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1

Kılavuzlar ile ilgili bilgiler

Aşağıdaki uyarılar bütün kılavuzlar için yol gösterici niteliğindedir.
Bu montaj ve bakım kılavuzu ile bağlantılı olarak ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihazın montaj ve bakım kılavuzu
ve diğer belgeleri de geçerlidir.
Bu kılavuzlara uyulmaması sonucu oluşacak hasarlardan sorumluluk kabul edilmez.
Birlikte geçerli olan belgeler
> actoSTOR cihazının kurulumu esnasında tesis parçalarının ve bileşenlerinin tüm montaj kılavuzlarını dikkate
alın.
Bu montaj kılavuzları tesisin parçalarıyla ve ayrıca
tamamlayıcı bileşenlerle birliktedir.
> Tesis bileşenlerinin beraberinde bulunan tüm kullanım
talimatlarını ayrıca dikkate alın.

1.3

Talimatların geçerliliği

Bu montaj kılavuzu sadece aşağıdaki ürün numaralı
cihazlar için geçerlidir:
– 0020053199
Cihazın ürün numarası tip tabelasından alabilirsiniz. Seri
numarasının altıncı rakamından 16ncı rakamına kadar
olan sayı ürün numarasını belirtir.

1.4

Tip tabelası

Vaillant actoSTOR VIH CL 20 S'nin tip tabelası fabrikada
tabakalı boylerin üst kısmında yerleştirilmiştir.

1.5

CE İşareti

> Bu montaj kılavuzunu ve geçerli olan tüm diğer belgeleri ve gerekirse gerekli yardımcı kılavuzları kullanıcıya teslim edin.
Bu kılavuz ve diğer dokümanlar kullanıcı tarafından
gerektiğinde kullanılmak üzere saklanacaktır.

CE İşareti, cihaz tiplerine göre cihazların aşağıdaki
komisyon yönetmeliklerinin esas taleplerini yerine getirdiğini belgelendirir.
– Alçak gerilim yönetmeliği (Komisyonun 2006/95/EG
yönetmeliği)
– Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği (Komisyonun
2004/108/EG yönetmeliği)

1.2

Cihazlar AB model onay sertifikasında belirtilen modele
uygundur:

1.1

Dokümanların saklanması

Emniyet uyarıları ve semboller

Aşağıda, metinlerde kullanılan semboller açıklanmıştır:

a

Bir tehlikeyi belirten sembol
– Doğrudan hayati tehlike mevcuttur
– Ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur
– Hafif yaralanma tehlikesi mevcuttur

e
b

Bir tehlikeyi belirten sembol
– Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

i

Yararlı ilave bir uyarıyı ve bilgiyi belirten
sembol

>

Bir tehlikeyi belirten sembol
– Maddi hasar meydana gelebilme riski
mevcuttur
– Çevreye zarar verebilme riski mevcuttur

PIN No. CE-0085BP0420
Cihazlar takip eden normlara uyumludur:
– EN 483
– EN 625
– EN 677
– EN 50165
– EN 55014
– EN 60335-1
– EN 60529
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3

Yapılması gereken bir işlemi belirten sembol
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2

Cihaz Açıklaması

2.1

2.2

Yapı

İşlev tanımlaması

actoSTOR VIH CL 20 S, sıcak su depolaması için üretilmiş bir tabakalı boylerdir ve ecoTEC plus kombi ısıtıcı
cihazının işlevselliğini geliştirir.
kombi ısıtıcı cihaz tarafından ısıtılmış içme suyu ayarlamaları gerçekleştiren boyler doldurma pompası aracılığıyla izole edilmiş sıcak su boylerine iletilir.
Sıcak su beslemesinin merkezi ısıtmaya göre önceliği
vardır.

1

2
3

4

5
Şekil 2.1 Tabakalı boyler actoSTOR VIH CL 20 S
işlev elemanları
Açıklamalar
1 Genleşme kabı (Kullanım suyu)
2 Aqua sensörü
3 Boyler dolum pompası
4 NTC boyler dolum sensörü
5 Soğuk su emniyet vanası

4
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1
15

20

2
14
3

19
4
13
5

18

12
6

bar

7
8

a

9
b

c
21

10
16

17
11

Şekil 2.2 Süreç şeması
Açıklamalar
1 Atık gaz
2 Isı eşanjörü
3 Brülör odacığı
4 Yoğuşma suyu sifonu
5 Genleşme kabı (Kalorifer)
6 Kumanda tablosu
7 İkincil eşanjör
8 Hızlı hava alma
9 Pompa
10 Emniyet vanası
11 3 yollu değiştirme vanası
12 Gaz armatürü
13 Vantilâtör
14 Termo kompak modül
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15 Tabakalı boyler elektroniği
16 Boyler dolum pompası
17 Aqua sensörü
18 Paslanmaz çelik boyler haznesi
19 Boyler izolâsyonu
20 Genleşme kabı (Kullanım suyu)
21 Sirkülasyon pompasının bağlanması için opsiyonel aksesuar
0020057235
Tabakalı boyler NTC sensörleri
a Boyler sensörü
b Besleme suyu sensörü SWT
c Boyler dolum sensörü
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Emniyet uyarıları ve talimatlar

3.1

Emniyet ve uyarı bilgileri

Kurulum ve bakım çalışmaları esnasında her kullanımda
öncelikli olan genel güvenlik notlarını ve uyarı açıklamalarını dikkate alın.

3.1.1

Uyarıların sınıflandırması

Uyarılar, aşağıda belirtilen şekilde, olası tehlikenin ağırlık
durumuna göre uyarı işaretleri ve uyarı sözcükleri ile
sınıflandırılmıştır.
Uyarı işareti

a
e
a
b
3.1.2

Uyarı sözcüğü

Açıklama

Tehlike!

Doğrudan hayati tehlike veya ağır
yaralanma
tehlikesi mevcuttur

Tehlike!

Elektrik çarpması nedeniyle
hayati tehlike

Uyarı!

Hafif yaralanma
tehlikesi mevcuttur

Dikkat!

Maddi hasar meydana gelebilme
veya çevreye zarar verebilme
riski mevcuttur

Uyarıların yapısı

Uyarılar, üstte ve altta bulunan bir ayrıma çizgisinden
tanınabilmektedir. Uyarıların yapısı, aşağıda belirtilen
temel prensiplere göre şekillenmektedir:

a
3.2

Uyarı sözcüğü!
Tehlikenin türü ve kaynağı!
Tehlikenin türü ve kaynağına yönelik açıklama.
> Tehlikeyi önlemek için yapılması gerekenler

Amacına uygun kullanım

Tabakalı boyler actoSTOR VIH CL 20 S güncel tekniğin
durumuna ve kabul edilmiş emniyet tekniği kurallarına
göre yapılmıştır. Buna rağmen kullanımında kullanıcının
veya üçüncü şahısların hayati tehlikesi veya cihazın veya
diğer maddi eşyaların hasar görmeleri söz konusudur.
Bu kılavuzda adı geçen Vaillant tabakalı boyleri actoSTOR VIH CL 20 S sadece ilgili montaj kılavuzu LAZ'da
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(«Birlikte geçerli olan dokümanlar» bölümüne bakınız)
belirtilen aksesuarlarla birlikte monte edilmeli ve işletilmelidir.
Bu cihaz, kendi güvenlikleri için yetkili birinin gözetimi
olmadan veya bundan kullanım talimatı almadan fiziksel,
sensorik kabiliyetleri veya ruhsal kabiliyetleri veya tecrübe ve/veya bilgisi sınırlı kişiler (Çocuklar dahil) tarafından kullanılması için tasarlanmamıştır. Çocukların cihazlarla oynamadıklarına dair gözetlenmeliler. Cihaz, ev idaresinde kapalı sıcak sulu merkezi ısıtma sistemleri ve
merkezi sıcak su hazırlamalı ısı üreticileri olarak tasarlanmıştır.
Cihaz, evsel alanlarda merkezi sıcak su depolaması için
sıcak su boyleri olarak tasarlanmıştır.
actoSTOR VIH CL 20 S cihazının örneğin portatif evlerde
veya çekmeli karavanlarda kullanılması kullanım amacı
dışı bir kullanımdır. Sürekli olarak aynı yerde duran ve
sabit olarak monte edilmiş ve tekerlekleri olmayan
birimler araç olarak tanımlanmaz (belirli bir yere sabit
olarak monte edilmiş).
Bunun dışındaki her türlü kullanım amacına uygun olmayan kullanım olarak tanımlanır. Kullanım amacına uygun
olmayan kullanıma ayrıca cihazın ticari olarak kullanılması da dahildir. Kullanım amacına uygun olmayan kullanımlardan kaynaklanan hasarlardan üretici/teslimatçı
sorumlu değildir. Risk tamamen kullanıcıya aittir..
Amacına uygun kullanıma, kullanma ve montaj kılavuzlarına uyulması ve denetim ile bakım talimatlarının yerine
getirilmesi de dâhildir.
Her türlü kötüye kullanım yasaktır!

3.3

Genel güvenlik uyarıları

Cihazın montajı ve ayarları
Bu cihaz sadece yetkili bir Vaillant yetkili satıcısı tarafından monte edilmelidir. Bu çalışmalarda uzman tesisatçı
mevcut talimatları, kuralları ve yönergeleri dikkate almalıdır.Tesisatçı aynı zamanda cihazın denetimi/bakımı ve
onarımı ve ayrıca ayarlanmış gaz miktarında yapılacak
değişiklikler için de sorumludur.
Gaz kokusu algılandığında acil durum davranışı
Cihazın hatalı çalışması sonucunda gaz kokusu yayılabilir
ve yayılan bu gaz, zehirlenme ve patlama tehlikesi oluşturur. Bina içinde gaz kokusu algıladığınızda aşağıda
açıklandığı şekilde davranın:
> Gaz kokusunun bulunduğu mekanlara girmekten kaçının.
> Mümkün olduğunda kapı ve pencereleri sonuna kadar
açın ve hava cereyanını sağlayın.
> Açık ateş (örn. çakmak, kibrit) yakmayın.
> Sigara içmeyin.
> Evde bulunan elektrik şalterlerini, soketleri, zilleri,
telefonu ve diğer iletişim sistemlerini kullanmayın.
> Gaz sayacı kapatma vanasını veya ana kapatma vanasını kapatın.
> Mümkün olduğunda cihazın gaz kesme vanasını kapatın.
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> Binada oturan diğer sakinleri kendilerine seslenerek
veya kapılarını vurarak uyarın.
> Binayı terk edin.
> Gaz çıkışı duyulduğunda binayı derhal terk edin ve
binaya üçüncü şahısların girmesine engel olun.
> Polis ve itfaiyeyi bina dışındaki telefondan arayarak
haber verin.
> Gaz dağıtım şirketinin nöbetçi hizmetlerine bina dışındaki telefondan arayarak haber verin.
Atık gaz kokusu algılandığında acil durum davranışı
Cihazın hatalı çalışması sonucunda atık gaz yayılabilir ve
zehirlenme tehlikesine sebep olabilir. Bina içinde atık
gaz kokusu algıladığınızda aşağıda açıklandığı şekilde
davranın:
> Kapı ve pencereleri sonuna kadar açın ve hava cereyanını sağlayın.
> Yoğuşmalı duvar tipi ısıtma cihazını kapatın.

3.4

Şartname, Kurallar ve Standartlar

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.

Cihaz çevresinde yapılan değişiklikler
Aşağıdaki düzeneklerde değişiklik yapılmamalıdır:
– Isıtma cihazında
– Gaz, su ve elektrik hatlarında
– Atık gaz hattında
– Cihazın işletim güvenliğine etki edebilecek, özellikle
besleme havası açıklıkları gibi yapısal oluşumlarda.
Çalışmaların talimatlara aykırı şekilde yapılması ve/
veya uygun olmayan aletin kullanılması nedeniyle can
ve/veya mal kaybı
Çalışmaların talimatlara aykırı şekilde yapılması ve/veya
uygun olmayan aletin hasarlara yol açabilir (örneğin gaz
veya su çıkışı)!
> Vida bağlantılarını çözerken veya sıkarken daima
uygun ölçülü anahtar (düz anahtar) kullanın.
> Boru anahtarı, uzatma vs. kullanmayın
Propan cihazları için önemli uyarılar
Cihazın sıvı gaz deposunun yeni kurulumda havasının
alınması:
> Cihazı kurmadan önce gaz deposu havasının alındığından emin olun.
Depo havasının nizami olarak alınmasından genellikle
sıvı gazı teslim eden şirket sorumludur. Tam olarak
havalandırılmamış depoda ateşleme sorunları ortaya
çıkabilir.
> Bu durumda ilk olarak depoyu dolduran kişiye başvurun.
Depo çıkartmasının yapıştırılması:
> Birlikte teslim edilen depo yapışkan bandını (Propan
kalitesi) görülebilir bir şekilde deponun üstüne veya
depo dolabına, doldurma vanalarının olabildiğince
yakınına yapıştırın.
Yanlış gaz cinsi nedeniyle ateşleme ve yanma sesleri
oluşmasını ve ayrıca arıza kapatmasını önleyin!
> Sadece DIN 51622 normuna uygun propan gaz kullanın!
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4

Montaj

4.1

Genel uyarılar

a
4.2

Tehlike!
Hatalı kurulum veya montaj nedeniyle
manevi ve/veya maddi hasar tehlikesi!
> Montaj kılavuzunda bulunan ecoTEC plus
kombi ısıtıcı cihaz hakkındaki uyarıları dikkate alın.

Teslimat kapsamı

Tabakalı boyler actoSTOR VIH CL 20 S önceden monte
edilmiş şekilde bir kolide teslim edilir.
Tüm parçaların hasarsız bir şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol edin (bkz. Resim 4.1 ve ayrıca tablo 4.1).

Poz. Adet

İçerik

1

1

Cihaz braketi

2

1

Tabakalı boyler actoSTOR VIH CL 20 S

3

1

Alt kapak

4

1

Kombi ısıtıcı cihaz dönüşümü için boru

5

3

6

4

7

1

Sıcak su emniyet vanası için esnek hortum
Kalorifer gidiş ve dönüş suyu ve ayrıca sıcak su
gidiş ve dönüş suyu için tabakalı boyler ve
ısıtıcı cihaz arasındaki bağlantı borularından oluşan adaptör seti
Kurulum ve bakım için kılavuz

8

1

Küçük malzemelerin bulunduğu torba

9

1

Kalorifer emniyet vanası havalandırma borusu

Tablo 4.1 Teslimat kapsamı

4.3
8

1

2

Aksesuar

ecoTEC plus'un ve actoSTOR VIH CL 20 S'nin kurulumu
ve işletimi için opsiyonel olarak mevcut olan aksesuarları ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihazının montaj ve bakım
kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

7

3
6
4

5

9

Şekil 4.1 Teslimat kapsamı

8
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4.4

Ölçüm çizimleri ve bağlantı ölçüleri

175

241

440

642

720

883

6

7

130

180

198

20

5
4
3
2
1

35

35

100

100
5

4

3

2

1

Şekil 4.2 Tabakalı boyler ölçümleri
Açıklamalar
1 Kaloriferin dönüş suyu hattı, Ø 22 mm
2 Soğuk su bağlantısı, Ø 15 mm
3 Gaz bağlantısı, Ø 15 mm

4
5
6
7

Sıcak su bağlantısı, Ø 15 mm
Kaloriferin gidiş suyu hattı, Ø 22 mm
Cihaz braketi
Hıcak su emniyet vanası hattı, Ø 15 mm

actoSTOR VIH CL 20 S'nin bağlantı ölçüleri ecoTEC
kombi ısıtıcı cihazların bağlantı ölçüleri ile uyumludur.
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4.5

Montaj şartları

Tabakalı boyler actoSTOR VIH CL 20 S sadece aşağıdaki
kombi ısıtıcı cihazlar ile kombine edilerek monte edilebilir ve işletilebilir:

b

– ecoTEC plus VUW TR 296/3-5
– ecoTEC plus VUW TR 346/3-5
– ecoTEC plus VUW TR 376/3-5

b

4.6

Dikkat!
Montaj çalışmalarının yetersiz yapılmasından kaynaklanan maddi hasarlar!
Cihazın bağlanacağı duvar veya sabitleme
malzemeleri uygun olmadığında veya aralık
çerçevesi kullandığınızda cihaz kombinasyonu
duvardan çıkabilir ve yere düşebilir.
> Cihazları sadece sağlam, yeterli taşıma
kapasitesine sahip içi boş olmayan duvar
yüzeylerine monte edin.
> Duvarın yapısal özelliklerine dikkat edin.
> Sadece uygun sabitleme malzemesi kullanın.
> Aralık çerçevesi kullanmayın.

Dikkat!
Uygun olmayan yanma havası nedeniyle
maddi hasar oluşma tehlikesi!
Cihaz veya atık gaz sistemi, aşındırıcı gaz
veya tozlar nedeniyle hasar görebilir veya
korozyon oluşabilir.
Cihazın yanma havasında, örn. florür, klor,
kükürt v.b gazları bulunmamalıdır (örn. spreylerden yayılan gazlar, solvent veya temizleme
maddeleri, boyalar, yapışkan maddeler veya
benzin). Bu maddeler işletim esnasında cihazın kendisinde ve atık gaz hatlarında korozyon oluşumuna neden olabilirler. Bu nedenden dolayı bu tür maddeler kurulum yerinde
depolanmamalıdır.
> Cihazı agresif gaz veya tozların bulunduğu
mekanlarda mekan havasından bağımsız
olarak çalıştırın.
> Cihazı ticari mekanlarda (örn. kuaförlerde,
boyama veya marangoz atölyelerinde,
temizleme işletmelerinde v.b.) mekan havasından bağımsız olarak çalıştırın veya
yanma havası beslemesi içinde yukarıda
açıklanan madde ve gazların bulunmadığı
ayrı bir mekanda çalıştırın.

Kurulum yeri
4.7

Kurulum yerini seçerken aşağıdaki güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır:

b

Dikkat!
Uygun olmayan kurulum yeri nedeniyle
maddi hasar oluşma tehlikesi!
Cihaz, don veya kötü hava şartları nedeniyle
hasar görebilir.
> Cihazı sadece uygun iç mekanlara monte
edin.
> Cihazı sadece dona karşı korunaklı mekanların içine monte edin.

Gerekli asgari mesafeler/Montaj boşlukları

Cihazın kurulumu/montajı için olduğu kadar daha sonra
yapılacak bakım çalışmaları için aynı montaj şablonuunda tanımlandığı gibi aşağıdaki asgari mesafelere veya
asgari montaj boşluklarına ihtiyacınız var (ayrıca bkz.
montaj şablonu):
– Yanal mesafe: 5 mm
– Alt bölümün mesafesi: 250 mm
– Üst bölümün mesafesi: 300 mm

i

Eğer Ø 80/125 mm'lik besleme havası/atık gaz
hattı monte edilirse 250 mm'lik asgari üst
mesafesi gereklidir.

Cihaz, anma ısı gücünde izin verilen 85 °C'lik maks. ısıdan daha düşük ısı üreteceğinden yanabilecek parçalar
ile bir mesafe sağlanması gerekmez.

10
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4.8

Montaj sırası

4.11

Cihaz braketini ve actoSTOR VIH CL 20 S'yi
monte etme
5

75

Önceden monte edilmiş ecoTEC plus kombi ısıtıcı
cihazın geliştirilmesi
Eğer önceden monte edilmiş ve kurulmuş bir
actoSTOR VIH CL 20 S kombi ısıtıcı cihazı geliştirilecekse bölüm 4.14'da tanımlanan adımlardam itibaren
çalışmaya başlayın.

95

Bir cihaz setinin komple kurulumu
Eğer, tabakalı boyler actoSTOR VIH CL 20 S ve ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihazdan oluşan bir VCI cihaz seti
monte edilecek ve kurulacaksa bölüm 4.9 ile başlayın.

5

60/100

25

A

1

A

A

2
1065

4.9

Montaj şablonu kullanımı
3

Cihaz montajı için ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihazı ile birlikte verilen montaj şablonunu kullanın.
> Montaj şablonunu montaj noktasında dikey olarak
hizalayın ve şablonu duvara tespit edin.
> Duvara, cihaz braketi ve gerekirse besleme havası/
atık gaz hattı duvar kılavuzunun delinecek yerleri işaretleyin.
> Montaj şablonunu duvardan alın.
> Cihaz braketi için duvara 2 adet Ø 10 mm çapında
delik delin.
> Gerekirse besleme havası/atık gaz hattı için duvarı
delin.

i
4.10

Cihaz kombinasyonunun toplam ağırlığını ve
duvarın taşıma kapasitesini dikkate alın.
Gerektiğinde alternatif tespitleme delikleri
delin. Gerektiğinde alternatif tespitleme malzemeleri kullanın.

actoSTOR VIH CL 20 S cihazı ambalajının
açılması

A

Şekil 4.3 Cihaz braketine sahip actoSTOR VIH CL 20 S

> Cihaz braketini (1) birlikte verilen dübeller ve cıvatalar
(2) ile duvara vidalayın.

i

Cihaz kombinasyonunun toplam ağırlığını ve
duvarın taşıma kapasitesini dikkate alın.
Gerektiğinde alternatif tespitleme malzemeleri kullanın.

> actoSTOR VIH CL 20 S'yi (3), cihaz braketinin (1) biraz
üstünde bulunacak şekilde duvara kaldırın.
> actoSTOR VIH CL 20 S'yi cihazın arka kısmında bulunan askılar tamamen mesnetlere girene kadar
yavaşça duvar braketi üzerine bırakın.

> actoSTOR VIH CL 20 S'yi paketinden çıkarmak için
öncelikle plastik bantları kesin. Ardından kutuyu açın
ve polisterol paketinin üst kısmını kaldırın. Kartonu
yukarı doğru kaldırın.

i

actoSTOR VIH CL 20 S'nin beyaz gövde yüzeyine hasar vermemeye dikkat edin.

Montaj ve bakım kılavuzu actoSTOR 0020060904_02
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4.12

ecoTEC plus monte etme

4.13

Kombi ısıtıcı cihaz ecoTEC plus'u
actoSTOR VIH CL 20 S'ye uyarlama

4.13.1 Gövdenin ön kısmını sökme
1

2

2

1

Şekil 4.4 ecoTEC plus'un actoSTOR VIH CL 20 S'ye montajı

> Kombi ısıtıcı cihazını (2), cihaz braketinin (1) biraz
üzerinde, tabakalı boylerde duracak şekilde tabakalı
boylere doğru kaldırın.

i

Kombi ısıtıcı cihazı alt kısımın her iki yanından
kaldırın.

> ecoTEC plus'u, arka kısmında bulunan asma askıları
tamamen actoSTOR VIH CL 20 S'de bulunan cihaz
braketine yerleşene kadar yavaşça cihaz braketine
indirin.

12

Şekil 4.5 Gövdenin ön kısmının çıkarılması

Cihaz gövdesinin ön kısmını sökmek için aşağıdaki yolu
izleyin:
> Cihazın altındaki vidayı (1) sökün.
> Cihazın altındaki iki tespit mandalına (2) bastırarak
gövdenin ön kısmını kancalardan kurtarın.
> Gövdenin ön kısmını alt kenarından öne doğru çektikten sonra yukarı doğru kaldırarak çıkartınız.
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4.13.2 Aqua sensörünü sökme

1
2
1
2

Şekil 4.8 Yaylı klipsi ve kıskacı çıkarın
3

> Yaylı klipsi çıkarın (1)
> Kıskacı (2) çıkarın.

1

Şekil 4.6 Aqua sensörü sökme
1

2

Şekil 4.9 Aqua sensörü sökme

Şekil 4.7 Başlık somununu gevşetin

> Aqua sensörünü (1) sökün
> Aqua sensörüne giden kabloyu (2) çekin

> Başlık somununu (1) gevşetin

Montaj ve bakım kılavuzu actoSTOR 0020060904_02
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4.13.3 Boru hattını değiştirme
> Kombi ısıtıcı cihazın dönüştürülmesi için teslimat kapsamında bulunan boru hattını çıkarın
> O Ring'i borudan çıkarın

1

Şekil 4.11 Kıskacı yerleştirin

> Kıskacı yerleştirin.
> Kıskacın dar tarafının gövdeye bakmasına dikkat edin.

Şekil 4.10 Aqua sensörünü boru hattı ile değiştirin

> O Ring'i (1) borunun dışına yerleştirin

i

O Ring ağzın sağında bulunmalı (bkz. Resim 4.10).

> Boru hattını ecoTEC plus üzerine yerleştirin.
> Yaylı klipsi yerleştirin.

14

Şekil 4.12 Başlık somununu vidalayın

> Başlık somununu vidalayın.
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4.14

Önceden monte edilmiş ecoTEC plus kombi
ısıtıcı cihazın geliştirilmesi

Tabakalı boyler actoSTOR VIH CL 20 S sadece aşağıdaki
kombi ısıtıcı cihazlar ile kombine edilerek monte edilebilir ve işletilebilir:
– ecoTEC plus VUW TR 296/3-5
– ecoTEC plus VUW TR 346/3-5
– ecoTEC plus VUW TR 376/3-5

b

Dikkat!
Montaj çalışmalarının yetersiz yapılmasından kaynaklanan maddi hasarlar!
Cihazın bağlanacağı duvar veya sabitleme
malzemeleri uygun olmadığında veya aralık
çerçevesi kullandığınızda cihaz kombinasyonu
duvardan çıkabilir ve yere düşebilir.
> Cihazları sadece sağlam, yeterli taşıma
kapasitesine sahip içi boş olmayan duvar
yüzeylerine monte edin.
> Duvarın yapısal özelliklerine dikkat edin.
> Sadece uygun sabitleme malzemesi kullanın.
> Aralık çerçevesi kullanmayın.

> ecoTEC plus yoğuşmalı kombi cihazındaki mevcut su
sensörü yerine actoSTOR VIH CL 20 S cihazının teslimat kapsamında bulunan boru dirseğini takın.

4.14.1 Emniyet uyarıları
> Sökme ve montaj çalışmalarından önce ve sonra,
kendi emniyetiniz ve cihaz üzerinde hasarları önlemek
için takip eden emniyet uyarılarını dikkate alın!

e

Tehlike!
Gerilim ileten bağlantılarda akım çarpması
nedeniyle ölüm tehlikesi!
Cihazın besleme terminallerinde, ana şalter
kapalı olsa dahi elektrik gerilimi mevcuttur.
> Elektrik fişini çekerek veya en az 3 mm'lik
kontak boşluğu (örn. sigortalar veya güç
şalteri) bulunan bir ayırma düzeneği üzerinden cihazı şebeke geriliminden ayırın!

a

Tehlike!
Kızgın parçalar nedeniyle yanma ve haşlanma tehlikesi!
Su ileten tüm parçalarda yanma ve haşlanma
tehlikesi mevcuttur.
> Çalışmaya başlamadan önce sistemin soğumasını bekleyin.

> Gaz besleme hattının gaz vanasını ve ayrıca, eğer
monte edilmişse, kalorifer gidiş ve dönüş suyu bakım
vanalarını kapatın.
> Giriş kombinasyonundaki soğuk su giriş vanasını
kapatın.
> Cihazı boşaltın!
> Elektrikli parçalara suyun sıçramamasına (örn. elektronik kutusu v.b.) dikkat edin!
> Sadece yeni conta veya o ring'ler kullanın!
> Çalışmaların bitirilmesinin ardından gaz sızdırmazlığı
kontrolü ve bir işlev kontrolü gerçekleştirin (bkz.
bölüm 8.8, ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihazının montaj
ve bakım kılavuzu)!

4.14.2 ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihazın devre dışı
bırakılması

a

Tehlike!
Güvenlik uyarılarına riayet edilmemesinden
kaynaklanan can ve/veya mal kaybı tehlikesi!
> Çalışmalara başlamadan önce bölüm
4.14.1'de bulunan emniyet uyarılarını dikkate alın.

> Elektrik fişini prizden çekin.
Şebeke beslemesinin sabit kurulumunda aşağıdaki adımları izleyin:
> Elektronik kutusunu öne doğru yatırın.
> Elektronik kutusunun arka kapağını klipslerinden çıkarın ve kapağı, bağlantılar açıkta kalana kadar yukarı
doğru kaldırın.
> Şebeke kablosunun gerilim azaltmasını açın.
> Elektronikte bulunan şebeke kablosunun vidalı terminallerini gevşetin.
> Kabloyu, cihazın alt kısmından elektronik kutusundan
ve kablo deliğinden dışarı çekin.
> Kombi ısıtıcı cihazında ısıtma sistemine, sıcak su beslemesine ve gaz beslemesine bağlı olan cıvata bağlantılarını çözün.
> Kombi ısıtıcı cihazını, duvar braketlerinden çıkana
kadar yukarı kaldırın.
> Kombi ısıtıcı cihazını, cihazın ön kısmı montaj çalışmaları için kolayca erişilebilir olacak şekilde yerleştirin.

4.14.3 Kombi ısıtıcı cihaz ecoTEC plus'u actoSTOR
VIH CL 20 S'ye uyarlama
> Bölüm 4.13'teki uyarılara uyun.

> Cihazı devre dışı bırakın.

Montaj ve bakım kılavuzu actoSTOR 0020060904_02
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4.15

ecoTEC plus ve actoSTOR VIH CL 20 S
cihaz kombinasyonu için cihaz braketini
uyarlama

> Cihaz braketini ve monte edilmişse ara çerçeveyi
sökün.
> Duvarın taşıma kapasitesini kontrol edin.
> Mevcut tespitleme malzemelerini daha kuvvetlileri ile
değiştirin.
En az Ø 10 mm'lik çapa sahip dübeller kullanın.
> Gerekirse ısıtma sistemindeki boru kılavuzunu cihaz
kombinasyonuna uyarlayın.
> Montaj çalışmalarını bölüm 4.9'dan itibaren devam
ettirin.

5

Kurulum

a

Tehlike!
Hatalı kurulum nedeniyle can ve/veya mal
kaybı tehlikesi!
Kurulum çalışmalarının talimatlara aykırı
yapılması cihazın işletme emniyetini etkiler,
can ve mal kaybına yol açabilir.
> Vaillant ecoTEC plus ve actoSTOR VIH CL
20 S cihaz kombinasyonu kurulumunun
sadece yetkili servis tarafından yapılmasını
sağlayın. Bu kişi aynı zamanda montajın
doğru yapılmasından ve ilk devreye almadan da sorumludur.

a

Tehlike!
Güvenlik uyarılarına riayet edilmemesinden
kaynaklanan can ve/veya mal kaybı tehlikesi!
> Montaj ve bakım kılavuzunda bulunan ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihaz hakkındaki uyarıları dikkate alın!

5.1

Genel uyarılar ve ön hazırlıklar

b

Dikkat!
Cihazda hasar oluşma tehlikesi!
Boru hatları içindeki kaynak kalıntıları, cüruf,
keten, kit, pas, kaba kir vb. gibi kalıntılar cihaz
içinde toplanarak arızalara yol açabilir.
> Olası kalıntıları temizlemek için ısıtma sisteminizi cihazın bağlanmasından önce itinalı bir şekilde yıkayın!

i

Tesis taraflı kurulum için Vaillant tarafından
tavsiye edilen hidrolik bağlantı aksesuarlarını
kullanın.

> Ambalajda bulunan kurulum ile ilgili aksesuar kartonlarını çıkarın.
Bu aşamada kurulumu yapılacak parçaları kartonlarında bırakın. Parçaların kartonların içinde çıkarılmaları ve montaj ile ilgili sıraları numaralandırılmıştır.

16

Montaj ve bakım kılavuzu actoSTOR 0020060904_02

Kurulum 5

5.2

Gaz bağlantısı

a

Tehlike!
Gaz sistemi kurulumunun talimatlara aykırı
yapılması nedeniyle ölüm tehlikesi!
Gaz sistemi kurulum çalışmalarının talimatlara
aykırı yapılması cihazın işletme emniyetini
etkiler, can ve mal kaybına yol açabilir.
> Gaz kurulumu sadece yetkili bir servis elemanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
> Yasal yönetmelikler ve gaz dağıtım şirketinin talimatlarını dikkate alın.

a

Tehlike!
Dışarı yayılan gaz nedeniyle zehirlenme ve
patlama tehlikesi!
Gaz hattındaki olası sızıntılar.
> Gaz hattı montajının gerilimsiz şekilde
yapılmasına dikkat edin!

b

Dikkat!
Aşırı yüksek basınç nedeniyle hasar görme
tehlikesi!
Gaz armatürü yüksek basınç nedeniyle hasar
görebilir. İşletim basıncı 60 mbar'ı aşmamalıdır!
> Gaz armatürünün sızdırmazlığını azami
110 mbar basınç uygulayarak test edin.

Dinamik gaz bağlantı basıncı doğal gaz için en az 17 hPa
(mbar) ve propan gaz için 25 hPa (mbar) olmalı.
Aşağıdaki işlemleri yapın:
> Gaz hattını önceden basınçlı hava ile temizleyin. Bu
sayede cihazda oluşabilecek hasarların önüne geçilir.
> Cihaz üzerine vida bağlantısına sahip, izinli bir gaz
vanası bağlayın.
> Gaz besleme hattını gaz vanasına monte edin.
> Çalıştırmadan önce gaz hattının havasını alın.
> Gaz bağlantısında sızdırmazlık kontrolü yapın.

5.3

Soğuk ve sıcak su bağlantısını gerçekleştirme

a

Tehlike!
Dışarı çıkan su nedeniyle haşlanma ve
hasar görme tehlikesi!
Su hatlarındaki olası sızıntılar.
> Bağlantı hatlarının gerilimsiz montajına dikkat edin.
> Soğuk su hattı bağlantısında uygun tipli
giriş kombinasyonu kullanın.

4
1
5
2

6
3
Şekil 5.2 Soğuk ve sıcak su bağlantısının montajı

Şekil 5.1 Gaz bağlantısı

ecoTEC plus teslimat durumunda sadece doğal gaz G20/
G25 ile kullanım için uygundur ve sadece Vaillant servisi
tarafından propan gaz G31'in kullanımı için dönüştürülebilir. Gaz bağlantısı 15 mm Ø çelik boru ile yapılmıştır.
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Boruları tabakalı boylere bağlamadan önce
tüm yabancı maddeler su borularından yıkayın.

Soğuk ve sıcak su bağlantısının bina hattına bağlantısının yapılmasında cihaz ile birlikte gönderilmiş olan bağlantı parçası, çekvalfli küresel vanayı kullanın.
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> Bir conta yerleştirin (1) ve kapatma vanasını (2) cihazın soğuk su bağlantısına vidalayın.
> Bir contayı (4) yerleştirin ve bağlantı parçasını (5)
cihazın sıcak su çıkışına vidalayın.
> Soğuk su girişini ve sıcak su çıkışını yapı taraflı tesisata (3, 6) bağlayın.
Borunun çapı 15 mm'dir.

i

Sirkülasyon pompasının işletilmesi
için 0020057235 ürün nolu aksesuar setinin
kullanılmasını tavsiye ederiz.

i

Boylerdeki su içinde katmanlaşma ve türbülans oluşacağından sirkülasyon pompası kullanımında sıcak suyu konforunda azalma meydana gelir.

5.5

Cihazın ısıtma taraflı bağlantısı

a

Tehlike!
Dışarı çıkan su nedeniyle haşlanma ve
hasar görme tehlikesi!
Su hatlarındaki olası sızıntılar.
> Bağlantı hatlarının gerilimsiz montajına dikkat edin.

i

Isıtma sirkülâsyonunun kombi ısıtıcı cihazına
bağlanmasından önce tüm hatlar ve radyatörler pisliklerden temizlemek için iyice yıkanmalı.

> Sıcak su işletmesini etkilememek için sirkülasyon
pompası debisini azaltın.

i
5.4

Sirkülasyon pompası kullanımında enerji tüketiminiz artar.

Boru bağlantısını actoSTOR
VIH CL 20 S ve ecoTEC plus arasına monte
etme
4

1

5
2
6

3

Şekil 5.4 Gidiş suyu ve dönüş suyu bağlantısının yapılması

1

4

3
2

Şekil 5.3 actoSTOR VIH CL 20 S ve ecoTEC plus arasında boru
bağlantıları monte etme

> Tabakalı boylerin aksesuar kartonundan bunlara ait
contalarıyla birlikte boru dirseklerini (1, 2, 3, 4) çıkarın.
> Boru dirseklerini ve düz boru hatlarını bildirilen sıralama ile monte edin.

i
18

Kalorifer gidiş suyu ve kalorifer dönüş suyu hattı bağlantısının yapı taraflı tesisata bağlamak için 22 mm'lik bakır
hatlı iki bakım vanasına ihtiyaç vardır. Vaillant kurulum
setlerinde (Aksesuar) bakım vanaları bağlantı parçalarına entegre edilmiştir.
> Her birine birer conta (1, 4) yerleştirin ve bakım vanalarını (2, 5) cihazın gidiş suyu ve dönüş suyu bağlantısına bağlayın.
> Bakım vanalarını yapı taraflı tesisat (3, 6) ile bağlayın.
Borunun çapı 22 mm'dir.
Servis çalışmaları için cihaz ve ısıtma sistemi arasına
kapatma vanaları yerleştirmenizi tavsiye ediyoruz.

Önce boru dirsekleri (1) ve (2) monte edilmeli.

Montaj ve bakım kılavuzu actoSTOR 0020060904_02
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i

Hidrolik ayırmanın bağlanmasında cihaz ve
ayırmanın arasındaki bağlantı borularının çapı
22 mm'den daha büyük olamayacağını dikkate
alın.

1

2

Şekil 5.6 Yoğuşma suyu çıkış hattının montajı

Ø max. 22 mm
Şekil 5.5 Hidrolik ayırmanın kullanımında bağlantı borularının
çapı

5.6

Yoğuşma suyu çıkış hattının montajı

a

Tehlike!
Atık gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenme tehlikesi!
Yoğuşma suyu çıkış hattı ve atık su hattı arasındaki sızdırmaz bağlantı nedeniyle sifon
emilerek boşaltılır ve atık gazlar dışarı yayılabilir.
> Yoğuşma suyu çıkış hattını atık su hattı ile
gevşek bir şekilde bağlayın.

a

Tehlike!
Atık gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenme tehlikesi!
Cihaz yoğuşma suyu sifonu boş olarak çalıştırıldığında atık gazlar dışarı yayılabilir ve zehirlenmelere yol açabilir.
> Cihazı işletmeye almadan önce yoğuşma
suyu sifonuna aşağıda açıklandığı şekilde
su doldurun.

Montaj ve bakım kılavuzu actoSTOR 0020060904_02

Kombi ısıtıcı cihaz bir yoğuşma suyu sifonu ile donatılmıştır. (Doldurma yüksekliği 145 mm'dir.) Yanma esnasında oluşan yoğuşma suyu yoğuşma suyu gider hortumu üzerinden sifonda bulunan açık bir bağlantı üzerinden atık su bağlantısına iletilir.
> Kombi ısıtma cihazının yoğuşma suyu giderini (1)
yoğuşm asuyu çıkış hattına (2) bağlayın.
Yoğuşma suyu atık su borusu en az 19 mm'lik (Tüm dış
hatlar için 22 mm'lik dış çap) bir iç çapa sahip olmalı ve
asite dayanıklı malzemeden (örn. plastik taşma borusu)
üretilmiş olmalıdır.

i

Kombi ısıtıcı cihazın aksesuarında yoğuşma
suyu gideri için bir oluklu boru mevcuttur.
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> Gider hattını olabildiğince kısa ve cihazdan giderek
eğimle döşeyin.
> Boruları, su veya buhar çıkışında herhangi birinin
yaralanmayacağı ve herhangi bir kablonun veya diğer
elektrikli parçanın hasar görmeyeceği şekilde döşeyin.
Boru ucunun görülebilir şekilde döşenmesi gerektiğini
dikkate alın.

5.8

Sıcak su emniyet vanası gider hattı

min.
180

Şekil 5.7 Yoğuşma suyu sifonu montaj alanı

Sifonun alt kısmında en az 180 mm'lik bir montaj alanı
boş kalmalı.
> Kombi ısıtıcı cihazı çalıştırmadan önce yoğuşma suyu
sifonunu su ile doldurun.
> Gider hattını, yoğuşku sifonunu monte ederken veya
sökerken rahatsız etmeyecek şekilde kurun.

5.7

1

2

Isıtma sisteminin emniyet vanası
Şekil 5.9 Sıcak su emniyet vanası havalandırma hattı bağlantısı

Sıcak su sisteminin emniyet vanası tabakalı boylere
entegre edilmiştir.
> Gider hortumunu (1) emniyet vanası (2) üzerine takın.
Gider hortumunun ucu açık bir bağlantı üzerinden bir
atık su bağlantısının sifonuna iletilebilir.

1

5.9

Besleme havası/atık gaz hattı

2

i

3

ecoTEC plus'un montaj ve bakım kılavuzunda
ve hava/atık gaz aksesuarları montaj kılavuzunda bulunan uyarıları dikkate alın!

4

Şekil 5.8 Atık su borusunu emniyet vanasına monte etme

Isıtma sisteminin emniyet vanası ısıtıcı cihaza entegre
edilmiştir.
> Bir contayı (1) başlık somununa (2) yerleştirin ve atık
su borusunu (3) emniyet vanasına (4) vidalayın.

20
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5.10

Elektrik bağlantısı

e

Tehlike!
Gerilim ileten bağlantılarda akım çarpması
nedeniyle ölüm tehlikesi!
Turkuaz renkli soketin bağlantı terminalleri L
ve N arasında ana şalter kapalı olsa dahi sabit
gerilim vardır.
> Kumanda kutusunda yapılacak çalışmalardan önce daima fişi duvar prizinden çekerek gerilim beslemesini kapatın.

e

Tehlike!
Gerilim ileten cihaz parçalarında cereyan
çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi!
Elektrik sistemi kurulum çalışmalarının talimatlara aykırı yapılması cihazın işletme emniyetini etkiler, can ve mal kaybına yol açabilir.
Özellikle, VDE talimatları 0100'a ve ilgili
EVU'nun talimatlarına uyulmasına dikkat çekmek istiyoruz.
> Elektrik kurulumu mevcut standartlar ve
yönetmeliklerin yerine getirilmesinden
sorumlu olan yetkili servis teknisyeni tarafından uygulanmalıdır.
> ecoTEC plus kombi ısıtma cihazları için
geçerli kurulum talimatlarını dikkate alın.

5.10.1 Tabakalı boylerin bağlanması

X12
X31
Şekil 5.10 Elektronik kutusunun arka kapağının açılması

> Elektronik kutusunu öne doğru yatırın.
> Elektronik kutusunun arka kapağını klipslerinden çıkarın ve kapağı, bağlantılar açıkta kalana kadar yukarı
doğru kaldırın.

Montaj ve bakım kılavuzu actoSTOR 0020060904_02
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> Pompa kablosunu (3) X12 soket ile birlikte elektronik
kutusunun üst kısmından sağ taraftaki girişe iletin.
Kör tapayı çıkarın ve gerilim azaltmayı bağlayın.
> Pompa kablosunun (3) X12 soketini platinin X12 soket
yerine (4) takın.
> Sensör kablosunu (1) X31 soketi ile birlikte platine iletin.
> Sensör kablosunun (1) X31 soketini, platinin sol tarafındaki X31 soket yerine (2) takın.
1

5.10.2 Şebeke bağlantısını gerçekleştirme

2

Cihaz 1,0 m uzunluğunda bağlantı kablosuna sahip bir
elektrik fişi ile donatılmıştır. Bağlantı kablosunun bağlantıları vidalı terminaller ile fabrikada önceden yapılmıştır.
3

e
Şekil 5.11 Cihaz altındaki kablo kılavuzu

> Tabakalı boylerin kablo demetini (2) kılavuz kovanlar
(3) ile birlikte tabakalı boylerde ve kombi ısıtıcı
cihazda açılmış kablo deliğinden geçirin.
Kombi ısıtıcı cihazda kablo deliğini tam önde (1) kullanın.
> Kovanları birlikte verilen yaylı kıskaçlar ile kablo deliklerine sabitleyin.

b

Dikkat!
Kabloların hasar görme tehlikesi!
Kablolar cihazın kızgın parçalarına temas ettiğinde hasar görebilirler.
> Kablo döşemesine dikkat edin.

2

3

1

> Bu durumda seri olarak bağlanmış şebeke bağlantı
kablosunu sökün.
> Kombi ısıtıcı cihaza sabit olarak kurulu bir bağlantı
kablosunu bağlayın. Bu işlemler için elektronik kutusunda ve cihazın alt kısmında bulunan kablo deliklerini
kullanın.

b

Dikkat!
Cihazda hasar oluşma tehlikesi!
7, 8, 9 nolu terminallere ve „BUS“ üzerine
şebeke beslemesi yapılması elektronik sistemin tahrip olmasına yol açar.
> Şebeke besleme kablosu sadece öngörülen
klemenslere bağlanmalıdır!

i

Kabloların vidalı terminallere mekanik olarak
sıkı bir şekilde bağlanmış olduğundan emin
olun.

4

22

X12

X31

Şekil 5.12 Elektronik kutusunda kablo kılavuzu

Tehlike!
Gerilim ileten bağlantılarda akım çarpması
nedeniyle ölüm tehlikesi!
Elektrik sistemi kurulum çalışmalarının talimatlara aykırı yapılması cihazın işletme emniyetini etkiler, can ve mal kaybına yol açabilir.
> Cihazı, 1 veya 2nci sınıf koruma bölümünde
çalıştıracağınızda cihazın şebekeye bağlantısını, toprak fişli seri donanıma ait bağlantı
kablosu ile yapmayın.
> Cihazı bir sabit bağlantı ve en az 3 mm'lik
kontak boşluğuna sahip (örn. sigortalar
veya güç şalterleri) bir ayırma düzeneği
üzerinden bağlayın!
> VDE 0100 Bölüm 701 direktifini dikkate alın!

> Elektronik kutusunun kapağını, klipsler yerine oturana
kadar tekrar eski konumuna bastırın.
> Elektronik kutusunu yukarı doğru yatırın.
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5.10.3 Kablo döşeme planı

Tabakalı boyler elektroniği
X 1/3 Mor

Boyler dolum sensörü (NTC)

X 1/1 Siyah

X 1/4 Turuncu

Boyler sensörü
(NTC)

X 1/1 Siyah

X 1/6 Mavi

Giriş sensörü
(NTC)

X 1/1 Siyah

Aqua sensörü

X 1/7 Yeşil
X 1/1 Siyah

Pompa

X 1/8 Kırmızı

Soket
bağlantısı
X 1/2 Kahverengi

X 1/2 Kahverengi

X 1/1 Siyah

X 1/1 Siyah

X12

X 1/11 Kırmızı

X31

X 1/10 Siyah

X 1/9 Gri

Kombi ısıtıcı cihaz devre kutusu

Şekil 5.13 Tabakalı boyler kablo döşeme planı

Montaj ve bakım kılavuzu actoSTOR 0020060904_02
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6

Devreye Alma

i

ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihazının montaj ve
bakım kılavuzunda bulunan çalıştırma uyarılarını dikkate alın!

Tabakalı boylerin çalıştırma uyarılarını ecoTEC plus'un
montaj ve bakım kılavuzundan alabilirsiniz.

6.1

Kullanıcının bilgilendirilmesi

Isıtma sisteminin kullanıcısı ısıtma cihazının kullanımı ve
işlevleri hakkında eğitilmeli. Bu yapılırken aşağıdaki
işlemler yapılmalı:
> İşleticiye, kendisi için öngörülmüş olan talimatları ve
cihaz evraklarını saklaması için verin.
> Kullanıcıya, kılavuzların daima reglerin yakınında
bulunması gerektiğini belirtin.

a

Tehlike!
Uygun olmayan işletme koşulları nedeniyle
can ve/veya mal kaybı tehlikesi!
> Cihazı
- işletmeye almak
- kontrol amacı için
- sürekli çalıştırmak
için sadece, cihaz ön yüzü kapalı ve hava/
atık gaz sistemi monte edilmiş ve kapalı
olduğunda çalıştırın.

i

Montaj tamamlandıktan sonra cihazla birlikte
verilen kullanıcının dilinde yazılmış olan
835 593 numaralı etiketi cihazın ön tarafına
yapıştırın.

6.2

Fabrika Garantisi

Vaillant, cihazın sahibi olarak size devreye alındığı tarihten başlamak üzere İKİ YILLIK bir garanti vermektedir.
Bu süre içinde cihazda 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 cihazın montajı Vaillant yetkili satıcıları tarafından yapıldığında vermekteyiz. Cihazla
ilgili servis ve bakım işleri Vaillant teknik servisi tarafından yapılmadığında, fabrika garantisi kalkar. Fabrika
garantisi ayrıca, cihazda orijinal Vaillant parçalarının
dışındaki parçaların kullanılması durumunda da kalkar.
Arızanın bedelsiz olarak giderilmesinden başka talepler,
örn. tazminat talepleri, fabrika garantisi kapsamında
değildir.
Bu tip cihazların, Sanayi Bakanlığınca tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
Dikkat!
Kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmadığı takdirde,
cihazlarımızda hava koşullarından ve özellikle DONMADAN OLUŞABİLECEK HASARLAR garanti kapsamında
değildir.

Isıtma sistemi eğitimi
> Kullanıcıyı, yanma havası beslemesi ve atık gaz hattı
konularındaki önlemler hakkında bilgilendirin. Özellikle bunlar üzerinde değişiklik yapılamayacağına dair
uyarın.
> Kullanıcıya, cihaz için gerekli olan su seviyesini/
dolum basıncını anlatın ve onu ayrıca gerektiğinde
nasıl su ekleneceğini ve havalandırılmasının nasıl
yapılacağı konularında eğitin.
> Kullanıcıya sıcak su ısısının, oda termostatının ve
mevcutsa kalorifer peteği termostat vanaları ile hava
şartına duyarlı ayarlamayı nasıl doğru (Ekonomik)
yapılacağı konusunda bilgi verin.
> Kullanıcıya yıllık olarak yapılacak denetimin/bakımın
ne kadar önemli olduğunu anlatın. Bir bakım sözleşmesi yapılmasını gerektiğini tavsiye edin.
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7

Isıtma sistemine uyarlama

i
7.1

1

ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihazının montaj ve
bakım kılavuzunda bulunan kalorifer sisteminin uyarlaması konusundaki uyarılarını dikkate alın!

a

Boyler dolumu

Ek olarak bağlı olan actoSTOR VIH CL 20 S tipindeki bir
tabakalı boylerde boyler dolumu ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihaz üzerinde bulunan kumanda elemanlarının yardımıyla devreye alınabilir ve devre dışı bırakılabilir.

i

b
1

c

a

Boyler dolumu fabrikada devre dışı bırakılmıştır ve ilk devreye almada etkinleştirilmeli.

Tabakalı boylerin boyler dolum işlevi sıcak
start işlevi çalıştırılmışsa etkindir.
Bu ekrandaki sembolü ile gösterilir.
Çalıştırılmış boyler dolumu işlevinde sıcak su akma ısısı
döner düğmeden takip eden sıcaklıklar ayarlanabilir
(Şekil 7.1 ile karş.):

c
1
Şekil 7.1 Boyler ısısının ayarlama aralığı

– Döner düğme konumu "b"
– Döner düğme konumu "a"

50 °C
65 °C

Kapatılmış boyler dolumu işlevinde sıcak su akma ısısı
döner düğmeden takip eden sıcaklıklar ayarlanabilir:
– Döner düğme konumu "c"
– Döner düğme konumu "a"

35 °C
65 °C

Kapatılmış boyler dolumu işlevinde boyler aynı sıcaklıkta
tutulmaz. Cihaz bu durumda bir musluğun açılmasında
çalışır ve sadece akma prensibine göre çalışmaktadır.

a

Tehlike!
Lejyonella bakterisi koruması nedeniyle
haşlanma tehlikesi!
Cihazlar bir otomatik Lejyonella koruma işlevi
ile donatılmıştır:
Eğer sıcak su boylerindeki sıcaklık 50 °C'nin
altına düşerse boyler 24 saatlik bir zaman
aralığında 70 °C'ye ısıtılır. Böyle bir durumda
musluktan akan suda haşlanma tehlikesi
ortaya çıkar.
> Musluktan akan suyun çok kızgın olacağını
dikkate alın.

Legionella koruması "d.74" arıza teşhis düzeyinde devre
dışı bırakılabilir.
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8 Kontrol ve Bakım
8

Boyler dolumunu etkinleştirme
> Cihazı çalıştırın.
1

Kontrol ve Bakım

i

2

8.1

bar

ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihazının montaj ve
bakım kılavuzunda bulunan denetim ve bakım
uyarılarını dikkate alın!

Denetim ve bakım aralıkları

Amacına uygun, sürekli aralıklarla yapılan denetim ve
bakım (yılda bir kez tavsiye edilir, her 2 yılda bir ise vazifedir) ve ayrıca sadece orijinal yedek parçalarının kullanımı Vaillant ecoTEC plus cihazınızın arızasız bir işletimi
ve yüksek çalışma ömrü için büyük önem taşır.

Şekil 7.2 Boyler dolumu esnasında ekran göstergesi

> Sıcak su akma ısısı ayarı için gerekli olan döner düğmeyi (1) sonuna kadar sağa döndürerek boyler dolumunu etkinleştirin.
" " sembolü ekranda (2) görünür.
> Sıcak su akma ısısı ayarı için gerekli olan döner düğmeyi istenilen boyler ısısına ayarlayın.
Döner düğmeyi (1) döndürdüğünüz sürece ekranda (2)
sıcaklığı itibari değeri gösterilir. Eğer döner düğmeyi
döndürmeyi bırakırsanız yakl. 3 saniye sonra güncel
gidiş suyu ısısı gösterilir.

i

Şekil 7.1'de gösterilen ayarlama aralığını dikkate alın.
Eğer döner düğmeyi, ayarlama b üzerinden
sol tahditin sonuna döndürürseniz boyler
dolumu kapatılır ve ekrandaki " " sembolü
söner.

i

Kış işletmesinde ısıtma sisteminin soğumasını
önlemek için boyler içindeki sıcak su yüklemesi zamanla sınırlı tutulur. Azami sıcak
tutma süresi fabrika çıkışında 45 dakikaya
ayarlanmıştır. Yetkili servis uzmanı bu ayarı
teşhis noktası üzerinden „d.75“ değiştirebilir.

Boyler dolumunu devre dışı bırakma
> Sıcak su akma ısısı ayarı için gerekli olan döner düğmeyi (1) sonuna kadar sola döndürerek boyler dolumunu devre dışı bırakın.
Ekrandaki (2) " " sembolü sönecektir.
> Ardından istenilen akma sıcaklığını ayarlayın. Cihaz
şimdi akma prensibine göre çalışacaktır, boyler aynı
sıcaklıkta tutulmaz.

a

Tehlike!
Bakım çalışmalarının talimatlara aykırı
yapılması nedeniyle ölüm tehlikesi!
Yapılmamış veya talimatlara aykırı yapılmış
bakım çalışması cihazın işletim güvenliğini
etkileyebilir, can ve mal kaybına yol açabilir.
> Denetim ve bakım çalışmaları sadece yetkili
servis tarafından yapılacaktır.

Burada bir denetim veya bakım sözleşmesi yapılmasını
tavsiye ediyoruz.
Denetimin amacı, olması gereken durum ile karşılaştırmak için bir cihazdaki mevcut durumu tespit etmek. Bu
süreç ölçme, kontrol etme, özleme ile gerçekleştirilir.
Bakım, mevcut durumu sapmalarını olması gereken
durumda dönüştürmektir. Bu genellikle temizleme, ayarlama ve gerekirse aşınmaya maruz kalmış parçaların
değiştirilmesiyle gerçekleştirilir.
Vaillant ecoTEC plus için yıllık bir denetimin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
Arıza teşhis sisteminde yapılacak veri sorgulamasıyla,
basit görsel kontrolle ve bir hava sayısı ölçümüyle denetim işlemi ile parçaları sökmeden hızlıca ve daha ekonomik olarak gerçekleştirilebilir. Tecrübeye dayanarak normal işletim şartları altında brülörde ve ısı eşanjöründe
yıllık temizleme çalışmalarını gerçekleştirmek gerekli
değildir. Bu bakım aralıkları (en az 2 yılda bir kez) ve
bunun kapsamı yetkili servis tarafından denetim esnasında tespit edilen cihaz durumu ile belirlenir.
Tüm denetim ve bakım çalışmaları, ecoTEC plus'un montaj ve bakım kılavuzunda bulunan tablo 8.1'e göre yapılmalıdır.

8.2

Genel denetim ve bakım talimatları

Vaillant cihazınızın tüm işlevlerini sürekli olarak garantiye almak ve izinli modeli değiştirmemek için denetimlerde ve bakım çalışmalarında sadece orijinal Vaillant
yedek parçaları kullanılmalı!
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Muhtemelen gerekli olacak yedek parçaları geçerli olan
ilgili yedek parça kataloglarından temin edebilirsiniz. Bu
konuda tüm Vaillant müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.

8.3

Soğuk su girişindeki süzgeci temizleme

Cihazın soğuk su girişinde, açılı bir parçada bakım çalışmaları esnasında temizlenmesi gereken bir elek mevcuttur.

Emniyet uyarıları:

e

Tehlike!
Akım çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi!
Cihazın elektronik kutusundaki besleme terminallerinde, ana şalter kapalı olsa dahi elektrik
gerilimi mevcuttur.
> Cihazda uygulayacağınız işlemler öncesinde akım beslemesini kesin ve tekrar açılmaması için emniyete alın!

i

Eğer denetim ve bakım çalışmalarının cihaz
çalışır durumdayken yapılması gerekiyorsa
bakım çalışmasının anlatımında bu açıklanır.

Her zaman, denetim ve bakım çalışmalarından önce aşağıdaki çalışma adımlarını uygulayın:
> Ana şalteri kapatın.
> Cihazı, elektrik fişini duvardaki prizden çekerek
şebeke geriliminden ayırın.
> Gaz kesme vanasını kapatın.
> Eğer monte edilmişse kalorifer gidiş ve dönüş
suyunda ve ayrıca giriş kombinasyonunnda bulunan
soğuk su giriş vanalarını kapatın. Bu sadece çalışmalar bunu gerektiriyorsa gereklidir.
> Cihazın ön kapağı çıkartın.
Denetim ve bakım çalışmalarının bitiminden sonra her
zaman aşağıdaki adımları uygulayın:
> Isıtıcının gidiş ve dönüş hattını ve ayrıca soğuk su
giriş vanasını açın.
> Eğer gerekiyorsa cihazı ısıtma suyu taraflı olarak tekrardan 1,0 ve 2,0 bar arasındaki bir basınca doldurun
ve ısıtma sisteminin havasını alın.
> Gaz kesme vanasını açın.
> Soketi duvar prizine takarak cihazı tekrar şebeke
gerilimine bağlayın ve ana şalteri açın.
> Cihazı gaz ve sıcak su taraflı olarak sızdırmalara karşı
kontrol edin.
> Eğer gerekliyse ısıtma sistemini tekrar doldurun ve
havalandırın.
> Cihazın ön gövdesini takın.
> Tüm cihaz işlevlerini kontrol edin.
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Şekil 8.1 Soğuk su girişindeki eleği sökme

> Cihazı, aynı 8.2'de tanımlandığı gibi evin elektrik şebekesinden ayırın.
> Soğuk su giriş vanasını kapatın ve cihazı sıcak suyu
taraflı boşaltın.
> Soğuk su beslemesinin cıvata bağlantılarını (1) açın.
> Bağlantı ağzında (2) bulunan cıvata bağlantılarını (3).

i

Cıvata bağlantıları (3) bağlantı ağzının (2) üst
kısmında bulunmaktadır ve Şekil 8.1'de görülmez.

> Bağlantı ağzını (2) şaseden sökün.
> Bağlantı ağzını bir musluğun altında, akış yönünün
tersine yıkayın.
> Bağlantı ağzını temiz elek ile tekrar monte edin.
> Tabakalı boylerin boru dirseğini ve soğuk su beslemesini tekrar monte edin.
> Her zaman yeni contalar kullanın.
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8 Kontrol ve Bakım

8.4

Tabakalı boylerin genleşme kabı dolum
basıncını kontrol etme

i

Bu kontrolü her yıl yapmak zorunda değilsiniz,
üç yılda bir yapılacak bir kontrol yeterli olacaktır.

8.5

Test işletimi

a

Tehlike!
Haşlanma tehlikesi!
Yapılan ayara bağlı olarak sıcak su musluğundan azami 70 °C sıcaklıkta su çıkabilir.
> Musluktan akan suyun çok kızgın olacağını
dikkate alın.

2

1

Denetimin/bakım çalışmalarının bitirilmesinin ardından
aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin:
> Cihazı kullanım kılavuzuna göre çalıştırın.

Şekil 8.2 Genleşme kabının dolum basıncı kontrolü

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Sıcak su sisteminin bakım vanaları kapalı olmalı.
Basıncı cihazdan bırakın.
Tabakalı boylerde kapaktaki cıvatayı çıkarın.
Kapağı çıkarın.
Şimdi genleşme kabına rahatça erişilebilir.
Genleşme kabı doldurma bağlantısının kapatma kapağını vidalayın.
Genleşme kabı iç basıncının yakl. 4 bar olup olmadığını
kontrol edin.
Düşük bir basınçta hazne bir hava pompası ile yeniden basınç altında bırakılmalı.
Kapatma kapağını tekrar doldurma bağlantısına vidalayın.
Kapağı tekrar monte edin.
Kombi ısıtıcı cihazı ve sıcak su sistemini yeniden
basınç altında bırakın.
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Şekil 8.3 Fonksiyon kontrolü

> Cihazın gaz ve su sızdırmazlıklarını kontrol edin.
> Hava/Gaz sistemini sızdırmazlık ve sabitleme konusunda kontrol edin.
> Brülörün aşırı ateşlemesini ve düzenli alev oluşumunu
kontrol edin.
> ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihazının montaj ve bakım
kılavuzuna uygun olarak kaloriferin (Bölüm 6.3.1) ve
sıcak su hazırlamanın (Bölüm 6.3.2) işlevini kontrol
edin.
> Gerçekleştirilen denetimleri/bakımları bu iş için denetim veya bakım sözleşmesinde öngörülmüş formda
protokollendirin.
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9

Arıza giderme

i

ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihazının montaj ve
bakım kılavuzunda bulunan arıza giderme
uyarılarını dikkate alın!

Tabakalı boylerin işlevleri ve durumu kombi ısıtıcı cihazın arıza teşhis sistemine entegre eidlmiştir.
Bu montaj kılavuzunda tabakalı boylerin sadece arıza
teşhis ve hata kodları listelenmiştir.

9.1

Arıza teşhis kodları

Arıza teşhis modunda belirli parametreleri değiştirebilir
veya başka bilgilerin gösterilmesini sağlayabilirsiniz.
Arıza teşhis bilgileri iki arıza teşhis düzeyine ayrılmıştır.
İkinci arıza teşhis düzeyine sadece bir şifrenin girilmesi
ile erişilebilir.

b

Dikkat!
Cihazda hasar oluşma tehlikesi!
> 2'inci Arıza teşhis düzeyine giriş sadece
eğitimli bir uzman tesisatçı tarafından kullanılabilir.

i

Tabakalı boylerin arıza teşhis kodlarına
sadece ikinci arıza teşhis düzeyinde erişilebilir.

Ekran

Anlamı

Gösterge değeri/Ayarlanabilir değer

d.74

Tabakalı boyler Legionella koruması

Ayarlama aralığı:
0 = Devre dışı
1 = Devrede (Fabrika ayarı)

d.92

Tabakalı boyler modül algılaması

Ayarlama aralığı:
0 = Algılanmadı
1 = PE veri yolu üzerinden iletişim yok; Modül daha erken algılandı
2 = İletişim TAMAM
Ayarlama = 0: Kombi ısıtıcı cihazın tabakalı boylerini kayıttan
çıkarma (Eğer tabakalı boyler sökülecekse, d.92 = 0'a ayarlayın)

Tablo 9.1 actoSTOR VIH CL 20 S arıza teşhis kodları

i

Diğer arıza teşhis kodlarını ecoTEC plus kombi
ısıtıcı cihazının montaj kılavuzundan alabilirsiniz.
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9.2

Hata kodları

Sistem hatalarının ortaya çıktıkça hata kodları tüm diğer
göstergeleri bastıracaktır.
Aynı anda ortaya çıkan birçok hatada ilgili hata kodları
yakl. 2 saniyeliğine ekranda gösterilir.
Tabakalı boylerin hata kodları tablo 9.2'de listelenmiştir.
Kod
F.02

F.03

F.12

F.13

F.80

F.81

F.90

F.91

Anlamı

Neden

Boyler dolum sensöründe kesinti (NTC)
sadece F.91 ile bağlantılı olarak

– NTC arızalı,
– NTC kablosu arızalı,
– NTC'de arızalı soket bağlantısı,
– Tabakalı boyleri elektroniğinde arızalı soket bağlantısı
Boyler sensöründe kesinti (NTC)
– NTC arızalı,
sadece F.91 ile bağlantılı olarak
– NTC kablosu arızalı,
– NTC'de arızalı soket bağlantısı,
– Tabakalı boyleri elektroniğinde arızalı soket bağlantısı
Boyler dolum sensöründe kısa devre (NTC)
– Sensördeki soketin gövdeye topraklama teması var,
sadece F.91 ile bağlantılı olarak
– Kablo demetinde kısa devre,
– NTC arızalı
Boyler sensöründe kısa devre (NTC)
– Sensördeki soketin gövdeye topraklama teması var,
sadece F.91 ile bağlantılı olarak
– Kablo demetinde kısa devre,
– NTC arızalı
Besleme suyu sensöründe kesinti veya kısa devre SWT – NTC arızalı,
– NTC kablosu arızalı,
– NTC'de arızalı soket bağlantısı,
– Tabakalı boyler elektroniğinde arızalı soket bağlantısı,
– Sensördeki soketin gövdeye topraklama teması var,
– Kablo demetinde kısa devre,
– Sensör arızalı
Tabakalı boylerinin boyler doldurma pompası arızalı
Isıtma cihazı ve boyler arasında yetersiz ısı transferi.
sadece F.91 ile bağlantılı olarak
– Boyler dolum sensörünü ve boyler sensörünü kontrol edin
– Boyler doldurma pompasında hava
– Pompaya giden kablo demetini kontrol edin
– Pompa arızalı
– Kombi cihazda, KW giriş borusunda bulunan Aqua sensörü ve/
veya sınırlayıcı sökülmemiş
– Plakalı ısı değiştiricisinde kireçlenme vardır
Tabakalı boyler ile iletişim kesik sadece F.91 ile bağlantılı – Kombi ısıtıcı cihazdan tabakalı boylere giden kablo demetini konolarak
trol edin (PEveri yolu).
– Eğer kombi ısıtıcı cihaz tabakalı boyler olmadan işletilecekse,
d.92 = 0'a ayarlayıcı
Tabakalı boylerde sensör/bileşen hatası

Tablo 9.2 actoSTOR VIH CL 20 S hata kodları

i
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Diğer hata kodlarını ecoTEC plus kombi ısıtıcı
cihazının montaj kılavuzundan alabilirsiniz.
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10 Parçaların değiştirilmesi

10.2

Tabakalı boyleri boyler doldurma pompasını
değiştirme

Bu bölümde tabakalı boyler parçalarının değiştirilmesi
tanımlanmıştır.

i

ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihazın montaj ve
bakım kılavuzunda bulunan parçaların değiştirilmesi konusundaki uyarılara uyun!

a

Bu bölümde gösterilen çalışmalar sadece uzman bir tesisatçı tarafından gerçekleştirilebilir.
> Onarımlar için sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
> Parçaların doğru olarak monte edildiğinden ve her
zamanki konumlarında olduklarından emin olun.

Tehlike!
Güvenlik uyarılarına riayet edilmemesinden
kaynaklanan can ve/veya mal kaybı tehlikesi!
> Parçanın değişiminden önce bölüm 10.1'deki
parçanın güvenlik uyarılarını dikkate alın.

1

10.1

Emniyet uyarıları

Kendi güvenliğinizi tehlikeye atmamak ve cihaza hasar
vermemek için aşağıdaki emniyet uyarılarını dikkate alın.
> Cihazı devre dışı bırakın.

i

Cihazı, elektrik fişini duvardaki prizden çekerek şebeke geriliminden ayırın!

> Gaz besleme hattının gaz vanasını ve ayrıca, eğer
monte edilmişse, kalorifer gidiş ve dönüş suyu bakım
vanalarını kapatın.
> Giriş kombinasyonundaki soğuk su giriş vanasını
kapatın.
> Suyu ileten parçaları değiştirecekseniz cihazı boşaltın!
> Elektrikli parçalara suyun sıçramamasına
(örn. elektronik kutusu v.b.) dikkat edin!
> Sadece yeni conta veya o ring'ler kullanın!
> Çalışmaların bitirilmesinin ardından gaz sızdırmazlığı
kontrolü ve bir işlev kontrolü gerçekleştirin
(bkz. bölüm 8.8, ecoTEC plus montaj ve bakım kılavuzu)!

6
5

4

2
3

Şekil 10.1 Boyler doldurma pompasını değiştirme

> Cihazı, aynı bölüm 10.1'de tanımlandığı gibi şebekeden
ayırın.
> Gaz besleme hattında bulunan gaz vanasını kapatın.
> Sıcak su sisteminin bakım vanalarını kapatın ve kombi
ısıtıcı cihazdan ve tabakalı boylerden suyu akıtın.
> Kalorifer emniyet vanasının havalandırma borusunu
(1) sökün.
> Kombi ısıtıcı cihazın elektronik kutusunu aynı
bölüm 5.10'da tanımlandığı gibi önde devirin.
> Elektronik kutusunun arka kapağını klipslerinden çıkarın ve kapağı, bağlantılar açıkta kalana kadar yukarı
doğru kaldırın.
> X12 soketini elektroniği plakasından çekin.
> Boşta bulunan kablo ucunu dikkatlice, kombi ısıtıcı
cihazdaki ve tabakalı boylerdeki kılavuz kovanlardan
geçirin.
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> Pompanın sensör hatlarını soketi kablo demetinden
çekerek kablo ayırın.
> Kasadaki açılı sacı (6) sökün.
> Bağlantı borusunda bulunan (3) cıvata bağlantısını (2)
sökün.
> Boyler dolum pompası gövdesinde (4) bulunan yaylı
kıskacı (5) sökün. Aynı anda boşta bulunan eliniz ile
kasadan dışarı düşmemesi için boyler doldurma pompasını destekleyin.
> Boyler doldurma pompasını aşağıya doğru kasadan
dışarı çekin.
> Boru açılandırıcıyı yeni boyler doldurma pompasına
monte edin ve bu işlem esnasında yeni contalar kullanın.
> Yeni boyler doldurma pompasını ters sırada monte
edin ve yeni contalar kullanın.
> Pompanın elektrikli kablolarını ters sırada bağlayın.
Bu işlem esnasında hatların doğru olarak yerleştirilmesine dikkat edin.
> Havalandırma borusunu (1) tekrar takın ve yeni contaları kullanın.
> Kombi ısıtıcı cihazı ve tabakalı boyleri doldurun ve
havasını alın.
> Çalışmaların bitmesinin ardından su sızdırmazlığı bakımından bir kontrol ve bir işlev testi gerçekleştirin
(bkz. Bölüm 8.5).

10.3

Aqua sensörü değiştirme

a
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Tehlike!
Güvenlik uyarılarına riayet edilmemesinden
kaynaklanan can ve/veya mal kaybı tehlikesi!
> Parçanın değişiminden önce bölüm 10.1'deki
parçanın güvenlik uyarılarını dikkate alın.

1

5

4

3

2

Şekil 10.2 Aqua sensörünü değiştirme

> Cihazı, aynı bölüm 10.1'de tanımlandığı gibi şebekeden
ayırın.
> Gaz besleme hattında bulunan gaz vanasını kapatın.
> Sıcak su sisteminin bakım vanalarını kapatın ve kombi
ısıtıcı cihazdan ve tabakalı boylerden suyu akıtın.
> Kalorifer emniyet vanasının havalandırma borusunu
(1) sökün.
> Soketi kablo demetinden çekerek aqua sensörünün
kablosunu kablo demetinden ayırın.
> Açılı parçalarda (4) ve (5) bulunan cıvata bağlantılarını (2) ve (3).
> Aqua sensörünü biraz yanal olarak döndürün ve aşağıya doğru kasadan dışarı çekip alın.
> Aqua sensöründeki boru açılandırıcıyı sökün.
> Boru açılandırıcıyı yeni Aqua sensörüne monte edin
ve bu esnada yeni contalar kullanın.
> Yeni Aqua sensörünü ters sırada monte edin ve yeni
contalar kullanın.
> Aqua sensörünün kablo soketini kablo demeti ile bağlayın.
> Havalandırma borusunu (1) tekrar takın ve yeni contaları kullanın.
> Kombi ısıtıcı cihazı ve tabakalı boyleri doldurun ve
havasını alın.
> Çalışmaların bitmesinin ardından su sızdırmazlığı bakımından bir kontrol ve bir işlev testi gerçekleştirin
(bkz. Bölüm 8.5).
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Vaillant Teknik Servisi 11
10.4

Tabakalı boylerdeki elektroniği değiştirme

11

Vaillant Teknik Servisi

Tel: 444 2 888

a

Tehlike!
Güvenlik uyarılarına riayet edilmemesinden
kaynaklanan can ve/veya mal kaybı tehlikesi!
> Parçanın değişiminden önce bölüm 10.1'deki
parçanın güvenlik uyarılarını dikkate alın.

1

Şekil 10.3 Elektroniği değiştirme

> Cihazı, aynı bölüm 10.1'de tanımlandığı gibi şebekeden
ayırın ve gaz besleme hattının gaz vanasını kapatın.
> Yedek parçaların yanında verilen montaj ve kurulum
talimatlarına uyun.
> Tabakalı boylerin kapağındaki cıvatayı sökün ve
kapağı çıkarın.
> Elektroniği (1) cihazın şaftından dışarı çekin.
> Soket bağlantısını kablo demetinden çekip alın.
> Yeni elektroniği ters sırada tekrar monte edin.
> Cihazı çalıştırın.
Cihaz varyantının (DSN) ayarlamasını aşağıdaki tanımlandığı gibi kontrol edin:
> Kombi ısıtıcı cihazın kumanda tablosundan ikinci arıza
teşhis düzeyini açın.

i

Montaj ve bakım kılavuzunda bulunan ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihaz hakkındaki arıza
teşhisin açılması için gerekli kullanım adımlarını dikkate alın!

> Cihaza özel DSN değerini (Parametre "d.93") tablo 10.1'e uygun bir şekilde ayarlayın.
Cihaz tipi

DSN

ecoTEC plus VUW TR 296/3-5

17

ecoTEC plus VUW TR 346/3-5

18

ecoTEC plus VUW TR 376/3-5

5

Tablo 10.1 DSN ayarlama değerleri

> Arıza teşhis modundan çıkmak.
ecoTEC plus kombi ısıtıcı cihaz ve tabakalı boyler actoSTOR VIH CL 20 S işletime hazır durudadır.
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12 Malzemelerin yeniden
değerlendirilmesi ve yokedilmesi
Yoğuşmalı duvar tipi ısıtma cihazınızın yanında nakliye
paketinin de büyük bir kısmı geri dönüşüme uygun hammaddeden oluşur.
Cihaz
Yoğuşmalı duvar tipi ısıtma cihazınız ve tabakalı boyler
ve ayrıca aksesuarlar evsel atıklara ait değilllerdir. Eski
cihazınızın ve ilgili aksesuarlarının yasaların öngördüğü
şekilde yok edilmesini sağlayın.
Ambalaj
Nakil ambalajının yok edilmesini cihazın montajını gerçekleştiren yetkili bayi devralır.

i

34

Geçerli olan ilgili ulusal talimatları dikkate
alın.
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Teknik Bilgiler

Cihaz tanımlaması

Birim

40/30 °C'de anma ısı gücü alanı P
50/30 °C'de anma ısı gücü alanı P
60/40 °C'de anma ısı gücü alanı P
80/60 °C'de anma ısı gücü alanı P
Sıcak su gücü
İçme suyu ısıtmasında en büyük ısı yüklemesi
Isıtma taraflı en büyük ısı yüklemesi
En küçük ısı yüklemesi
Isıtma
Maks. gidiş suyu ısısı
Maks. gidiş suyu ısısı ayarlama aralığı
(fabrika ayarı 75 °C)
Izinli toplam fazla basınç
Sirkülâsyon suyu miktarı ( T = 20 K ile ilgili)
Yoğuşma miktarı yakl. (pH değeri 3,5-4,0)
ısıtıcı işletimde 50 °C gidiş suyu / 30 °C dönüş suyu
Artık çıkarma yüksekliği pompa (itibari sirkülâsyon
suyu miktarında)
Sıcak su işletimi
Su miktarı ( T = 30 K'da)
İzinli fazla basınç
Gerekli bağlantı basıncı
Etkin boylere sahip sıcak su akma ısısı ayarlama aralığı
Genel
Soğuk ve sıcak su bağlantısı
İtibari ısıtma gücüne ve ayarlamaya bağlı olarak norm
verimlilik derecesi (DIN 4702 uyarınca, Bölüm 8)
75/60 °C'de
40/30 °C'de
30 % Etki derecesi
NOx sınıfı
Cihaz ölçüleri (ecoTEC'li actoSTOR) (Y x G x D)
Montaj ağırlığı (yakl.)
Elektrik bağlantısı
Monte edilmiş sigorta
Maks. elektrik tüketimi
Hazırda beklet konumunda elektrik tüketimi
Korunma türü
Kontrol karakteri / Kayıt No.

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

actoSTOR
VIH CL 20 S,
ecoTEC plus ile
VUW TR 296/3-5
9,8-26,0
9,6-25,5
9,3-24,7
9,0-24,0
29
29,6
24,5
9,2

actoSTOR
VIH CL 20 S, ecoTEC plus ile
VUW TR 346/3-5
10,8-32,4
10,6-31,8
10,3-30,9
10,0-30,0
34
34,7
30,6
10,2

actoSTOR
VIH CL 20 S, ecoTEC plus ile
VUW TR 376/3-5
12,9-40,1
12,7-39,3
12,3-38,2
12,0-37,0
37
37,8
37,8
12,2

°C

85

°C

30-85

bar
l/s

3
1032

1290

1591

l/s

2,5

3,1

3,8

mbar

250

l/dak
bar
bar
°C

17,5
10
0,35
50 - 65

mm

Ø 15

%
%
%
mm
kg
V~/Hz
W
W
-

107
109
108
5
720 x 440 x 533
ca. 59
230/50
2 A, träge
135
7,5
IP X4 D
CE-0085BP0420

150
19,9

21,3

720 x 440 x 567

720 x 440 x 601
ca. 61

175

Tablo 13.1 Teknik Bilgiler

Montaj ve bakım kılavuzu actoSTOR 0020060904_02

35

0020060904_02 TR 102010 – Değişiklik yapma hakkı saklıdır

