıtma kapasitesi 100 - 110 kW için

l/10 dk

642

–

691

–

768

–

Boyler ısıtma kapasitesi 120 - 160 kW için

l/10 dk

642

913

691

982

768

1049

120

120

2,0

VIHRL500
60

120

2,2

Tablo 10.1 Genel bilgiler

10.2

Sıcak su çıkış kapasiteleri

Tablo 10.2 Sıcak su çıkış kapasiteleri.
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10.3

85/65 ºC ısıtma suyu ile sürekli sıcak su
çıkış güçleri

actoSTOR

Birim

VIH RL 300

VIH RL 400

VIH RL 500

Doldurma seti gücü

kW

60

120

60

120

60

120

Boyler ısıtma kapasitesi 30 kW için

kW

29

29

29

29

29

29

Boyler ısıtma kapasitesi 40 kW için

kW

39

39

39

39

39

39

Boyler ısıtma kapasitesi 50 kW için

kW

49

49

49

49

49

49

Boyler ısıtma kapasitesi 60 kW için

kW

59

59

59

59

59

59

Boyler ısıtma kapasitesi 70 kW için

kW

59

69

59

69

59

69

Boyler ısıtma kapasitesi 80 kW için

kW

59

79

59

79

59

79

Boyler ısıtma kapasitesi 90 kW için

kW

59

88

59

88

59

88

Boyler ısıtma kapasitesi 100 kW için

kW

59

98

59

98

59

98

Boyler ısıtma kapasitesi 110 kW için

kW

59

108

59

108

59

108

Boyler ısıtma kapasitesi 120 - 160 kW için

kW

59

118

59

118

59

118

actoSTOR

Birim

VIH RL 300

Doldurma seti gücü

kW

60

120

60

120

60

120

Boyler ısıtma kapasitesi 30 kW için

1/saat

712

712

712

712

712

712

Boyler ısıtma kapasitesi 40 kW için

1/saat

958

958

958

958

958

958

Boyler ısıtma kapasitesi 50 kW için

1/saat

1204

1204

1204

1204

1204

1204

Boyler ısıtma kapasitesi 60 kW için

1/saat

1449

1449

1449

1449

1449

1449

Boyler ısıtma kapasitesi 70 kW için

1/saat

1449

1695

1449

1695

1449

1695

Boyler ısıtma kapasitesi 80 kW için

1/saat

1449

1941

1449

1941

1449

1941

Boyler ısıtma kapasitesi 90 kW için

1/saat

1449

2162

1449

2162

1449

2162

Boyler ısıtma kapasitesi 100 kW için

1/saat

1449

2408

1449

2408

1449

2408

Boyler ısıtma kapasitesi 110 kW için

1/saat

1449

2653

1449

2653

1449

2653

Boyler ısıtma kapasitesi 120 - 160 kW için

1/saat

1449

2899

1449

2899

1449

2899

actoSTOR

Birim

VIH RL 300

VIH RL 400

VIH RL 500

Doldurma seti gücü

kW

60

120

60

120

60

120

Boyler ısıtma kapasitesi 30 kW için

NL

10

–

15

–

17

–

Boyler ısıtma kapasitesi 40 kW için

NL

16

–

18

–

21

–

Boyler ısıtma kapasitesi 50 kW için

NL

19

–

22

–

26

–

Boyler ısıtma kapasitesi 60 kW için

NL

22

22

25

25

30

30

Boyler ısıtma kapasitesi 70 - 80 kW için

NL

22

–

25

–

30

–

Boyler ısıtma kapasitesi 90 kW için

NL

22

30

25

35

30

40

Boyler ısıtma kapasitesi 100 - 110 kW için

NL

22

–

25

–

30

–

Boyler ısıtma kapasitesi 120 - 160 kW için

NL

22

40

25

45

30

50

Tablo 10.3 85/65 ºC ısıtma suyu ile sürekli sıcak su çıkış güçleri.

10.4

85/65 ºC ısıtma suyu ile 10/45 ºC’de sürekli
sağlanan sıcak su miktarı
VIH RL 400

VIH RL 500

Tablo 10.4 85/65 ºC ısıtma suyu ile 10/45 ºC’de sürekli sağlanan sıcak su miktarları.

10.5

Güç katsayıları

Tablo 10.5 Güç katsayıları

actoSTOR boyler Kullanma ve Montaj Kılavuzu 0020083347_01

TR

23

0020083347_01 TR 062010 R1 – Değişiklik yapma hakkı saklıdır

