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1

Doküman ile ilgili uyarılar

Aşağıdaki uyarılar tüm kılavuz için yol gösterici niteliğindedir. Bu kullanım kılavuzu ile birlikte başka dokümanlar
da geçerlidir. Bu kılavuzlara uyulmaması sonucu oluşacak hasarlardan sorumluluk kabul edilmez.
Birlikte geçerli olan dokümanların dikkate alınması
Sistem bileşenlerinin beraberinde bulunan tüm işletme
ve montaj kılavuzlarını mutlaka dikkate alın.
1.1

1.5
Kılavuzun geçerliliği
Bu kullanım kılavuzu sadece aşağıdaki ürün numaralı
cihazlar için geçerlidir:
Tip tanımı
VU TR 466/4-5
VU TR 656/4-5
Tab. 1.1

Cihaz tipleri ve ürün numaraları

> Cihazınızın ürün numarasını lütfen tip etiketinden okuyun.

Dokümanların saklanması
1.6

Lütfen bu kullanım kılavuzunu ve ayrıca birlikte geçerli
olan tüm belgeleri gerektiğinde kullanılmak üzere saklayın.

1.2

Kullanılan semboller

Aşağıda, metinlerde kullanılan semboller açıklanmıştır.

a

Tehlike sembolü:
– Hayati tehlike
– Ağır yaralanma tehlikesi
– Hafif yaralanma tehlikesi

e

Tehlike sembolü:
– Akım çarpması nedeniyle hayati tehlike

b
i
>

1.3

Ürün numarası
0010004154
0010004155

Tehlike sembolü:
– Maddi hasar tehlikesi
– Çevreye zarar verme tehlikesi

Faydalı bir açıklama ve bilgiler için sembol

Gerekli bir etkinlik sembolü

Tip etiketi

Vaillant ecoTEC'in cihaz etiketi fabrikasyon olarak cihazın alt tarafına yapıştırılmıştır.
TSE işareti ile, bu ürünün TSE tarafından
kontrol edildiği ve Türkiye’de satış için onaylandığı belgelenmiştir.
1.4

CE işareti
CE işareti, ürünlerin tip etiketi doğrultusunda
geçerli yönetmeliklerin esas taleplerini yerine
getirdiğini belgelendirir.
Uygunluk açıklaması için üreticiye danışılabilir.
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Montaj bilgileri

Ürünün montajı ile ilgili gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
– 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.
– Ürünün montajı ile ilgili bilgi ve şemalar, bu kılavuz ile
birlikte verilen montaj kılavuzunun “Montaj” bölümünde verilmiştir.
– Ürünün teknik bilgileri, bu kılavuz ile birlikte verilen
montaj kılavuzunun “Teknik bilgiler” bölümünde verilmiştir.
1.7

Tüketici hakları

Tüketicinin seçimlik hakları
– Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
– Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
– Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden
indirim isteme,
– Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün
masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
– İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
– 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.
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2 Emniyet ve uyarı bilgileri
– 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.
– 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.
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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Emniyet ve uyarı bilgileri

2.1

Emniyet ve uyarı bilgileri

> Vaillant ecoTEC yoğuşmalı duvar tipi ısıtma cihazını
kullanırken, öncelikli olan genel emniyet uyarılarını ve
uyarı açıklamalarını dikkate alın.
2.1.1

Uyarı bilgilerinin sınıflandırılması

Uyarı açıklamaları aşağıda gösterildiği gibi tehlikenin
ağırlığına bağlı olarak uyarı işaretleri ve uyarı metinleriyle sınıflandırılmıştır
Uyarı işaretleri

a
e
a
b

Uyarı
metni

Tehlike!

Açıklama

hayati tehlike veya ağır
yaralanma
tehlikesi

Tehlike!

Akım çarpması nedeniyle
hayati tehlike

Uyarı!

Hafif yaralanma tehlikesi

Dikkat!

Çevreye zarar verme veya
maddi hasar tehlikesi

Tab. 2.1 Uyarı açıklamalarının ve uyarı metinlerinin anlamı

2.1.2

Uyarı bilgilerinin yapısı

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

a

4

Uyarı metni!
Tehlikenin türü ve kaynağı!
Tehlikenin türü ve kaynağına ilişkin açıklama
> Tehlikenin önlenmesine ilişkin önlemler
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2.2

Amacına uygun kullanım

ecoTEC Vaillant yoğuşmalı duvar tipi ısıtma cihazları tekniğin en son durumuna ve genel olarak kabul edilmiş
emniyet tekniği kurallarına göre üretilmiştir. Buna rağmen, yanlış veya amacına uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda; yaşamsal tehlike arz edebilir,
cihazda veya çevresinde maddi hasarlara neden olabilir.
Bu cihaz, sınırlı fiziksel, algılama veya ruhsal yeteneklere
veya deneyim ve/veya bilgi eksikliğine sahip kişiler
(çocuklar dahil) tarafından, güvenlikleri için yetkili kişilerce gözetilmedikleri veya cihazın nasıl kullanılacağı
hakkında bilgilendirilmedikleri sürece kullanılmamalıdır.
Çocukların cihazlarla oynamasına
izin vermeyin.
Cihazlar, kapalı sıcak sulu merkezi ısıtma sistemleri ve
merkezi sıcak su hazırlamalı ısı üreticileri olarak tasarlanmıştır.
Vaillant ecoTEC ısıtıcı cihazın araçlar içinde kullanımı
amacına uygun olmayan kullanım olarak tanımlanır.
Kalıcı olarak yeri sabit olan birimler araçlar değildir (yani
sabit kurulum).
Başka veya bunun dışında bir kullanım, amacına uygun
olarak kabul edilmez. Her türlü doğrudan ticari ve
endüstriyel kullanım da amacına uygun kullanım değildir.
Bundan doğacak hasarlardan üretici/satıcı herhangi bir
sorumluluk üstlenmemektedir. Sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Amacına uygun kullanıma ayrıca kullanım ve montaj kılavuzunun ve ayrıca birlikte geçerli olan diğer belgelerin
ve kontrol ve bakım şartlarının da dikkate alınması dahildir.

2.3

Genel emniyet uyarıları

> Aşağıda yer alan emniyet uyarılarını ve kuralları mutlaka dikkate alın.
Binalarda gaz kokusu alındığında yapılması gerekenler
Hatalı bir işlev nedeniyle gaz kaçağı oluşabilir ve zehirlenme ve patlama tehlikesi meydana gelebilir. Binalarda
gaz kaçağı aldığınızda aşağıdaki gibi davranın:
> Gaz kokan mekanlarda bulunmayın.
> Mümkünse kapı ve pencereleri tam açın ve cereyan
yapmasını sağlayın.
> Açık alevden kaçının (örn. çakmak, kibrit).
> Sigara içmeyin.
> Evde bulunan elektrik şalterlerini, soketleri, zilleri,
telefonu ve diğer iletişim sistemlerini kullanmayın.
> Gaz sayacı kapatma düzeneğini veya ana kapatma
düzeneğini kapatın.
> Mümkünse cihazdaki gaz kesme vanasını kapatın.
> Diğer bina sakinlerini uyarın.
> Binayı terk edin.
> Gaz duyulabilir şekilde çıkıyorsa binayı hemen terk
edin ve diğer kişilerin girmesini önleyin.
> Polisi ve itfaiyeyi binanın dışından arayın.
> Gaz şirketinin acil durum telefonunu evin dışından
arayın ve haberdar edin.

Dikkat!
Her türlü kötü amaçlı kullanım yasaktır.

1
Şek. 2.1 Gaz kesme vanasının kapatılması
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Atık gaz kokusu alındığında yapılması gerekenler
Hatalı bir işlev nedeniyle atık gaz kaçağı oluşabilir ve
zehirlenme tehlikesine yol açabilir. Binalarda atık gaz
kokusu aldığınızda aşağıdaki gibi davranın:
> Kapı ve pencereleri tam açın ve cereyan yapmasını
sağlayın.
> Duvar tipi ısıtma cihazını kapatın.
Montaj ve kontrol/ bakım
Cihazın kurulumu sadece yetkili Vaillant satıcısı tarafından gerçekleştirilebilir. Bu kişi aynı zamanda kurallara
uygun montaj sorumluluğunu da üstlenmektedir.
Vaillant teknik servisi cihazın kontrolü/bakımı ve onarımı
ve ayrıca ayarlanmış gaz miktarında yapılacak değişikliklerden sorumludur.
Aşağıdaki durumlarda cihaz sadece gövde kapakları
kapalı ve atık gaz bağlantısı yapılmış ise çalıştırılmalıdır:
– İşletime almak için,
– Kontrol etmek için,
– Sürekli işletim için.
Usulüne uygun olmayan işletim hayati tehlikeye veya
maddi hasarlara neden olabilir.
Ortam havasına bağımlı işletimde cihaz, havanın vantilatörler tarafından emilip dışarı atıldığı (örn. havalandırma
tesisatı, buhar aspiratörü, çamaşır kurutucusunun dışarı
verilen havası) bir ortama monte edilmemelidir. Bu sistemler ortamda bir düşük basınç oluşturur ve bu da atık
gazın ağızdan, atık gaz hattı ve şaftın uçlarından kurulum odasına emilmesine neden olur.
Eğer bu cihaz aynı anda bir atık hava vantilatörü (örn.
buhar aspiratörü) ile işletilecekse Vaillant aksesuarı VCR
(Ürün No.: 0020017744) kullanılmalıdır. Çok katlı olarak
döşenmiş atık gaz bacalarında ve aynı anda atık hava
vantilatörlerinin kullanımında ayrıca yapı taraflı önlemler
alınmalıdır.
> Yetkili Vaillant satıcısından bilgi edinin.
Hatalı işlevin önlenmesi
Hatalı bir işlevi ve bunun sonucunda zehirlenme ve patlama tehlikesini önlemek için şunları dikkate almalısınız:
> Emniyet donanımlarını kesinlikle devre dışı bırakmayın.
> Emniyet donanımlarında değişiklik yapmayın.
> Aşağıdakiler üzerinde değişiklik yapılmamalıdır:
– Cihazda,
– Cihazın çevresinde,
– Gaz, hava, su ve elektrik besleme hatlarında,
– Emniyet ventili ve kalorifer suyu çıkış hattında ve
– Atık gaz hatlarında.

Haşlanma nedeniyle yaralanma tehlikesinin önlenmesi
> Sıcak su musluğundan çıkan su çok sıcak olabilir.
Usulüne uygun olmayan değişiklikler nedeniyle
oluşacak maddi hasarların önlenmesi
Şunları dikkate alın:
> Duvar tipi kombi cihazınızda veya sistemin diğer parçalarında hiçbir şekilde kendi başınıza değişiklik yapmayın.
> Hiçbir şekilde kendi başınıza cihaz üzerinde bakım
veya onarım gerçekleştirmeyin.
> Parçaların contalarını bozmayın veya çıkarmayın.
Sadece yetkili Vaillant satıcısı ve Vaillant teknik servisi
mühürlü parçaları değiştirme yetkisine sahiptir.
Cihaz çevresinde usulüne uygun olmayan değişiklikler
nedeniyle hasarların önlenmesi
Değiştirme yasağı aynı şekilde cihazın çevresindeki yapısal oluşumlarda ve cihazın işletim güvenliğine etki edebilecek çevresi için de geçerlidir. Cihazdaki veya çevresindeki değişiklikler için mutlaka Vaillant teknik servisine
başvurulmalıdır.
> Cihazdaki veya çevresindeki değişiklikler için mutlaka
Vaillant teknik servisine başvurun.
Örnek: Cihazın dolap içine alınması, uygun model talimatlarına uymalıdır.
> Cihazı kesinlikle keyfi olarak kaplamayın.
> Bu tür bir kaplama istiyorsanız Vaillant teknik servisine danışınız.
Korozyon nedeniyle oluşacak maddi hasarın
önlenmesi
Cihazda ve atık gaz sisteminde de korozyonu önlemek
için, şunları dikkate alın:
> Cihazın çevresinde sprey, çözücü madde, klorlu temizleme maddeleri, boyalar, yapıştırıcı maddeler vs. kullanmayın.
Bu maddeler uygunsuz koşullar altında atık gaz hattında
da aşınmaya neden olabilir.
Dolaba benzer gövde
> Cihazınız için dolaba benzer bir gövde talep ediyorsanız, Vaillant teknik servisine başvurun. Cihazı kesinlikle keyfi olarak kaplamayın.
Cihazın dolap içine alınması, uygun model talimatlarına
uymalıdır.

Tutuşma tehlikesinin önlenmesi
Tutuşma tehlikesi yanıcı gaz/hava karışımları nedeniyle
meydana gelir. Bu nedenle şunları dikkate almalısınız:
> Cihazın kurulu olduğu alanda patlayıcı veya kolay alev
alabilir maddeleri kullanmayın veya depolamayın (örn.
benzin, boya).
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Düşük sistem basıncı nedeniyle oluşacak hasarların
önlenmesi
Isıtma sisteminin çok az su ile işletimini engellemek ve
bu nedenden dolayı olası hasarları önlemek için şunları
dikkate alın:
> Düzenli aralıklarla ısıtma sisteminin basıncını kontrol
edin.
> Bölüm 4.8.4'teki sistem basıncına ilişkin uyarıları
muhakkak dikkate alın.
Donma nedeniyle meydana gelen hasarları önleyin
Elektrik beslemesinin kesilmesinde veya her bir oda
sıcaklığının düşük değerlere ayarlanmasında ısıtma sisteminin bazı alanlarının donarak hasar görme tehlikesi vardır.
> Evde bulunmadığınız süre içinde donmaya karşı
koruma önlemi olarak ısıtma sisteminizin işletimde
kaldığından ve odaların yeterince ısıtıldığından emin
olun.
> Bölüm 4.10'daki donmaya karşı korunma uyarılarını
muhakkak dikkate alın.
Odalar veya tüm daire zaman zaman kullanılmazsa da,
kalorifer işletimde kalmalıdır!

Değiştirme yasağı aynı şekilde cihazın çevresindeki yapısal oluşumlarda ve cihazın işletim güvenliğine etki edebilecek çevresi için de geçerlidir.
Cihazdaki veya çevresindeki değişiklikler için mutlaka
Vaillant teknik servisine başvurulmalıdır.
> Cihazdaki veya çevresindeki değişiklikler için mutlaka
Vaillant teknik servisine başvurun.
İşletimin elektrik kesintisinde acil jeneratör ile devam
ettirilmesi
Yetkili Vaillant servisiniz duvar tipi ısıtma cihazınızı devreye alma esnasında şebeke gerilimine bağlamıştır.
Bir elektrik kesintisinde ısıtma sisteminin bazı parçalarında donma nedeniyle hasar oluşma olasılığı mevcuttur.
Isıtıcı cihazı elektrik kesintisinde bir acil jeneratörle çalıştırmak isterseniz, şunları dikkate alın:
> Jeneratörün teknik değerlerinin (frekans, gerilim, topraklama) şebeke akımı değerleriyle örtüşmesini sağlayın.
> Vaillant teknik servisinden bilgi alın.

Dikkat!
Donmaya karşı koruma ve denetleme tertibatları sadece
cihaz akımla beslenirse aktiftir. Cihazın şebeke şalteri "I"
konumunda olmalıdır. Cihaz gerilim beslemesine bağlı
olmalıdır.
Dikkat!
> Isıtma suyuna kesinlikle antifrizler veya başka katkı
maddeleri, örn. sızdırmazlık maddeleri, korozyon önleyici maddeler vs. karıştırmayın!
Aksi takdirde contalarda ve diyaframlarda hasarlar ve
ısıtma sırasında sesler oluşabilir. Bu durumdan ve aynı
zamanda oluşabilecek olası hasarlardan Vaillant sorumlu
tutulamaz.
Donmaya karşı korumanın başka bir yöntemi de ısıtma
sistemini ve cihazı boşaltmaktır. Bu işlem sırasında sistemin aynı zamanda cihazın tamamen boşaltıldığından
emin olunmalıdır.
> Bunun için Vaillant teknik servisine başvurun.
Cihaz çevresinde yapılan değişiklikler
Hatalı bir işlevde zehirlenme ve patlama tehlikesi söz
konusudur.
> Emniyet donanımlarını kesinlikle devre dışı bırakmayın.
> Emniyet donanımlarında usulüne uygun işlevlerini
olumsuz etkileyecek değişiklikler yapmayın.
Şu donanımlarda değişiklikler yapılmamalıdır:
– Isıtıcı cihazda
– Gaz, besleme havası, su ve elektrik kablolarında
– Atık gaz hattında
– Kalorifer suyu emniyet ventilinde
– Cihazın işletme güvenliğini etkileyebilecek yapı malzemelerinde

Kullanım kılavuzu ecoTEC plus 0020214600_01
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3
3.1

İşletim hakkında uyarılar

Dikkat!
Kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmadığı takdirde,
cihazlarımızda hava koşullarından ve özellikle DONMADAN OLUŞABİLECEK HASARLAR garanti kapsamında
değildir.

b

Dikkat!
Yanlış bakım nedeniyle maddi hasar!
Plastik kaplamaların, armatürlerin veya
kumanda elemanlarının hasar görmesi mümkündür.
> Plastiklere zarar veren aşındırıcı veya
temizlik maddeleri kullanmayın.
> Sprey, çözücü maddeler veya klor içeren
temizleme maddeleri kullanmayın.

> Cihazınızın gövdesini nemli ve biraz sabunlu bir bez ile
temizleyin. Kaplamaya zarar veren aşındırıcı veya
temizlik maddeleri kullanmayın.

3.4

Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi

Vaillant ecoTEC duvar tipi ısıtma cihazınız ve buna ait
olan nakliye ambalajının büyük kısmı tekrar geri dönüşüm için kullanılabilecek hammaddeden oluşur.
Cihaz
Vaillant yoğuşmalı duvar tipi ısıtma cihazınız ecoTEC ve
buna ait tüm aksesuarlar evsel atıklar ile atılmamalıdır.
> Eski cihazınızın ve ilgili aksesuarlarının yasaların
öngördüğü şekilde yok edilmesini sağlayın.

Montaj yerine yönelik talepler

ecoTEC Vaillant yoğuşmalı duvar tipi ısıtma cihazlarının
montaj yeri, ortaya çıkan yoğuşma suyunun ve besleme
havası/atık gaz sistemi hatlarının döşenebilecek şekilde
montajının gerçekleştirileceği bir yer olmalıdır.
Örn. kiler odalarına, depo, çok amaçlı kullanım veya
oturma alanlarına kurulabilirler. Yetkili Vaillant satıcınıza
geçerli olan hangi ulusal talimatların dikkate alınması
gerektiğini sorun.

i

8

Bakım

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, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespit
edilen kullanım ömrü 15 yıldır.

3.2

3.3

Ambalaj
> Nakliye ambalajının yok edilmesini lütfen cihazın montajını gerçekleştiren Vaillant satıcısına bırakın.

i

Ambalaj ve eski cihazın imhasında ulusal talimatları dikkate alın.

Cihaz ile yanabilir madde içerikli yapı malzemeleri arasında mesafe bırakılmasına gerek
yoktur, çünkü cihazın nominal ısı kapasitesinde maksimum izin verilen 85 °C’lik sıcaklık
değeri aşılmamaktadır.
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3.5

Enerji tasarruf önerileri

Dış hava duyargalı kontrol cihazı
Dış hava duyargalı kontrol cihazları o anki hava sıcaklığına bağlı olarak kalorifer gidiş suyu sıcaklığını ayarlar.
Bu şekilde gerektiğinden fazla bir ısı üretilmeyecektir.
Bunun için, dış hava duyargalı kontrol cihazında dış hava
sıcaklığına göre kalorifer gidiş suyu sıcaklığı ayarlanmalıdır. Bu ayarlama, ısıtma sisteminin talebinden daha yüksek olmamalıdır. Normal durumlarda doğru ayarlama
Vaillant teknik servisi tarafından gerçekleştirilir. Entegre
edilmiş zaman programları sayesinde istenilen ısıtma ve
bekleme konumları (örn. geceleri) otomatik olarak çalıştırılır ve kapatılır. Dış hava duyargalı kontrol cihazları termostatik vanalar ile bağlantılı olarak en ekonomik kalorifer sıcaklık ve zaman ayarı yaparlar.
Kalorifer sistemi gece konumu
> Oda sıcaklığını yattığınız veya evde bulunmadığınız
zamanlarda düşürün.
Sıcaklığı en kolay ve güvenilir şekilde kontrol cihazları
üzerinden kişisel olarak seçilebilen zaman programlarıyla
düşürebilirsiniz.
> Isı düşürme sürelerinde oda sıcaklığını tam ısıtma
zamanlarından yaklaşık 5 °C daha azına ayarlayın.
Oda sıcaklığını 5 °C'den daha fazla azaltmak, bir sonraki
tam ısıtma süresi için daha fazla ısıtma gücü kullanılacağından artı bir ekonomi getirmez. Sadece uzun süre evde
bulunmayacağınız durumlarda örn. tatildeyken, sıcaklığın
daha fazla düşürülmesi avantajlı olacaktır.
Dikkat!
> Kışın ise yeterli bir donmaya karşı korunmanın sağlanmasına dikkat edin (¬ Böl. 4.11).
Oda sıcaklığı
> Oda sıcaklığını, sadece kendinizi rahat hissedeceğiniz
kadar ayarlayın.
Bu ısının üzerindeki her derece % 6'lık enerjinin fazladan
harcanmasına neden olur.
> Mekan sıcaklığını mekanın kullanım amacına göre
ayarlayın.
Buna örnek olarak yatak odası veya nadiren kullanılan
odaların 20 °C'ye ısıtılması gerekli değildir.
Eşit ısıtma
> Evinizin tüm odalarını eşit ve kullanımınıza göre ısıtın.
Dairenizin sadece bir odasını veya sadece münferit odaları ısıtırsanız, duvarlar, kapılar, pencereler, tavan ve
zemin üzerinden ısıtılmayan yan odalar kontrolsüz bir
şekilde birlikte ısıtılır. Isıtılan odaların radyatör gücü bu
tür bir işletim şekli için yeterli değildir. Isıtılan odalar bu
durumda yeterince ısınmaz (aynı etki, ısıtılan ve ısıtılmayan veya sadece sınırlı ölçüde ısıtılan odalar arasındaki
kapılar açık kaldığında meydana gelir).

Kullanım kılavuzu ecoTEC plus 0020214600_01

Termostatik vanalar ve dış hava duyargalı kontrol
cihazı veya oda termostatı
Tüm radyatörlerdeki termostatik vanalar ayarlanan oda
sıcaklığını değiştirmeden tutarlar. Dış hava duyargalı
kontrol cihazı veya oda termostatı ile bağlantılı olarak
termostatik vanaların yardımıyla oda sıcaklığını kişisel
ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz ve bu şekilde ısıtma
sisteminizin en ekonomik işletim şeklini elde edebilirsiniz. Termostatik vananın çalışma şekli: Oda sıcaklığı algılayıcı başlıkta ayarlı değer üzerine çıktığında termostatik
vana otomatik kapatır, bu ısının altına düşüldüğünde tekrar açar.
Kontrol cihazlarının üzerini kapatmayın
> Kontrol cihazlarınızı mobilya, perde veya diğer nesneler ile örtmeyin.
Kontrol cihazı hava sirkülasyonunu herhangi bir engelle
karşılaşmadan algılayabilmelidir. Üzeri örtülen termostatik vanalar uzaktan algılayıcılar ile donatılarak bu sayede
çalışmaya devam edebilirler.
Oturma alanlarının havalandırılması
> Isıtma süresi içinde pencereleri yalnızca havalandırma
amaçlı açın, sıcaklığı ayarlamak için değil.
Pencereleri tam açarak yapılan kısa süreli bir havalandırma uzun süreli açık bırakılan yarı açık yatırılabilir pencerelerden daha etkilidir.
> Havalandırma sırasında odada bulunan tüm termostatik vanaları kapatın.
> Bir oda termostatına sahipseniz, bunu asgari sıcaklığa
ayarlayın.
Bu şekilde gereksiz soğuma ve enerji kaybı olmadan
yeterli hava değişimi sağlanır.
İşletme konumunun ayarlanması
> Dairenin ısıtılması gerekmeyen sıcak mevsimlerde
ısıtma cihazını yaz konumuna getirin.
Kalorifer konumu bu durumda kapalıdır. Cihaz veya sistem sıcak su hazırlamak için çalışmaya hazırdır.
Sıcak su sıcaklığının ayarlanması
> Sıcak su sadece kullanım için gerektiği kadar ısıtılmalıdır.
Bunun dışındaki her türlü ısıtma gereksiz enerji tüketimine neden olur ve ayrıca 60 °C'den daha yüksek sıcaklıklar aşırı kireçlenmeye neden olur.

Bilinçli su kullanma
Suyun bilinçli olarak kullanılması masraflarınızı büyük
ölçüde düşürecektir. Örneğin banyo yerine duş: Bir banyo
için gerekli olan su yakl. 150 litredir ve modern, suyu
ekonomik kullanan bir armatür ile donatılmış duş bunun
ancak üçte birini kullanır.
Ayrıca: Damlayan bir musluk yılda yakl. 2000 litre su ve
sızdıran bir tuvalet sifonu yakl. 4000 litre su harcar.
Buna karşın yeni bir contanın fiyatıysa birkaç kuruşu
geçmez.
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4
4.1

Kullanım

10

Sıcak su sıcaklığının ayarlanması için kullanılan
ayar düğmesi

ecoTEC plus kontrol paneline genel bakış
Dijital bilgi ve analiz sistemi
1
2

10

1

3

9
8
7

4

6

5
Şek. 4.2 ecoTEC plus ekranı

Şek. 4.1 ecoTEC plus kumanda elemanları

1

Güncel kalorifer gidiş suyu sıcaklığını, ısıtma sistemi dolum basıncını, çalışma türünü veya belirli
ek bilgileri görüntüleme ekranı

2

Bilgileri görüntülemek için "i" tuşu

ecoTEC cihazları dijital bir bilgi ve analiz sistemi ile
donatılmıştır. Bu sistem cihazınızın işletim durumu hakkında bilgiler verir ve arızaların giderilmesinde yardımcı
olur.
Cihazın normal işletiminde ekranda (1) güncel kalorifer
gidiş suyu sıcaklığı gösterilir (örnekte 45 °C). Arıza durumunda sıcaklık göstergesi yerine ilgili arıza kodu gösterilir.
Bunun dışında gösterilen sembollerin açıklamaları aşağıdadır:

3

Harici regler (aksesuar)

1

4

Isıtma sisteminin, doldurma veya işletim basıncını
gösteren manometre

5

Cihazı açmak veya kapatmak için ana şalter

6

Tuş "+" ekran göstergesinde ileri gitme (Vaillant
teknik servisi için ayar işlemlerinde ve arıza aramada) veya sıcak su ısı eşanjörünün sıcaklığını
göstermek için.

7

Tuş "-" ekran göstergesinde geri gitme (Vaillant
teknik servisi için ayar işlemlerinde ve arıza aramada) ısıtma sistemi dolum basıncını gösterme
için

8

"Arıza giderme" tuşu, belirli arızaların sıfırlanması için

9

Kalorifer gidiş suyu sıcaklığının ayarlanması için
kullanılan ayar düğmesi

Ön kapağı açmak için kapağı öne doğru çekin. Burada
görünen kumanda elemanları aşağıdaki işlevlere sahiptir:

Isıtma sisteminin güncel dolum basıncı ve kalorifer gidiş suyu sıcaklığı göstergesi veya bir durum
veya arıza kodunun gösterilmesi
Hava/atık gaz hattında arıza

10

Hava/atık gaz hattında arıza
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Sadece vrnetDIALOG ile bağlantılı olarak:
Ekranda sembol gösterildiği sürece vrnetDIALOG
aksesuarı üzerinden bir kalorifer gidiş suyu ve
sıcak su sıcaklık derecesi gösterilir, yani cihaz (9)
ve (10) ayar düğmelerinde ayarlanan ısı derecelerinden farklı sıcaklıklarla çalışır.
Bu işletme konumu sadece aşağıda açıklandığı
gibi sonlandırılabilir:
> vrnetDIALOG aracılığıyla veya
> ayar düğmelerindeki (9) veya (10) sıcaklık
ayarını ±5 K üzerinde değiştirmekle mümkündür.
İşletme konumu şu şekilde sonlandırılamaz:
> "Arıza giderme" tuşuna (8) basarak
veya
> Cihazı kapatıp açarak.

4.2

Devreye alma hazırlığı

4.2.1

Kapalı vanaların açılması

i

Kapalı vanalar cihazınızın teslimat kapsamında
değildir. Bunlar yetkili Vaillant satıcısı tarafından monte edilecektir.

Kalorifer konumu aktif
Sürekli açık:
Kalorifer konumu devrede
Yanıp sönüyor: Brülör kapatma süresi aktif

Sürekli yanma: Boyler ısıtma işletme konumu
hazır
Yanıp sönme:
Sıcak su boyleri ısıtılıyor, brülör
açık

3

1

4

Şekil 4.3 Kapatma düzeneklerinin açılması (örnek küresel vanalar)

Dâhili ısıtma pompası işletimde
Dahili gaz vanası kumanda ediliyor

• Gaz kesme vanasını (1) sonuna kadar açın.
• Isıtma sistemi gidiş devresi (3) ve dönüş devresi (4)
küresel vanalarının açık olup olmadığını kontrol edin.

Çarpı işaretli alev:
Brülör işletimi sırasında arıza;
Cihaz kapalı
Çarpısız alev:
Usulüne uygun brülör işletimi

Kullanım kılavuzu ecoTEC plus 0020214600_01

11

4 Kullanım

4.2.2 Isıtma sistemi dolum basıncının kontrolü

i

Isıtma sistemi birden fazla kata dağıldığında sistem için
daha yüksek dolum basıncı gerekli olabilir. Bunun için
Vaillant teknik servisine başvurun

Isıtma sisteminin çok az su ile işletimini engellemek ve bu nedenden dolayı olası hasarları
önlemek için cihazın bir basınç sensörü vardır.
Bu sensör, 0,06 MPa (0,6 bar)'ın altına düştüğünde ekranda basınç değeri yanıp sönerek
basınç eksikliğini bildirir.
Basıncın 0,03 MPa (0,3 bar)'ın altına düşmesi
durumunda cihazınız kapanır. Ekranda "F.22"
arıza bildirimi görünür. Cihazı tekrar işletime
almak için sisteme su eklemelisiniz.

4.3

Isıtıcı cihazın açılması

2

1
Şek. 4.5 Isıtıcı cihazın açılması

2
1

Şek. 4.4 Isıtma sistemi dolum basıncının kontrol edilmesi

> Devreye alma sırasında sistemin dolum basıncını
manometreden (1) kontrol edin. Isıtma sisteminin
kusursuz işletimi için sistem soğukken manometredeki
gösterge koyu gri zeminli bölgede olmalıdır. Bu 0,1 MPa
(1,0 bar) ile 0,2 MPa (2,0 bar) arasında bir dolum
basıncıdır. Gösterge açık gri zeminli bölgede (<
0,08 MPa (0,8 bar)) ise, işletime almadan önce su ilave
edilmelidir (¬ Böl. 4.8.4).

i

12

ecoTEC cihazında bir manometre ve bir dijital
basınç göstergesi mevcuttur.
Manometre, cihazın kapalı olması durumunda
dahi dolum basıncının istenilen alanda olup
olmadığını gösterir. Cihaz işletimdeyse tam
basınç değerinin ekranda gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Basınç göstergesini "-" (2) tuşuna
basarak etkinleştirebilirsiniz. Ekran 5 saniye
sonra tekrar gidiş suyu sıcaklığı göstergesine
geri döner. "-" tuşuna en az 5 saniye basıldığında, ekranın temel göstergesi sıcaklıktan
basınca ve tersine değiştirilebilir.

> Ana şalter (1) ile cihazı açıp kapatabilirsiniz.
I:
"AÇIK"
0:
"KAPALI"
Cihazı çalıştırdığınızda ekranda (2) güncel kalorifer gidiş
suyu sıcaklığı görünür.
Cihazı kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak için lütfen
sıcak su hazırlama ve kalorifer konumu için gerekli olan
ayar olanaklarının anlatıldığı bölüm 4.4 - 4.6'yı okuyun.

b

Dikkat!
Donma nedeniyle meydana gelen hasarlar
nedeniyle maddi hasar!
Donmaya karşı koruma ve denetleme tertibatları sadece cihazın elektrik beslemesi varsa
aktiftir.
> Cihazı asla elektrik şebekesinden ayırmayın.
> Cihazın ana şalterini "I" konumuna getirin.

Bu emniyet fonksiyonlarının etkin kalabilmesi için duvar
tipi ısıtma cihazınızı kontrol cihazı üzerinden açıp kapatmalısınız (Bu konu hakkında bilgileri kontrol cihazı kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz).
Yoğuşmalı duvar tipi ısıtma cihazınızı nasıl devre dışı
bırakacağınızı bölüm 4.10'da bulabilirsiniz.
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4.4

Sıcak su hazırlama

4.4.1

Sıcak su sıcaklığının ayarlanması

VU cihaz modellerinde sıcak su hazırlama için VIH
tipinde bir sıcak su boyleri, gaz yakıtlı duvar tipi ısıtma
cihazına bağlanmış olmalıdır.

Yakl. 3 saniye sonra bu gösterge kaybolur ve ekranda
tekrar standart gösterge görünür (güncel gidiş suyu
sıcaklığı).
VU cihazı, sıcak su boylerini ayarlanan sıcak su sıcaklığına ısıtır.

4.4.2

a

Tehlike!
Mögliche Lebensgefahr durch Legionellenbildung!
Lejyoner oluşumu nedeniyle olası ölüm tehlikesi! Isıtıcı cihaz, güneş enerjisi destekli kullanma suyu ısıtma sisteminde müteakip ısıtma
için kullanılıyorsa, şunlara dikkat edilmelidir:
> Sıcak su sıcaklığını ayar düğmesinden (3)
en az 60 °C’ye ayarlayın.

Bağlı sıcak su boyleri bulunan cihazlarda sıcak su hazırlama veya boyler doldurma fonksiyonlarını kapatabilir,
aynı zamanda ısıtma konumu aktif durumda bırakabilirsiniz.
> Ayar düğmesini (3), sıcak su sıcaklığının ayarlanması
için sol dayanak noktasına çevirin. Sadece boylerin
donmaya karşı koruma fonksiyonu aktiftir.
4.4.3

b

Boyler konumunun kapatılması

Kullanma suyu (sıcak) alma

Dikkat!
Kireçlenme nedeniyle maddi hasar!
Su sertliği 3,57 mol/m3 (20 °dH) üzerinde
olduğunda kireçlenme tehlikesi vardır.
> Ayar düğmesini (3) maksimum orta konuma
getirin

1
2

3
Şekil 4.7 Kullanma suyu (sıcak) alma

Bir su alım noktasındaki (lavabo, duş, banyo küveti vs.)
sıcak su musluğunu (1) açarsanız, sıcak su bağlı olan
boylerden alınır.
bar

Şekil 4.6 Sıcak su sıcaklığının ayarlanması

> Cihazı ana şalter (1) üzerinden açın.
I:
„AÇIK“
0:
„KAPALI“
> Ayar düğmesi (3) üzerinden sıcak su sıcaklığını ayarlayın. Ayar aralığı:
– Sol dayanak noktası Donmaya
karşı koruma
yakl. 15 °C
– Sağ dayanak noktası
maks. 70 °C

Boyler sıcaklığı ayarlanan değerden düşük ise, cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar ve boyleri ısıtır. Boyler
sıcaklığı ayarlanan değere ulaştığında, cihaz otomatik
olarak kapanır. Pompa kısa bir süre çalışmaya devam
eder. Sıcak su hazırlama fonksiyonunun hızlandırılması
için bir resirkülasyon pompası veya resirkülasyon devresi
monte etmek istiyorsanız, ayrıntılı bilgiler için Teknik servis ile iletişim kurun.

Ekranda (2) sıcak su sıcaklığı görünür.

Kullanım kılavuzu ecoTEC plus 0020214600_01
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4.5

Isıtma işletimi ayarları

4.5.1

Kalorifer gidiş suyu sıcaklığının ayarlanması
(kontrol cihazı bağlı değil)

4.5.2

Kalorifer gidiş suyu sıcaklığının ayarlanması
(kontrol cihazıı- bağlıyken)

2

1
Şek. 4.9 Bir kontrol cihazı kullanarak kalorifer gidiş suyu sıcaklığının ayarlanması
1

Eğer ısıtma cihazı bir dış hava duyargalı ayarlama ile
veya bir oda termostatı ile donatılmışsa, aşağıdaki ayarlamaları gerçekleştirmelisiniz:
> Kalorifer gidiş suyu sıcaklığının ayarlanması için ayar
düğmesini (1) sonuna kadar sağa döndürün.

Şek. 4.8 Kontrol cihazı olmadan kalorifer gidiş suyu sıcaklığının
ayarlanması

Harici bir kontrol cihazı mevcut olmadığında kalorifer
gidiş suyu sıcaklığını ayar düğmesinden (1) ilgili dış
ortam sıcaklığına uygun bir değere ayarlayın. Böyle bir
durumda aşağıdaki ayarları tavsiye ediyoruz:
– Sol konum (fakat sonuna kadar çevirmeyiniz) geçiş
mevsimlerinde: Dış sıcaklık yakl. 10 - 20 °C
– Orta konum normal soğuklarda:
Dış hava sıcaklığı yakl. 0 ile 10 °C arasında
– Sağ konum Aşırı soğukta:
Dış hava sıcaklığı yakl. 0 ile –15 °C arasında
Sıcaklığı ayarlarken, ayarlanan sıcaklık ekranda (2) gösterilir. Yakl. beş saniye sonra gösterge söner ve ekranda
tekrar standart gösterge (sistemin güncel kalorifer gidiş
suyu sıcaklığı veya opsiyonel su basıncı) görünür.
Normal durumlarda ayar düğmesi (1) kademesiz olarak
75 °C'lik kalorifer gidiş suyu sıcaklığına ayarlanabilir.
Ancak cihazınızda daha yüksek değerler isterseniz
Vaillant teknik servisi, ısıtma sisteminizin daha yüksek
kalorifer gidiş suyu sıcaklığı ile çalışabilmesi için ayar
yapmalıdır.
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Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı otomatik olarak kontrol
cihazı üzerinden ayarlanacaktır (Bu konu hakkındaki bilgileri ilgili kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz).

4.5.3

Kalorifer konumunun kapatılması (Yaz
konumu)

1
Şek. 4.10 Kalorifer konumunun kapatılması (Yaz konumu)

Yaz aylarında kalorifer konumunu kapatabilir, sıcak su
hazırlama işlevini çalışır konumda bırakabilirsiniz.
> Kalorifer gidiş suyu sıcaklığının ayarlanması için ayar
düğmesini (1) sonuna kadar sola döndürün.

Kullanım kılavuzu ecoTEC plus 0020214600_01
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4.5.4

Oda termostatının veya dış hava duyargalı
kontrol cihazının ayarlanması

1

2

Gösterge Anlamı
Isıtma konumu göstergeleri
S. 0

Isı ihtiyacı yok

S. 1

Fanın çalışması

S. 2

Pompanın önceden çalışması

S. 3

Ateşleme işlemi

S. 4

Brülör devrede

S. 6

Fanın çalışmaya devam etmesi

S. 7

Pompanın çalışmaya devam etmesi

S. 8

Brülör bekleme süresi

S.31

Yaz işletimi etkin veya eBUS reglerinden ısı talebi yok

S.34

Isıtma, donmaya karşı koruma

Boyler konumu göstergeleri

Şek. 4.11 Oda termostatının/dış hava duyargalı kontrol cihazının
ayarlanması

> Oda termostatını (1), hava şartlarına duyarlı kontrol
cihazını ve termostatik radyatör vanalarını (2) bu
aksesuarların ilgili kılavuzlarına göre ayarlayın.
4.6

Durum göstergesi (Vaillant teknik servisi
tarafından gerçekleştirilecek bakım ve servis
çalışmaları için)

2

1

S.20

Sıcak su talebi

S22

Pompanın önceden çalışması

S.24

Boyler dolumu, brülör açık

Tab. 4.1 Durum kodları ve anlamları (seçim)

4.7

Arızaların tespit edilmesi ve giderilmesi

Duvar tipi ısıtma cihazınızın işletiminde sorunlar ortaya
çıkarsa aşağıdaki noktaları kendiniz kontrol edebilirsiniz:
Sıcak su yok, kalorifer soğuk kalıyor; Cihaz
çalışmıyor:
– Besleme hattındaki bina taraflı gaz kesme vanası ve
cihazdaki gaz kesme vanası açık mı (¬ Böl. 4.2.1)?
– Binada şebeke elektriği mevcut mu?
– Duvar tipi ısıtma cihazının ana şalteri açık mı
(¬ Böl. 4.3)?
– Duvar tipi ısıtma cihazındaki kalorifer gidiş suyu sıcaklığının ayarlandığı ayar düğmesi sonuna kadar sola
çevrilmiş mi, yani donmaya karşı koruma konumunda
mı (¬ Böl. 4.5.3)?
– Isıtma sistemi dolum basıncı yeterli mi (¬ Böl. 4.2.2)?
– Isıtma sisteminde hava var mı?
– Ateşleme işleminde bir arıza mı mevcut (¬ Böl. 4.7.2)?

Şek. 4.12 Durum göstergeleri

Durum göstergeleri, cihazın işletim durumu hakkında bilgiler verir.
> Durum göstergelerini "i" (1) tuşuna basarak etkin
duruma getirin.
Ekranda (2) ilgili durum kodu gösterilecektir, örn. "S. 4"
brülör işletimi. En önemli durum kodlarının anlamlarını
aşağıdaki tablodan okuyabilirsiniz.
İşlev aşamalarında, örn. alev kesintisi nedeniyle yeniden
çalıştırmada kısa süreliğine "S." durum bildirimi görüntülenecektir.
> Ekranı "i" (1) tuşuna basarak tekrar güncel konuma
geri alın.

Kullanım kılavuzu ecoTEC plus 0020214600_01

Sıcak su konumu çalışıyor, kalorifer çalışmıyor:
– Harici kontrol cihazı üzerinden bir ısı talebi mevcut
mu (örn. calorMATIC kontrol cihazı ile) (¬ Böl. 4.5.2)?

b

Dikkat!
Usulüne uygun olmayan değişiklikler nedeniyle hasar görme tehlikesi!
Duvar tipi ısıtma cihazınız yukarıdaki noktalar
kontrol edildikten sonra kusursuz çalışmıyorsa, şunları dikkate alın:
> Duvar tipi ısıtma cihazında onarımlar yapmaya çalışmayın.
> Vaillant teknik servisine kontrol amacıyla
başvurun.
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4.7.1

Su eksikliğinin giderilmesi

4.7.3

Atık gaz yolundaki arızaların giderilmesi

Cihaz, ısıtma sistemindeki dolum basıncı düşükse "arıza"
durumuna geçer. Bu arıza "F.22" (Kuru yanma) veya
"F.23" veya "F.24" (Su eksikliği) arıza kodları ile gösterilir.

Cihazlar bir fan ile donatılmıştır. Fanda bir arızanın
ortaya çıkması durumunda cihaz kapanır.
Bu durumda ekranda
ve
ve bunların arıza bildirimi
"F.32" gösterilir.

Cihaz ancak, ısıtma sistemine yeterli su doldurulduğunda
işletime geçer.

b

4.7.2

Ateşleme arızasının giderilmesi

1

4.7.4

Dikkat!
Usulüne uygun olmayan değişiklikler nedeniyle hasar görme tehlikesi!
"F.32" arıza bildiriminde Vaillant teknik servisine danışmalısınız.
> Duvar tipi ısıtma cihazında onarımlar yapmaya çalışmayın.

Isıtma sisteminin doldurulması

Isıtma sisteminin kusursuz işletimi için soğuk sistemde
dolum basıncı 0,1 MPa (1,0 bar) ile 0,2 MPa (2,0 bar) arasında olmalıdır (¬ Böl. 4.3.2). 0,075 MPa'dan (0,75 bar)
az ise lütfen su ekleyin.
Şek. 4.13 Arıza giderme

Eğer brülörde beş ateşleme denemesinin ardından alev
oluşmadıysa cihaz işletime geçmez ve "Arıza" gösterir.
Bu, ekranda "F.28" veya "F.29" arıza kod koduyla gösterilir.
ecoTEC plus: Ayrıca ekranda üzerinde çarpı olan alev
sembolü (1) görünür.
Yeniden otomatik ateşleme ancak arızanın manüel giderilmesinin ardından gerçekleşir.
> Arıza giderme amacıyla arıza gider düğmesine basın
ve yakl. bir saniye boyunca basılı tutun.

b
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Dikkat!
Usulüne uygun olmayan değişiklikler nedeniyle hasar görme tehlikesi!
Duvar tipi ısıtma cihazınız üçüncü arıza
giderme denemesinden sonra hala çalışmazsa,
şunları dikkate alın:
> Duvar tipi ısıtma cihazında onarımlar yapmaya çalışmayın.
> Vaillant teknik servisine kontrol amacıyla
başvurun.

Isıtma sistemi birden fazla kata dağıldığında sistem için
daha yüksek dolum basıncı gerekli olabilir. Bu konu hakkında Vaillant teknik servisine danışın.

b

Dikkat!
Isıtma sisteminin usulüne uygun olmayan
dolumu nedeniyle maddi hasar!
Bunlar nedeniyle contalarda ve diyaframlarda
hasarlar ve ısıtma sırasında sesler oluşabilir.
Bu durumdan ve aynı zamanda oluşabilecek
olası hasarlardan Vaillant sorumlu tutulamaz.
Şunları dikkate alın:
> Isıtma sistemini doldurmak için sadece
temiz şebeke suyu kullanın.
> Antifriz ve korozyon önleyici maddeler gibi
kimyasal maddeler (inhibitörler) kullanmayın.

Isıtma sistemini su ile doldurmak veya su eklemek için
şebeke suyu kullanabilirsiniz. Ancak bazı istisnai durumlarda su kalitesi, ısıtma sistemine doldurulması için
uygun olmayabilir (çok aşındırıcı veya çok kireçli
sularda). Böyle bir durumda lütfen Vaillant teknik servisine danışın.

Kullanım kılavuzu ecoTEC plus 0020214600_01
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4.8

3

Cihazın devre dışı bırakılması

bar

2
1

1

bar

Şek. 4.15 Cihazın kapatılması
Şekil 4.14 Isıtma sisteminin doldurulması

Cihazın doldurulması için aşağıdaki yolları izleyin:
> Sistemin kalorifer vanalarını (termostatik vanalar)
açın.
> •Sistemin doldurma vanasını bir hortum yardımıyla
soğuk su vanasına bağlayın (yetkili bayi doldurma
düzeneklerini göstermiş ve sistemin doldurma veya
boşaltma işlemini anlatmış olmalıdır).
> Doldurma vanasını yavaşça açın.
> Musluğu yavaşça açın ve manometrede (1) veya
ekranda (3) gerekli sistem basıncı sağlanana kadar su
doldurun.
> Tam basınç değerini ekranda görüntüleyebilirsiniz.
> Basınç göstergesini, „-” (2) tuşuna basarak etkinleştirebilirsiniz. Ekran 5 saniye sonra tekrar gidiş suyu
sıcaklığı göstergesine geri döner. Ayrıca ekrandaki
sürekli sıcaklık veya basınç göstergesi arasında geçiş
yapabilirsiniz, bunun için „-“ tuşuna yakl. 5 saniye
süreyle basılı tutmanız yeterlidir.
> Musluğu kapatın.
> Tüm radyatörlerin havasını alın.
> Ardından manometrede veya ekranda sistem basıncını
kontrol edin ve gerekirse tekrar su takviyesi yapın.
> Doldurma vanasını kapatın ve doldurma hortumunu
çekin.

Kullanım kılavuzu ecoTEC plus 0020214600_01

> Duvar tipi ısıtma cihazınızı kapatmak için ana şalteri
(1) "0" konumuna getirin.

b

Dikkat!
Donma nedeniyle meydana gelen hasarlar
nedeniyle maddi hasar!
Donmaya karşı koruma ve denetleme tertibatları sadece cihazın elektrik beslemesi varsa
aktiftir.
> Cihazı asla elektrik şebekesinden ayırmayın.
> Cihazın ana şalterini "I" konumuna getirin.

Bu emniyet fonksiyonlarının etkin kalabilmesi için duvar
tipi ısıtma cihazınızı sadece kontrol cihazı üzerinden açıp
kapatmalısınız (bu konu hakkında bilgileri ilgili kullanım
kılavuzunda bulabilirsiniz).

i

Uzun süreli kapatmalarda (örn. tatil) ayrıca
gaz kesme vanasını ve soğuk su kapatma
vanasını kapatmalısınız.
Bu bağlamda ayrıca bölüm 4.10'daki donmaya
karşı koruma uyarılarını dikkate alın.

i

Kapalı vanalar cihazınızın teslimat kapsamında
değildir. Bunlar yetkili Vaillant satıcısı tarafından monte edilecektir. Kendisinden bu parçaların konumu ve kullanımı hakkında bilgilendirme talep ediniz.
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4.9

Donmaya karşı koruma

Isıtma sistemi ve su hatları, evde olmadığınız soğuk günlerde de ısıtma sistemi çalışır konumda kaldığında ve
odalar yeterli derecede ısıtıldığında yeterince donmaya
karşı korunmaktadır.

b

4.9.1

Dikkat!
Donma nedeniyle meydana gelen hasarlar
nedeniyle maddi hasar!
Donmaya karşı koruma ve denetleme tertibatları sadece cihazın elektrik beslemesi varsa
aktiftir.
> Cihazı asla elektrik şebekesinden ayırmayın.
> Cihazın ana şalterini "I" konumuna getirin.

Bakım ve servis

4.10.1

Kontrol/bakım

ecoTEC'in uzun süreli çalışması ve emniyet, güvenirlik ve
yüksek ömür için ön şart cihaza Vaillant teknik servisi
tarafından yıllık kontrol/bakım yapılması gerekliliğidir.

a

Tehlike!
Uygun olmayan bakım ve onarım nedeniyle
yaralanma tehlikesi ve maddi hasar!
Yapılmamış veya uygun olmayan bakım cihazların işletim güvenliğini olumsuz etkileyebilir.
> Hiçbir şekilde kendi başınıza duvar tipi
ısıtma cihazınızda bakım veya onarım gerçekleştirmeyin.
> Bunun için Vaillant Teknik Servisini görevlendirin. Bir bakım sözleşmesi yapmanızı
tavsiye ediyoruz.

Donmaya karşı koruma fonksiyonu

Duvar tipi ısıtma cihazı bir donmaya karşı koruma fonksiyonu ile donatılmıştır:
Eğer kalorifer gidiş suyu sıcaklığı ana şalter açıkken
5 °C'nin altına düşerse cihaz işletime geçer ve cihaz
ısıtma devresini yakl. 30 °C'ye ısıtır.

b
4.9.2

4.10

Dikkat!
Sistemin bazı kısımlarının donma tehlikesi!
Tüm ısıtma sisteminde dolaşım sağlanamaz.
> Isıtma sisteminin yeterince ısıtılmasını sağlayın.
> Vaillant teknik servisine kontrol amacıyla
başvurun.

İhmal edilen bakım cihazın işletim güvenliğini etkileyebilir ve maddi ve manevi zararlara neden olabilir.

4.10.2 Müşteri İletişim Merkezi
Müşteri Hizmetleri: 444 28 88
Internet: http://www.vaillant.com.tr

Boşaltma ile donmaya karşı koruma

Donmaya karşı korumanın başka bir yöntemi de ısıtma
sistemini ve cihazı boşaltmaktır. Bu işlem sırasında sistemin aynı zamanda cihazın tamamen boşaltıldığından
emin olunmalıdır.
Ev içindeki ve cihazdaki tüm soğuk ve sıcak su hatları
aynı şekilde boşaltılmış olmalıdır.
Bu konu hakkında Vaillant teknik servisi ile konuşun.
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