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Emniyet 1
1
1.1

Emniyet
İşlemle ilgili uyarı bilgileri

uygun değildir. Her türlü doğrudan ticari ve
endüstriyel kullanım da amacına uygun kullanım değildir.

İşlemle ilgili uyarı bilgilerinin sınıflandırılması Dikkat!
İşlemle ilgili uyarı bilgileri, aşağıda gösterildiği Her türlü kötü amaçlı kullanım yasaktır.
gibi tehlikenin ağırlığına bağlı olarak uyarı
işaretleri ve uyarı metinleriyle sınıflandırılmış- 1.3 Genel emniyet uyarıları
tır:
1.3.1 Gerekli personel yeterliliği
Uyarı işaretleri ve uyarı metinleri
Üründeki profesyonel olmayan çalışmalar
Tehlike!
tüm tesisatta maddi hasarlara, hatta yaralanÖlüm tehlikesi veya ağır yaralanma
malara yol açabilir.
tehlikesi
▶ Sadece yetkili servis üründe çalışmalar
Tehlike!
gerçekleştirmelidir.
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm
1.3.2 Yanlış kullanım nedeniyle tehlike
tehlikesi

1.2

Uyarı!
Hafif yaralanma tehlikesi

Yanlış kullanım nedeniyle öngörülemeyen,
tehlikeli durumlar meydana gelebilir.

Dikkat!
Maddi hasar veya çevreye zarar
verme tehlikesi

▶ Kılavuzu dikkatle okuyun.
▶ Ürün ile ilgili olarak yaptığınız tüm çalışmalarda genel emniyet uyarılarını ve uyarı
açıklamalarını dikkate alın.
▶ Ürün ile çalışırken geçerli tüm talimatları
dikkate alın.

Amacına uygun kullanım

Yanlış veya amacına uygun olmayan şekilde
kullanılması durumunda; yaşamsal tehlike
arz edebilir, üründe veya çevresinde maddi
hasarlar meydana gelebilir.

1.3.3 Gaz kaçağı nedeniyle ölüm tehlikesi
Binalarda doğal gaz kokusunda:

▶ Gaz kokusu olan mekanlarda bulunmayın.
▶ Mümkünse kapıları ve pencereleri açın ve
cereyan yapmasını sağlayın.
Bu kılavuzda bahsedilen ürünler sadece ilave
▶ Açık alevden kaçının (örn. çakmak, kibrit).
dokümanlarda belirtilen Yanma Havası/Atık
▶ Sigara içmeyin.
Gaz Akım Borusu aksesuarları ile birlikte
▶ Binada bulunan elektrik şalterlerini, soketmonte edilmeli ve çalıştırılmalıdır.
leri, zilleri, telefonu ve diğer iletişim sistemİstisnalar: Montaj cinsi C63 ve B23P için bu
lerini kullanmayın.
kılavuzdaki talimatları izleyin.
▶ Gaz sayacı kapatma düzeneğini veya ana
Amacına uygun kullanım arasında yer alankapatma düzeneğini kapatın.
lar:
▶ Mümkünse üründeki gaz kesme vanasını
kapatın.
– Ürün ve sistemin diğer bileşenleri ile birlikte verilen kullanım, montaj ve bakım kıla- ▶ Diğer bina sakinlerini uyarın.
vuzlarının dikkate alınması
▶ Hemen binayı terk edin ve diğer kişilerin
girmesini önleyin.
– Ürün ve sistemin montaj kurallarına göre
kurulumu ve montajı
▶ Binayı terk eder etmez polisi ve itfaiyeyi
arayın.
– Kılavuzlarda yer alan tüm kontrol ve bakım
şartlarının yerine getirilmesidir.
▶ Gaz şirketinin acil durum birimini evin dışındaki bir telefondan haberdar edin.
Amacına uygun kullanım ayrıca IP sınıfına
uygun montajı da kapsamaktadır.
Bu ürün, kapalı merkezi ısıtma sistemlerine
yönelik ısı kazanı olarak tasarlanmıştır.

Bu kılavuzda tarif edilenin dışında bir kullanım veya bunu aşan bir kullanım amacına
0020228725_00 ecoTEC plus Montaj ve bakım kılavuzu

3

1 Emniyet
1.3.4 Tıkanmış veya sızdıran atık gaz
yolları nedeniyle ölüm tehlikesi
Montaj hataları, hasar, yanlış işlem, uygun
olmayan montaj yeri veya benzeri nedenlerle
atık gaz kaçağı olabilir ve zehirlenmeye yol
açabilir.
Binalardaki atık gaz kokusunda:
▶ Erişebileceğiniz tüm kapıları ve pencereleri
açın ve cereyan yapmasını sağlayın.
▶ Ürünü kapatın.
▶ Üründeki atık gaz yollarını ve atık gaz hatlarını kontrol edin.

▶ Sistem için gerekli güvenlik tertibatlarını
monte edin.
▶ Geçerli ulusal ve uluslararası yasaları,
standartları ve yönetmelikleri dikkate alın.
1.3.10 Elektrik çarpması nedeniyle ölüm
tehlikesi
Gerilim taşıyan bileşenlere dokunursanız,
elektrik çarpmasından dolayı ölüm tehlikesi
söz konusudur.
Üründe çalışmaya başlamadan önce:

▶ Ürünü sadece yanma havası/atık gaz akım
borusu tam monte edilmiş olarak çalıştırın.
▶ Ürünü – kısa süreli olarak kontrol amacı
dışında – sadece ön kapak kapalı iken
çalıştırın.

▶ Tüm elektrik beslemesini kapatarak ürünü
yüksüz konuma getirin (en az 3 mm kontak açıklığı olan elektriki ayırma donanımı
üzerinden, örn. sigorta veya devre koruma
şalteri).
▶ Tekrar çalıştırmaya karşı emniyete alın.
▶ Kondansatörler boşalana kadar en az
3 dakika bekleyin.
▶ Gerilim olmamasını kontrol edin.

1.3.6 Dolaba benzer kaplamalar nedeniyle
ölüm tehlikesi

1.3.11 Sıcak parçalar nedeniyle yanma veya
haşlanma tehlikesi

Dolaba benzer bir kaplama, ortam havasına
bağlı çalıştırılan bir üründe tehlikeli durumlara
yol açabilir.

▶ Ancak bu parçalar soğuduktan sonra çalışmaya başlayın.

1.3.5 Çıkan sıcak atık gazlar nedeniyle
zehirlenme ve yanma tehlikesi

▶ Ürünün yeterince yanma havası ile beslenmesine dikkat edin.
1.3.7 Patlayıcı veya tutuşabilen maddeler
nedeniyle yaşam tehlikesi
▶ Ürünün kurulum yerinde patlayıcı veya
tutuşabilen maddeleri (örn. benzin, kağıt,
boyalar) kullanmayın veya depolamayın.
1.3.8 Yetersiz yanma havası girişi
nedeniyle zehirlenme tehlikesi
Koşullar: Ortam havasına bağımlı işletim
▶ Havalandırma şartlarına uygun olarak ürünün montaj odasına sürekli engelsiz ve
yeterli hava girişi sağlayın.
1.3.9 Güvenlik tertibatlarının eksik olması
nedeniyle ölüm tehlikesi
Bu kılavuzda yer alan şemalar, usulüne uygun kurulum için gerekli tüm güvenlik tertibatlarını içermemektedir.
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1.3.12 Atık gaz sızıntısı nedeniyle ölüm
tehlikesi
Ürünü boş yoğuşma suyu sifonu ile çalıştırırsanız, ortam havasına atık gaz sızabilir.
▶ Yoğuşma suyu sifonunun, ürün işletimi için
daima dolu olmasını sağlayın.
1.3.13 Sıcak su nedeniyle haşlanma
tehlikesi
Sıcak su musluklarında 60 °C'lik kullanım
suyu sıcaklığında haşlanma tehlikesi mevcuttur. Küçük çocuklar veya yaşlı insanlar düşük
sıcaklıklardan dahi etkilenebilirler.
▶ Kullanım suyu sıcaklığını kimsenin rahatsız olamayacağı seviyede ayarlayın.
1.3.14 Fazla ürün ağırlığı nedeniyle nakliye
sırasında yaralanma tehlikesi
▶ Ürünü en az iki kişiyle taşıyın.
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Emniyet 1
1.3.15 Uygun olmayan alet nedeniyle maddi
hasar tehlikesi

1.4

Yönetmelikler (direktifler, kanunlar,
standartlar)

▶ Rakorlu bağlantıları sıkmak veya çözmek
için uygun aletler kullanın.

▶ Ulusal talimatları, standartları, direktifleri
ve yasaları dikkate alın.

1.3.16 Donma sonucu maddi hasar tehlikesi
▶ Ürünü donma tehlikesi bulunan mekanlara
monte etmeyin.
1.3.17 Uygun olmayan yanma ve ortam
havası nedeniyle korozyon hasarı
tehlikesi
Spreyler, çözücü maddeler, klor içeren temizlik maddeleri, boyalar, yapıştırıcı maddeler, amonyak bileşikleri, tozlar vb. üründe ve
yanma havası/atık gaz akım borusunda korozyona yol açabilir.
▶ Yanma havası beslemesinin daima flor,
klor, kükürt, toz vs. içermemesini sağlayın.
▶ Montaj yerinde kimyasal maddelerin depolanmamasını sağlayın.
▶ Yanma havası, önceden sıvı yakıtlı kazanlar veya bacanın kurumlanmasına neden
olan diğer ısıtma cihazları için kullanılan
bacalardan sağlanmamalıdır.
▶ Ürünü kuaför salonlarında, boya veya marangoz atölyelerinde, temizlik işletmelerinde vb. kullanmak istiyorsanız, teknik olarak kimyasal maddeler içermeyen yanma
havası beslemesinin sağlandığı ayrı bir kurulum yeri seçin.
1.3.18 Kaçak arama spreyleri ve sıvıları
nedeniyle maddi hasar tehlikesi
Kaçak arama spreyleri ve sıvıları, venturideki
kütle akış sensörünün filtresini tıkar ve bu
nedenle kütle akış sensörüne zarar verir.
▶ Onarım çalışmalarında venturi filtresindeki
koruyucu kapağa kaçak arama spreyleri ve
sıvıları uygulamayın.
1.3.19 Gaz fleksinde maddi hasar tehlikesi
Gaz fleksine ağırlık verildiğinde zarar görebilir.
▶ Termo kompakt modülünü, örn. bakım
sırasında, esnek gaz fleksine asmayın.

0020228725_00 ecoTEC plus Montaj ve bakım kılavuzu

5

2 Doküman ile ilgili uyarılar
2

Doküman ile ilgili uyarılar

2.1

▶
2.2

▶
2.3

Birlikte geçerli olan dokümanların dikkate
alınması
Sistem bileşenlerinin beraberinde bulunan tüm işletme ve
montaj kılavuzlarını mutlaka dikkate alın.

Dokümanların saklanması
Bu kılavuzu ve ayrıca birlikte geçerli olan tüm belgeleri
kullanıcıya teslim edin.

Kılavuzun geçerliliği

Bu kılavuz sadece aşağıdaki ürünler için geçerlidir:

Ürün - Ürün numarası
VU TR 656/4-5 A

3

0010019970

Ürünün tanımı

3.1

İşlev elemanları
1

2

18

15

Hava ayırıcı

16

Debi sensörü

17

Hava purjörü

3.2

4

Tip etiketi ürünün alt tarafında yer almaktadır.
Tip etiketi üzerindeki
bilgiler

Anlamı

Seri numarası

Tanımlama için; 7. ile 16. rakamlar arası
= Ürün numarası

VU…

Isıtma için Vaillant duvar tipi kombi ve
ısıtma cihazı

ecoTEC plus

Ürün tanımı

2H, G20 - 20 mbar
(2,0 kPa)

Fabrikasyon gaz cinsi ve gaz bağlantı
basıncı

Kat.

Cihaz kategorisi

Tip

Gaz yakıtlı cihaz türü

PMS

Isıtma devresi çalışma basıncı

PMW

Sıcak kullanma suyu devresi çalışma
basıncı

Tmaks.

Maks. gidiş sıcaklığı

ED 92/42

Güncel verimlilik yönetmeliği 4* ile yerine
getiriliyor

230 V 50 Hz

Elektrik bağlantısı

W

Maks. elektrik tüketimi

IP

Koruma türü

hh/yyyy

Üretim tarihi: Hafta/yıl
Isıtma konumu

P

Anma ısıl güç aralığı

Q

Anma ısıl yük

5

Bilgi
Ürünün, montaj yerindeki gaz cinsine uygun olduğundan emin olun.

6
16
7

15

14

8

3.3

Seri numarası

Seri numarası, tip etiketinde yazılıdır.

3.4
13

Kumanda kabloları
bulunan akış kontrol
şalteri

Cihaz tip etiketi üzerindeki bilgiler

3

17

18

TSE işareti

9

12
10

11
1

8

3

Yanma Havası/Atık
Gaz Akım Borusu için
bağlantı
İntegral yoğuşmalı ısı
eşanjörü
Hava emme borusu

10

Doldurma devresi bağlantısı (kazan doldurma
ve boşaltma musluğu)
Genleşme deposu
bağlantısı
Elektronik kutusu

4

Termo kompakt modül

11

Sifon

5

Ateşleme elektrodu

12

6

Su basınç sensörü

7

Pompa

Gidiş devresi boşaltma
vanası
Emniyet ventili bağlantısı
Gaz armatürü

2

9

13
14

6

TSE işareti ile ürünün TSE tarafından kontrol edildiği ve Türkiye'de satış için onaylandığı belgelenmektedir.
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Montaj 4
4

Montaj

4.1

480
Ø 80/125

Ürünün ambalajından çıkarılması
Ürünü karton ambalajından çıkarın.
Ürünün tüm parçalarındaki koruyucu folyoları çıkarın.

Teslimat kapsamının kontrolü

1
119

A

4.2

Teslimat kapsamının eksik olup olmadığını kontrol edin.

Teslimat kapsamı

Miktar

Tanım

1

Cihaz askı plakası

1

Isı üreticisi

1

Yoğuşma suyu gider hortumu
Emniyet ventili

1

Yüksüklü rekor bağlantısı, gaz G 1

1

Conta

1

Sifon kartuşu montaj seti

1

Dokümantasyon ek paket

1

Küçük parçalar içeren poşet

3

61

1

2

32

4.2.1

94

▶

Ürün ebatları ve bağlantı ölçüleri

800

1.
2.

4.3

7
6

Rp 1
G 1 1/2
R 3/4

Ø 25, R1
172
224

172

4
5
Rp 1
G 1 1/2
R1

224

472

140

211

8
9
10
11
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4 Montaj
1
2
3
4
5
6

Atık gaz bağlantısı, çap
80/125 mm
Cihaz askı plakası

7
8

Gaz borusu, çap 25
mm, gaz bağlantısı R1“
Genleşme deposu
bağlantısı
Isıtma devresi dönüş
hattı bağlantısı
Isıtma devresi gidiş
hattı bağlantısı

9
10
11

Emniyet ventili bağlantısı
Yoğuşma suyu gideri
bağlantısı
Gidiş devresi boşaltma
ağzı
Dolum bağlantı opsiyonu (kazan doldurma
ve boşaltma musluğu)
Sifon kartuşu

4.7

Ürünün duvara montajı

A ölçüsü için birlikte verilen montaj şablonuna bakın.

Minimum mesafeler ve montaj boşlukları

A

4.4

1.
B

2.

A

▶
4.5

500 mm

B

400 mm

Aksesuar kullanırken minimum mesafelere/montaj mesafelerine uyun.

Yanıcı parçalara mesafeler

Ürünün anma ısı gücünde izin verilen 85°C'lik maksimum sıcaklıktan daha düşük sıcaklıklar oluşacağından yanabilecek
parçalar ile arasında mesafe bırakılması gerekmez.

4.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8

Koşullar: Duvarın taşıma kapasitesi yeterli, sabitleme malzemesi duvara
uygun

▶

Ürünü açıklandığı şekilde asın.

Koşullar: Duvarın taşıma kapasitesi yeterli değil

▶
▶

Montaj şablonu kullanımı
Montaj şablonunu montaj noktasında dikey olarak hizalayın.
Şablonu duvara sabitleyin.
Duvarda, kurulum için gerekli tüm noktaları işaretleyin.
Montaj şablonunu duvardan alın.
Gerekli tüm delikleri delin.
Gerekli tüm delikleri açın.

Duvarın, ürün çalışma ağırlığı için yeterli taşıma kapasitesine sahip olup olmadığını kontrol edin.
Birlikte teslim edilen sabitleme malzemesinin duvar için
kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin.

Taşıma kapasitesi yeterli, harici bir asma düzeneği temin
edin. Bunun için örneğin tekli ayaklar kullanın veya bir
tuğla duvar oluşturun.
Taşıma kapasitesi yeterli bir asma düzeneği oluşturamıyorsanız ürünü asmayın.

Koşullar: Sabitleme malzemesi duvarda kullanıma uygun değil

▶

Ürünü harici olarak temin edilen, uygun sabitleme malzemesi kullanarak açıklandığı şekilde asın.

Montaj ve bakım kılavuzu ecoTEC plus 0020228725_00

Kurulum 5
4.8

Ön kapağın sökülmesi veya takılması

4.8.1

Ön kapağın sökülmesi

malzemeden imal edilmiş contaların kullanılmasını tavsiye
etmekteyiz.
Ürünü sadece, kazan devresi ile ısıtma devresi veya boyler
ısıtma devresi arasına yeterli boyutta hidrolik bir karıştırıcı
monte edildiyse işletime alabilirsiniz.

5.1
2

1

Hidrolik karıştırıcının seçilmesi

Hidrolik karıştırıcı, ısı kazanını ısıtma sisteminden ayırır. Bu
sayede ısı kazanı basma yüksekliğine bağlılık ortadan kalkar. Hidrolik karıştırıcı üzerinden ısıtma devresi pompası ile
bağlantılı olarak ısı kazanı üzerine her zaman yeterli miktarda asgari sirkülasyon suyu gönderilmesi sağlanır.
Isıtma sistemi gücü

Isıtma sistemi sıcaklık farkı
10 K

1.
2.
3.
4.

Vidayı (1) sökün.
Her iki tespit mandalını (2), ön kapak sökülecek şekilde
açın.
Ön kapağı alt kenardan öne doğru çekin.
Ön kapağı yukarı doğru mesnetten çıkartın.

4.8.2
1.
2.
3.

5

Ön kapağın montajı

15 K

20 K

Tekli cihaz

WH 160

WH 95

WH 95

İkili kaskad

WH 280

WH 160

WH 95

Üçlü kaskad

WH 280

WH 280

WH 160

Özellikle eski tesisatlarda hidrolik karıştırıcıya (ürüne değil!)
giden dönüş devresine bir ısıtma sistemi tortu filtresinin takılmasını öneriyoruz. Bu filtre ürünü, tesisattan gelen tortulara
karşı korur. Olası hızlı tıkanma durumlarının ve ilave yüksek
basınç kayıplarının engellenmesi için filtre boyutunun yeterli
olmasına dikkat edilmelidir.
Karıştırıcı kullanımı için elektrikli bir aksesuara ihtiyacınız
yoktur. Basit sistemleri doğrudan elektronik kutusuna bağlayabilirsiniz, bkz. Kablo bağlantı şeması (→ sayfa 33).

5.1.1

Hidrolik karıştırıcılı ısıtma devresi bağlantısı

Ön kapağı üst kancalara yerleştirin.
Her iki tespit mandalı (2) ön kapağa oturacak şekilde
kapağı yerine oturtun.
Vidayı (1) sıkarak ön kapağı sabitleyin.
4

Kurulum
1

Tehlike!
Hatalı montaj nedeniyle patlama veya haşlanma tehlikesi!

3
2

Bağlantı hattındaki gerilimler sızıntılara yol
açabilir.

▶

Bağlantı hatlarının gerilimsiz montajına
dikkat edin.

1
2

Dahili pompa bulunan
ürün
Hidrolik karıştırıcı

3
4

Harici ısıtma devresi
pompası
Tüketici (örn. ısıtma
devresi)

Dikkat!
Kirli hatlar nedeniyle hasar tehlikesi!

Bu ürünün ısıtma devresi hidrolik karıştırıcı üzerinden doğrudan kumanda edilebilir.

Kaynak kalıntıları, conta artıkları veya su
devrelerindeki kirler gibi yabancı maddeler
ürünün zarar görmesine neden olabilir.

▶

▶

Isıtma sistemini montajdan önce iyice
yıkayın.

Kauçuk benzeri malzemelerden imal edilmiş contalar deforme olabilir ve sızıntılara yol açabilir. Karton benzeri elyaf
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▶

Hidrolik karıştırıcının arkasında tesisata uygun bir ısıtma
devresi pompası seçin.
Çok devreli sistemlerde ayrıca teknik aksesuarların da
talimatlara uygun olmasına dikkat edin.

Dahili pompa fabrika çıkışı ayarlıdır.

▶
▶

Harici ısıtma devresi pompasını gri ProE soketi X13'e
bağlayın.
d.26 teşhis noktasını 2 olarak ayarlayın.

9

5 Kurulum
5.1.2

Hidrolik karıştırıcı üzerinden boyler birincil
devresi

4

▶

Diğer devrelere yönelik ters akışların veya boyler ısıtma
devresinden kaynaklanan yüksek sıcaklık etkilerinin engellenmesi için gerekirse çekvalflerin veya karıştırıcılı
devrelerin kullanılması gerektiğine dikkat edin.

Boyler doldurma pompasının devreye alınması için teşhis
noktası ayarı gerekli değildir. Elektronik kart yuvası boyler
doldurma pompası için ayrılmıştır.

3

1

devre gerekli ise, ilave aksesuar veya regler kullanılmalıdır.
Karıştırıcıya yönelik ürün basma yüksekliği yeterlidir. Hidrolik
karıştırıcının arkasındaki boyler ısıtma devresi bağlantısını
istediğiniz (boyler hacmi, boyler doldurma pompası debisi
vb.) şekilde yapabilirsiniz.

Dahili pompa fabrika çıkışı ayarlıdır.

▶
▶

2

1

Dahili pompa bulunan
ürün
Hidrolik karıştırıcı

2

3

Harici boyler doldurma
pompası
Tüketici (örn. boyler
ısıtma devresi)

4

Ürünün elektronik sistemi, bir boyler ısıtma devresi ve bir
ısıtma devresi aksesuar olmadan doğrudan bağlanabilecek
şekilde tasarlanmıştır. Hidrolik karıştırıcının arkasındaki boyler ısıtma devresi bağlantısı sayesinde kişisel isteklere uygun bir boyler hacmi ve boyler doldurma pompası kullanımı
mümkündür.

▶

Diğer devrelere yönelik ters akışların veya boyler ısıtma
devresinden kaynaklanan yüksek sıcaklık etkilerinin engellenmesi için gerekirse çekvalflerin veya karıştırıcılı
devrelerin kullanılması gerektiğine dikkat edin.
Boyler doldurma pompasını ProE soketi X6'ya bağlayın.

▶

Boyler doldurma pompasının devreye alınması için teşhis
noktası ayarı gerekli değildir. Elektronik kart yuvası boyler
doldurma pompası için ayrılmıştır.

5.1.3

Hidrolik karıştırıcı üzerinden boyler birincil
devresi ve ısıtma devresi

6

4
1
3

5

▶

Boyler doldurma pompasını ProE soketi X6'ya bağlayın.
Harici ısıtma devresi pompasını gri ProE soketi X13'e
bağlayın.
d.26 teşhis noktasını 2 olarak ayarlayın.

5.2

Doğalgaz tesisatı

5.2.1

Doğalgaz tesisatının yapılması
Dikkat!
Gaz sızdırmazlık kontrolü nedeniyle maddi
hasar tehlikesi!
Gaz sızdırmazlık kontrol basıncı esnasında
11 kPa (110 mbar) üzerindeki kontrol basıncında gaz armatürü hasar görebilir.

▶

▶

▶

Gaz sızdırmazlık kontrollerinde üründeki
gaz armatürünü ve gaz hatlarını da basınç
altına almak istiyorsanız, maks. 11 kPa'lık
(110 mbar) bir kontrol basıncı kullanın.
Kontrol basıncını 11 kPa (110 mbar) olarak sınırlamak istemiyorsanız, gaz sızdırmazlık kontrolünden önce ürünün gaz
kesme vanasını kapatın.
Gaz sızdırmazlık kontrolleri sırasında
ürüne takılı gaz kesme vanalarından birini kapattıysanız, bu gaz kesme vanasını
açmadan önce gaz hattı basıncını boşaltın.

Bilgi
Gaz sayacından sonra gaz hattı boyutunu azaltmayın. Boyutun ürüne kadar korunmasını sağlayın. Doğru gaz kesme vanasını seçin. Bir fark
basınç şalterinin kullanılması durumunda, sonraki
yüksek boru kesidini seçin.

2

1
2
3

Dahili pompa bulunan
ürün
Hidrolik karıştırıcı
Harici ısıtma devresi
pompası

4
5
6

Tüketici (örn. ısıtma
devresi)
Harici boyler doldurma
pompası
Boyler

Ürünün elektronik sistemi, standart bir sistemi (1 ısıtma devresi ve 1 boyler ısıtma devresi) ilave aksesuar olmadan bağlamanızı mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır. Birden fazla

10
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Kurulum 5
5.3.1

Kalorifer gidiş suyu hattının ve kalorifer dönüş
suyu hattının bağlanması

1

▶
▶
▶
▶
▶
▶
5.3

Gaz hattını gerilimsiz olarak tekniğin kabul edilmiş kurallarına göre bağlayın.
Mevcut gaz sayacının gerekli gaz akışı için uygun olduğundan emin olun.
Gaz hattına basınçlı hava uygulayarak gaz hattındaki
artıkları giderin.
Gaz borusunu (1) sızdırmaz şekilde (ön montajı yapılmış)
gaz kesme vanasına vidalayın. Bunun için birlikte teslim
edilen yüksüklü rakor bağlantısı G 1'i kullanın.
Devreye almadan önce gaz hattının havasını alın.
Gaz bağlantısında sızdırmazlık kontrolü yapın.

1

1.

2.

2

Küresel vanaları usulüne uygun şekilde gidiş devresi
bağlantısına (1) dönüş devresi bağlantısına (2) monte
edin.
Kalorifer bağlantılarını standartlara uygun şekilde gerçekleştirin.

5.3.2

Emniyet ventilinin monte edilmesi

Hidrolik tesisat
Dikkat!
Korozyon nedeniyle maddi hasar tehlikesi!
Isıtma sisteminde hava geçiren plastik borular, kalorifer suyuna oksijen girmesine ve
ısıtma devresinde ve üründe korozyona yol
açar.

▶

Isıtma sisteminde oksijen geçiren plastik
borular kullanıyorsanız, ürün ve ısıtma
sistemi arasına harici bir eşanjör takarak
bir sistem ayrımı gerçekleştirin.

Dikkat!
Lehimleme sırasında ısı aktarımı nedeniyle
maddi hasar tehlikesi!
Lehim yapılması sırasında oluşan ısı iletimi
nedeniyle servis vanalarındaki contalar hasar
görebilir.

▶

▶

▶

Bağlantı parçaları servis vanalarına vidalanmışsa bağlantı parçaları üzerinde
lehim yapmayın.

Isıtma sisteminde plastik boru kullanmanız durumunda,
ısıtma devresi gidiş hattına uygun bir harici limit termostat
monte etmeniz gerekir. Bu limit termostat, olası bir arıza
durumunda ısıtma sisteminin sıcaklığa bağlı hasarlara
karşı korunması için gereklidir.
Harici bir genleşme deposunu, ısıtma devresi dönüş hattında ürüne mümkün olduğunca yakın monte edin.

1

1.
2.
3.

4.

Birlikte teslim edilen emniyet ventilini monte edin.
Emniyet ventili gider borusunu mümkün olduğunca kısa
ve eğimli olacak şekilde döşeyin.
Gider borusunu, su veya buhar çıkması durumunda
hiç kimsenin yaralanmayacağı ve herhangi bir elektrikli
parçanın hasar görmeyeceği şekilde döşeyin.
Boru ucunun görülebilir olmasını sağlayın.

5.3.3

Yoğuşma suyu hattının bağlantısı
Tehlike!
Atık gazların çıkmasından dolayı ölüm tehlikesi!
Sifonun yoğuşma suyu gider hattını bir atık
su boru devresine bağlarken, bağlantı ucunu
daldırmayın. Aksi taktirde dahili yoğuşma
suyu sifonu boşaltılabilir ve atık gaz sızabilir.

▶
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Yoğuşma suyu gider hattının ucunu atık
su boru devresine daldırmayın.
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5 Kurulum
5.4.1

B23 montajına ilişkin uyarılar

B23 cihaz tipine (ortam havasına bağımlı gaz yakıtlı, duvar
tipi ısıtma cihazları) uygun bir atık gaz çıkış borusu itinalı bir
planlama ve uygulama gerektirmektedir. Planlama sırasında
ürünün teknik verilerini dikkate alın ve tekniğin kabul görmüş
kurallarını uygulayın.

5.4.2

1
2

Yanma sırasında üründe yoğuşma suyu oluşur. Yoğuşma
suyu hattı (1), yoğuşma suyunu bir gider hunisi (2) üzerinden
atık su bağlantısına iletir.

▶

Birlikte teslim edilen yoğuşma suyu gider hattını monte
edin (hortum) (1).
Bilgi
Birlikte teslim edilen hortumun uzunluğu yeterli değilse, yoğuşma suyu gider hattı ve atık
su borusu devresi için sadece aside dayanıklı
malzemeden (örneğin plastik) üretilmiş boruları kullanın.

▶
5.4
1.

Yoğuşma suyu gider hattını önceden monte edilen gider
hunisi (2) üzerinden monte edin.

Yanma Havası/Atık Gaz Akım Borusunun
montajı
Kullanılabilir Yanma Havası/Atık Gaz Akım Boruları
için bkz. birlikte verilen Yanma Havası/Atık Gaz Akım
Borusu montaj kılavuzu.

Tehlike!
İzin verilmeyen Yanma Havası/Atık Gaz
Akım Boruları nedeniyle olası yaralanmalar
ve maddi hasarlar!
Vaillant ısıtma cihazları, orijinal Vaillant
Yanma Havası/Atık Gaz Akım Boruları ile
sertifikalandırılmıştır. Başka aksesuarların
kullanımı yaralanmalara ve maddi hasarlara
ve ayrıca işlev arızalarına yol açabilir. B23P
montaj türünde yabancı aksesuarlara da izin
verilmektedir (bkz. ekteki teknik veriler).

▶
▶

2.

12

Sadece orijinal Vaillant Yanma
Havası/Atık Gaz Akım Borularını kullanın.
Farklı marka B23P aksesuar kullanımına
izin verilmişse atık gaz boru bağlantılarının doğru döşenmesine, sızdırmaz hale
getirilmesine ve yerinden çıkmaya karşı
emniyete alınmasına dikkat edin.

B23P montajına ilişkin uyarılar ve bilgiler

Atık gaz çıkış borusu EN 1443 uyarınca en az T 120 P1 W
1 sınıflandırmasına uygun olmalıdır. Maksimum boru uzunluğu, teknik veriler içinde bulunan geçerli basınç farkından
hesaplanmalıdır.
Maksimum boru uzunluğu (sadece düz boru) izin verilen
maksimum atık gaz borusu uzunluğuna (dirseksiz) denk
gelmektedir. Dirsekler kullanılırsa, maksimum boru uzunluğu dirseklerin dinamik akış özelliklerine göre azaltılmalıdır.
Dirsekler arka arkaya döşenmemelidir, aksi takdirde basınç
kaybı aşırı derecede artar.
Özellikle atık gaz borusu soğuk odalara veya binanın dışına
monte edilirse, borunun iç tarafındaki yüzeyde donma noktasına ulaşılabilir. EN 13384-1 uyarınca ısıtma cihazının minimum yükünde 40 °C'lik atık gaz sıcaklığında bu sorun önlenmelidir. Ürün, başka cihazlar tarafından kullanılan bir kaskad
atık gaz sistemine bağlanmamalıdır.

▶

5.5

Özellikle yaşam alanlarına montajda atık gaz çıkış boruları ile ilgili ulusal ve yerel yönetmelikleri dikkate alın.
İşleticiyi, ürünün doğru kullanımı hakkında bilgilendirin.

Elektrik kurulumu
Tehlike!
Elektrik bağlantısının yanlış yapılması halinde elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi!
Yanlış yapılan bir elektrik bağlantısı, ürünün
çalışma emniyetini olumsuz etkileyebilir ve
yaralanmalara ve maddi hasarlara yol açabilir.

▶
▶
▶

Elektrik kurulumunu sadece eğitimli yetkili
bayi ve bu iş için belgeli iseniz yapın.
Bu esnada ilgili tüm yasalara, standartlara
ve yönetmeliklere uyun.
Ürünü topraklayın.

Tehlike!
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi!
Gerilim taşıyan bağlantılara dokunulması ağır
yaralanmalara yol açabilir. L ve N şebeke
bağlantı klemenslerinde ana şalter kapalıyken de sürekli gerilim bulunduğundan:

▶
▶

Elektrik beslemesini kapatın.
Elektrik beslemesini tekrar açılmaya karşı
emniyete alın.

Yanma Havası/Atık Gaz Akım Borusunu, montaj kılavuzundaki talimatlara göre monte edin.
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Kurulum 5
5.5.1

Elektronik kutusunun açılması veya
kapatılması

5.5.3

Dikkat!
Hatalı montaj nedeniyle maddi hasar tehlikesi!

5.5.1.1 Elektronik kutusunun açılması
1.

Kablo bağlantısının yapılması

Ön kapağı sökün. (→ sayfa 9)

ProE sisteminin yanlış klemensine şebeke
geriliminin bağlanması elektronik sisteme
zarar verebilir.

▶
▶

2
3
1

2.
3.
4.

Elektronik kutusunu (3) öne doğru döndürün.
Tutucuların sol ve sağ taraflarında bulunan (1) klipsleri
açın.
Kapağı (2) yukarı katlayın.

5.5.1.2 Elektronik kutusunun kapatılması
1.
2.
3.

Kapağı (2), aşağı doğru elektronik kutusuna (3) bastırarak kapatın.
Tüm klipslerin (1) duyulur şekilde tutuculara oturmasına
dikkat edin.
Elektronik kutusunu yukarı doğru kaldırın.

5.5.2
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Elektrik beslemesinin sağlanması

Ekteki tüm ilgili talimatlara ve kablo bağlantı şemasına
dikkat edin.
Ürünü bir sabit bağlantı ve asgari 3 mm'lik kontak boşluğuna sahip bir (örneğin sigortalar veya güç şalteri)
ayırma tertibatı üzerinden bağlayın, bkz. Kablo bağlantı
şeması (→ sayfa 33).
Kablo deliğinden ürüne döşenen şebeke besleme hattı
için esnek bir kablo kullanın.
Kablo bağlantısını yapın. (→ sayfa 13)
Birlikte verilen ProE soketini standartlara uygun ilgili üç
damarlı şebeke bağlantı kablosuna vidalayın.
Elektronik kutusunu kapatın. (→ sayfa 13)
Şebeke bağlantısına erişimin daima sağlanmasını ve
önünün/üstünün kapatılmamasını sağlayın.
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eBUS klemenslerine (+/−) şebeke gerilimi
bağlamayın.
Şebeke bağlantı kablosu sadece öngörülen klemenslere bağlanmalıdır!

1.

Bağlanacak bileşenlerin bağlantı kablolarını, ürünün alt
tarafındaki sol kablo deliğinden geçirin.
2. Kablo kelepçeleri kullanın.
3. Bağlantı kablolarını ihtiyaca göre kısaltın.
4. Bir kablonun yanlışlıkla çözülmesi nedeniyle kısa devreyi önlemek için, esnek kabloların izolasyonunu maksimum 30 mm ayırın.
5. İç damarlara (kablo) ait izolasyonun, dış kılıfın izolasyonunu çıkarırken hasar görmemesini sağlayın.
6. İç damarları (kablo) sadece, iyi ve sağlam bağlantılar
sağlanacak kadar izole edin.
7. Gevşek teller nedeniyle kısa devreleri önlemek için,
damarların (kablo) izolasyonu çıkarılan uçlarını damar
(kablo) ucu yüksükleri ile donatın.
8. İlgili ProE soketini bağlantı kablosuna vidalayın.
9. Tüm damarların ProE sistemi vidalı klemenslere mekanik olarak sıkı bir şekilde bağlanmış olmasını kontrol
edin. Gerekirse düzeltin.
10. ProE soketini, elektronik kartın ilgili soket yerine takın.

5.5.4

▶

Gerekirse regleri monte edin.

5.5.5
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Reglerin takılması

Reglerin elektronik sisteme bağlanması

Kablo bağlantısını yapın. (→ sayfa 13)
Oda termostatı/zaman termostatı bağlamazsanız ve
hiçbir köprü mevcut değilse, 3 ve 4 klemensini köprüleyin.
Bir oda termostatını/zaman termostatını klemens 3 ve
4'e bağlamanız durumunda ise, köprüyü kaldırın.
Dış havaya duyarlı bir regler veya oda termostatı
(analog bağlantı klemensleri 7, 8, 9) bağlamanız durumunda, klemens 3 ve 4 arasındaki köprüyü mevcut
şekilde bırakın.
Yerden ısıtma sistemi için limit termostat (kontaklı termostat) bağlarsanız, mavi ProE soketinin (kontaklı termostat) köprüsünü kaldırın ve limit termostatı buraya
bağlayın.
Elektronik kutusunu kapatın. (→ sayfa 13)
Çoklu devre reglerine yönelik pompa işletim konumu
1'e (çalışmaya devam eden pompa) geçmek için d.18
Pompa işletim konumunu (→ sayfa 19) 3'ten (aralıklı
çalışan pompa) 1'e getirin.

13

6 Devreye alma
5.5.6
1.

2.
3.

5.5.9

X41 kenar soketindeki karıştırıcı sensörünü, RF klemensine veya reglere bağlayın. Bu sırada regler kılavuzuna dikkat edin.
Kenar soketini elektronik kartın X41 soket yerine takın.
Regler üzerinden karıştırma fonksiyonunu aktifleştirin.

5.5.7

▶

Hidrolik karıştırıcı sensörünün bağlanması

Bilgi
Ürün elektroniği sayesinde, sıcak su boyleri sirkülasyon pompasının ihtiyaca göre (merdiven aydınlatması otomatına benzer şekilde) kumanda
edilmesi mümkündür. Kumanda işlemi harici bir
tuş üzerinden gerçekleşir, bu tuş ev içerisinde istenen bir yere (örneğin banyo veya mutfak) monte
edilebilir. Tuşa basıldığında sirkülasyon pompası
devreye alınır. 5 dakika sonra pompa tekrar devre
dışı bırakılır. Birden çok tuş paralel şekilde bağlanabilir. Sirkülasyon pompasının harici kumandasından bağımsız olarak „Programlanabilir zaman
dilimli kumanda“ fonksiyonu bir regler üzerinden
kontrol edilebilir.

Boyler doldurma pompasının bağlanması

Harici boyler doldurma pompasını pembe ProE soketi
X6'ya bağlayın.

5.5.8

Sirkülasyon pompasının ihtiyaca uygun
kumanda edilmesi

İlave bileşenlerin bağlanması

Monte edilen ilave röle yardımıyla ilave bir bileşen kumanda
edebilirsiniz, çoklu fonksiyon modülü ile iki bileşen daha
kontrol edebilirsiniz.
Aşağıdaki bileşenleri seçebilirsiniz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sirkülasyon pompası
Harici pompa
Boy.ısıtma pompası
Buhar aspiratörü
Harici manyetik valf
Harici arıza mesajı
aktif değil
Uzaktan kumanda eBUS (aktif değil)
Lejyonere karşı koruma pompası (aktif değil)
Aktif değil.

5.5.8.1 İlave rölenin kullanılması
1.
2.
3.

Başka bir bileşeni elektronik karttaki gri soket üzerinden
doğrudan entegre ilave röleye bağlayın.
Kablo bağlantısını yapın. (→ sayfa 13)
Bağlı bileşeni devreye almak için, bileşeni d.26
üzerinden seçin, bkz. Teşhis kodlarının çağrılması
(→ sayfa 19).

5.5.8.2 VR 40 (çoklu fonksiyon modülü 7'den 2)
kullanımı
1.
2.
3.

Koşullar: Sıcak su boyleri bağlı

▶
▶
▶

Kablo bağlantısını yapın. (→ sayfa 13)
Harici tuşun bağlantı kablosunu, regler ile birlikte teslim
edilen X41 kenar soketinin 1 (0) ve 6 (FB) numaralı
klemenslerine bağlayın.
Kenar soketini elektronik kartın X41 soket yerine takın.
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6.1

▶

Ürünü açma
Ürünün ana şalterini 1 konumuna getirin.

◁
6.2

Ekranda ana ekran görüntülenir.

Test programlarının kullanılması

Farklı test programlarını etkinleştirerek, üründe özel fonksiyonlar devreye alabilirsiniz.
Gösterge

Anlamı

P. 0

Hava alma kontrol programı:
Dahili pompa fasılalı kumanda edilir.
Isıtma devresinin ve kullanım suyu devresinin havası
hava purjörü üzerinden alınmaktadır (hava purjörünün kapağı açık olmalı).

Bileşenleri ilgili kılavuza göre monte edin.
Röle 1 kumandası için çoklu fonksiyon modülünde d.27
(→ sayfa 19) seçimini yapın.
Röle 2 kumandası için çoklu fonksiyon modülünde d.28
(→ sayfa 19) seçimini yapın.

1x
: Isıtma devresi hava alma işlemini başlatma
(Ekran göstergesi: HP)
2x
: Boyler ısıtma devresi hava alma işlemini
başlatma (Ekran göstergesi: SP)
3x
: Hava tahliye programını sonlandırma
Bilgi
Hava tahliye programı devre başına 6,5 dak. sürer
ve ardından sonlanır.
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P. 1

Kontrol programı, maksimum yük:
Ürün başarılı ateşlemeden sonra maksimum ısıl yük
ile çalıştırılır.

P. 2

Kontrol programı, minimum yük:
Ürün başarılı ateşlemeden sonra minimum ısıl yük ile
çalıştırılır.

P. 5

STB (emniyet termostatı) kontrol programı:
Brülör maksimum güç ile açılır ve sıcaklık ayarı
devre dışı bırakılır, ürünün standart kapatma koşulları altında, emniyet termostatı kapatma sıcaklığı
olan 97 °C'ye kadar ısıtılması sağlanır.

Montaj ve bakım kılavuzu ecoTEC plus 0020228725_00

Devreye alma 6
Gösterge

Anlamı

–

P. 6

VUV (Üç yollu vana) orta konumu kontrol programı:
(aktif değil)

–

Toplam
ısıtma
gücü

P.0 ila P.6 arasındaki kontrol programlarını başlatın ve:
–
–

Ana şalteri açın ve aynı zamanda
düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun veya
ve
düğmelerine aynı anda basın, ardından
düğmesini bırakın ve
düğmesine 5 saniye boyunca
basılı tutun

Ekranda P.0. göstergesi görünür.

▶
▶
▶

6.3

aşağıdaki tabloda belirtilen standart değerlere uyulmazsa
veya
ısıtma suyunun pH değeri 8,2'den düşük veya 10,0'den
yüksek ise.

Kontrol programı numarasında yukarı çıkmak için
düğmesine basın.
Kontrol programını başlatmak için
düğmesine basın.
Kontrol programlarını sonlandırmak için
ve
düğmelerine aynı anda basın. Kontrol programları ayrıca, 15
dakika boyunca hiçbir tuşa basılmazsa da sonlanır.

mg
CaCO₃/
l

< 50

< 300

<3

200

2

2

0,02

> 50 ila
≤ 200
arası

200

2

150

1,5

2

0,02

> 200
ila
≤ 600
arası

150

1,5

2

0,02

2

0,02

> 600

2

0,02

2

0,02

2

0,02

Isıtma suyu kalitesinin yeterli düzeyde
olmasını sağlayın.

▶
▶
▶
▶
▶

Isıtma suyuna oksijen girmemesini sağlayın. (→ sayfa 18)

Dolum ve takviye suyunun kontrol edilmesi

▶

Tesisatı doldurmadan önce dolum ve takviye suyunun
sertliğini ölçün.

Dolum ve takviye suyunun hazırlanması

▶

Doldurulan ve ilave edilen suyun hazırlanması için geçerli
ulusal talimatları ve teknik kuralları dikkate alın.

Ulusal yönetmelikler ve teknik kurallar ile daha yüksek talepler belirlenmedikçe aşağıdakiler geçerlidir:
Şu durumda kalorifer suyu hazırlayın:
–

Sistemin kullanım süresinde tüm dolum ve ilave su miktarı ısıtma sisteminin nominal hacmin üç katını aşarsa,
veya
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mg
CaCO₃/
l

mol/
m³

Uygun olmayan katkı maddeleri yapı parçası
değişikliklerine, ısıtma konumunda seslere ve
diğer olası arızalara neden olabilir.

Tesisatı doldurmadan veya takviye yapmadan önce
ısıtma suyunun kalitesini kontrol edin.
Isıtma devresinden biraz su alın.
Isıtma suyunun dış görünümünü kontrol edin.
Suyun içinde tortu maddeleri saptarsanız, sistemdeki /
tesisattaki çamuru temizlemelisiniz.
Mıknatıslı bir çubuk yardımıyla manyetit (demir oksit)
olup olmadığını kontrol edin.
Manyetit saptarsanız tesisatı temizleyin ve korozyona
karşı koruma sağlamak için gerekli önlemleri alın. Veya
manyetik bir filtre takın.
Aldığınız suyun pH değerini 25 °C sıcaklıkta kontrol edin.
Değer 8,2'den düşük veya 10,0'den yüksek ise tesisatı
temizleyin ve ısıtma suyunu hazırlayın.

mol/
m³

Dikkat!
Isıtma suyuna uygun olmayan katkı maddelerinin eklenmesi nedeniyle maddi hasar
tehlikesi!

▶

Isıtma suyu kalitesinin kontrol edilmesi

▶
▶
▶

mol/
m³

mg
CaCO₃/
l

> 50 l/kW

kW

Dikkat!
Kalitesiz ısıtma suyu nedeniyle maddi hasar
tehlikesi

▶

> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

≤ 20 l/kW

1)

1) Litre normal kapasite/ısıtma gücü; çok kazanlı tesisatlarda en
küçük münferit ısıtma gücü kullanılmalıdır.

Isıtma suyunun/dolum ve takviye suyunun
kontrol edilmesi ve hazırlanması

▶

Belirli tesisat hacmi için su sertliği

Uygun olmayan antifriz ve korozyon önleyici maddeler, haşere ilacı ve sızdırmazlık
maddesi kullanmayın.

Aşağıdaki katkı maddelerinin doğru bir şekilde kullanılması
koşuluyla şimdiye kadar ürünlerimizle ilgili herhangi bir uyuşmazlık saptanmamıştır.

▶

Kullanırken mutlaka katkı maddesi üreticisinin talimatlarına uyun.

Isıtma sisteminde kullanılacak diğer katkı maddelerinin
uyumluluğu ve bunların etkileri için sorumluluk üstlenmemekteyiz.

Temizlik yapmak için kullanılabilecek katkılar (ardından durulama gerekli)
–
–
–

Fernox F3
Sentinel X 300
Sentinel X 400

Isıtma sisteminde koruyucu olarak kullanılan katkılar
–
–
–
–

Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200

Isıtma sistemi için donmaya karşı koruma katkıları
–
–

Fernox Antifreeze Alphi 11
Sentinel X 500

▶

Yukarıda belirtilen katkı maddelerini kullandıysanız, kullanıcıyı gerekli önlemler ile ilgili olarak bilgilendirin.
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▶

6.6

Kullanıcıya, donmaya karşı koruma için gerekli işleyişle
ilgili bilgi verin.

6.4

Isıtma sisteminin doldurulması ve havasının
alınması

Dolum basıncını okuma
1

2

1

Üründe analog bir manometre (1) ve dijital bir basınç göstergesi mevcuttur.

▶

Dolum basıncı dijital değerini okumak için
basın.

Isıtma sistemini doldurmadan önce iyice yıkayın.
Hava purjörünün (1) kapağını bir - iki tur açın ve açık
bırakın, çünkü ürünün sürekli işletimi sırasında da hava,
purjör üzerinden atılır.

3.

Isıtma suyu hazırlama (→ sayfa 15)konusuyla ilgili modelleri dikkate alın.
Isıtma sisteminin doldurma ve boşaltma vanasını standartlara uygun olarak bir ısıtma suyu beslemesine bağlayın.
Kalorifer suyu beslemesini açın.
Tüm termostatik radyatör vanalarını açın.
Gerekirse üründeki her iki küresel vananın açık olup
olmadığını kontrol edin.
Doldurma ve boşaltma vanasını, ısıtma sistemine su
akışı olacak şekilde yavaşça açın.
Su purjörden kabarcıksız çıkana kadar en alçak noktadaki radyatörün havasını alın.
Isıtma sistemi komple suyla dolana kadar diğer tüm
radyatörlerin havasını alın.
Tüm purjörleri kapatın.
Isıtma sisteminde artan dolum basıncını izleyin.
Gerekli dolum basıncına ulaşana kadar su takviyesi
yapın.
Doldurma ve boşaltma vanasını ve ısıtma suyu beslemesini kapatın.
Tüm bağlantıları ve sistemi sızıntıya karşı kontrol edin.
Isıtma sistemi havasının alınması için P. 0 kontrol programını seçin.

4.

(2) üzerine

Isıtma sistemi dolu ise, sorunsuz bir işletim için manometre
ibresi, ısıtma sistemi soğukken gri bölgenin üst yarım kısmında bulunmalıdır. Bu 0,1 MPa ve 0,2 MPa (1,0 bar ve
2,0 bar) arasındaki bir dolum basıncına denktir.
Isıtma sistemi birçok kata kadar uzanıyorsa, ısıtma sistemine
hava girişini önlemek için dolum basıncı için daha yüksek
değerler gerekli olabilir.

6.5

1.
2.

Düşük su basıncının önlenmesi

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isıtma sisteminde düşük dolum basıncı nedeniyle hasarları
önlemek için, ürün bir su basıncı sensörü ile donatılmıştır.
Ürün 0,06 MPa (0,6 bar) dolum basıncının altına düşüldüğünde, ekranda basınç değeri yanıp sönerek basınç eksikliğini bildirir. Dolum basıncı değeri 0,03 MPa (0,3 bar) altına
indiğinde, ürün kapanır. Ekranda F.22 görünür.

11.
12.
13.

▶

15.
16.

Ürünü tekrar işletime almak için kalorifere su ilave edin.

Ekran, 0,11 MPa (1,1 bar) veya üzerindeki bir basınca ulaşılana kadar basınç değerini yanıp sönerek gösterir.

▶

Sıklıkla basınç kaybı gözleniyorsa, arıza nedenini belirleyin ve giderin.

14.

◁

Ürün çalışmaz, dahili pompa aralıklı çalışır ve isteğe
göre ısıtma devresinin veya kullanım suyu devresinin havasını tahliye eder. Ekran, ısıtma sisteminin
dolum basıncını gösterir.

17. Hava tahliye işlemini usulüne uygun gerçekleştirebilmek için, ısıtma sistemi dolum basıncının minimum dolum basıncının altına düşmemesine dikkat edin.
– Isıtma sisteminin minimum dolum basıncı: 0,08 MPa
(0,80 bar)
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Bilgi
P. 0 kontrol programı devre başına 6,5 dakika çalışır.
Doldurma işlemini tamamladıktan sonra
ısıtma sisteminin dolum basıncı, genleşme
kabının (ADG) karşı basıncından en az
0,02 MPa (0,2 bar) fazla olmalıdır (Psistem ≥
PADG + 0,02 MPa (0,2 bar)).

▶

Ürünü devreye almadan önce, tip etiketindeki gaz cinsine ilişkin bilgileri montaj
yerinde mevcut gaz cinsi ile karşılaştırın.

Ürünün yakma işlemi fabrikada kontrol edildi ve tip etiketi
üzerinde belirlenen gaz cinsi ile işletim için ön ayarı yapıldı.
Bazı bölgelerde uyarlama yapılması gerekebilir.
Koşullar: Ürün modeli yerel mevcut gaz cinsine uygun değil

18. P. 0 kontrol programı tamamlandıktan sonra ısıtma sisteminde hala çok fazla hava varsa, kontrol programını
yeniden başlatın.
19. Tüm bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.

▶

6.7

6.8.2

Yoğuşma suyu sifonunun doldurulması
Tehlike!
Atık gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenme tehlikesi!

Koşullar: Ürün modeli yerel mevcut gaz cinsine uygun

▶

Bunun için aşağıda tanımlanan yolu izleyin.

1.

Boş veya yetersiz doldurulmuş bir yoğuşma
suyu sifonu nedeniyle atık gazlar ortam havasına sızabilir.

▶

Ürünü devreye almayın.

Gaz giriş basıncı kontrolü

Gaz kesme vanasını kapatın.

1

Ürünü devreye almadan önce yoğuşma
suyu sifonunu suyla doldurun.

2

2.
1

3.
4.
5.
6.

1.
2.

Sifon kartuşunu (1) birlikte teslim edilen montaj kılavuzuna göre monte edin.
Yoğuşma suyu sifonunu birlikte teslim edilen açıklamaya göre doldurun.

6.8

Gaz ayarı

6.8.1

Fabrika ayarlarının kontrol edilmesi
Dikkat!
Yanlış gaz cinsi nedeniyle üründe işlev arızaları meydana gelebilir ve cihazın kullanım
ömrü kısalabilir!
Ürün modeli yerel olarak mevcut gaz cinsine
uygun değilse, hatalı işlevler meydana gelecektir veya ürünün bileşenlerini zamanından
önce değiştirmeniz gerekecektir.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gaz armatüründe ile işaretlenen ölçüm nipeli vidasını
(1) gevşetin.
Bir dijital manometreyi veya U-manometreyi (2) bağlayın.
Gaz kesme vanasını açın.
Ürünü P. 1 kontrol programı ile işletime alın.
Gaz giriş basıncını atmosfer basıncına karşı ölçün.
– G20 doğalgaz işletiminde izin verilen gaz giriş
basıncı: 1,7 … 2,5 kPa (17,0 … 25,0 mbar)
Ürünü kapatın.
Gaz kesme vanasını kapatın.
Manometreyi alın.
Ölçüm nipelinin (1) vidasını sıkın.
Gaz kesme vanasını açın.
Ölçüm nipelinin gaz sızdırmazlığını kontrol edin.

Koşullar: Gaz giriş basıncı izin verilen aralıkta değil

Dikkat!
Hatalı gaz giriş basıncı nedeniyle maddi
hasar ve işletim arızaları tehlikesi!
Gaz giriş basıncı izin verilen aralığın dışında
ise, çalışma sırasında arızalar ve ürün hasarları söz konusu olabilir.
▶ Üründe ayar çalışmaları yapmayın.
▶ Ürünü devreye almayın.
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▶
▶

6.8.3
1.
2.

▶

Bu arızayı gideremiyorsanız, gaz dağıtım kurumuna
haber verin.
Gaz kesme vanasını kapatın.

CO₂ miktarının kontrol edilmesi ve gerekirse
ayarlanması (hava karışım oranı ayarı)

Ürünü P. 1 kontrol programı ile işletime alın.
Ürünün çalışma sıcaklığına ulaşması için en az 5 dakika bekleyin.

▶
▶
▶
▶

tuşuna basın. 15 dakika süreyle hiçbir tuşa basılmazsa, tam yük konumunda çıkılır.
Hava emme borusunu tekrar vida (2) ile sabitleyin.
Öngörülen ayar aralığında ayar mümkün değilse, ürünü
devreye almayınız.
Bu durumda müşteri hizmetlerini haberdar edin.
Ön kapağı monte edin. (→ sayfa 9)

6.9
1

Ürünü son kullanıcıya teslim etmeden önce:

▶
▶

4

Fonksiyonun ve sızdırmazlığın kontrol
edilmesi

▶

Gaz hattını, atık gaz sistemini, ısıtma sistemini ve sıcak
su borularını sızdırmazlık bakımından kontrol edin.
Yanma havası/atık gaz akım borusunun ve yoğuşma
suyu gider hatlarının montaj konumlarını kontrol edin.
Ön kapağı doğru montaj açısından kontrol edin.

2

6.9.1

3

1.
2.

Isıtma konumunun kontrolü

Isı talebi sağlayın.
Durum göstergesini aktifleştirmek için

◁
6.9.2

üzerine basın.

Ürün doğru çalışıyorsa, ekranda S. 4 görünür.

Kullanım suyu hazırlama konumunun kontrolü

Koşullar: Boyler bağlı

3.
4.

CO₂ miktarını atık gaz ölçüm bağlantısından (1) ölçün.
Ölçülen değeri, tablodaki ilgili değerle karşılaştırın.
Ayar değerleri

Birim

Doğalgaz G20

Ön kapak kapalı iken 5 dakikalık tam yük işletiminin ardından
CO₂ miktarı

Hac.–%

9,2 ± 1,0

Ön kapak açık iken 5 dakikalık
tam yük işletiminin ardından
CO₂ miktarı

Hac.–%

9,0 ± 1,0

Ayarlama Wobbe Endeksi W₀
için

kWh/m³

14,1

Ön kapak kapalı iken 5 dakikalık tam yük işletiminin ardından
O₂ miktarı

Hac.–%

▶

Vidayı (2) sökün ve hava emme borusunu (3) 90° öne
döndürün. Hava emme borusunu çıkarmayın!
Vidayı (4) döndürerek CO₂ oranını (ön kapak sökülü iken
değer) ayarlayın.

▶
▶
▶
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Boyler sensörünün ısı talep etmesini sağlayın.
Durum göstergesini aktifleştirmek için
üzerine basın.

◁

4,53 ± 1,8

Bilgi
Sola döndürüldüğünde: daha yüksek CO₂
miktarı
Sağa döndürüldüğünde: daha düşük CO₂
miktarı

▶

▶
1.

Koşullar: CO₂ miktarının ayarlanması gerekir

▶

Tehlike!
Lejyonerler nedeniyle yaşam tehlikesi!
Leyonerler 60 °C altındaki sıcaklıklarda gelişir.
▶ Lejyoner profilaksisi için kullanıcının,
lejyoner önleme ile ilgili tüm tedbirleri
bilmesini sağlayın.

2.

Boyler doğru şekilde doldurulursa, ekranda S.24
görünür.

Kullanım suyu sıcaklığını ayarlayabileceğiniz bir regler
bağladıysanız, kullanım suyu sıcaklığını ısıtma cihazında mümkün olan maksimum sıcaklığa ayarlayın.
Koşullar: Su sertliği: > 3,57 mol/m³, Boylerli ısıtma cihazı

3.

– Su sıcaklığı: ≤ 50 ℃
Bağlı kullanım suyu boyleri için istenilen sıcaklığı reglerde ayarlayın.

◁

Isıtma cihazı reglerde ayarlanan sıcaklığı kaydeder
(yeni reglerler otomatik olarak algılar).

Ayarı sadece 1/8'lik adımlarla değiştirin ve her ayar değişikliğinin ardından yakl. 1 dakika boyunca değerin stabil
hale gelmesini bekleyin.
Ayar işlemi sonrasında hava emme borusunu tekrar
yukarı döndürün.
Yeniden CO₂ oranını kontrol edin.
Gerekirse ayar işlemini tekrarlayın.

Montaj ve bakım kılavuzu ecoTEC plus 0020228725_00

Isıtma sistemine uyarlama 7
7

Isıtma sistemine uyarlama

7.1

Servis teşhis kodlarını çağırma

Servis teşhis kodu genel bakışında ayarlanabilir olarak işaretlenen parametreler yardımıyla ürünü, ısıtma sistemine ve
müşterinin ihtiyaçlarına uyarlayabilirsiniz.

+

Servis teşhis kodları – Genel bakış (→ sayfa 27)

▶
+

▶

Ekranın altındaki

◁

ve

◁

düğmelerine aynı anda basın.

Ekranda d. 0 görünür (ısıtma konumu kısmi yükü).

▶
▶
▶
7.3

düğmesine basın.

◁
▶

Ekranda güncel gidiş suyu sıcaklığı görünür.
Bilgi
Yetkili servis seviyesini (ikinci teşhis sistemi
seviyesi) aktifleştirmeniz durumunda, tüm teşhis noktaları görünür ve erişim sağlanabilir.

7.2

▶

Teşhis modunu, aynı anda
ve
düğmelerine basarak veya 4 dakika boyunca hiçbir tuşa basmayarak sonlandırın.

Ekranda ilgili teşhis bilgisi görüntülenir.

Gerekirse ilgili değeri
veya
düğmesine basarak
değiştirin (gösterge yanıp söner).

Yetkili servis seviyesinin (ikinci teşhis sistemi
seviyesi) çağrılması
Birinci teşhis sistemi seviyesinde d.97 noktasına gidin.
Görüntülenen değeri 17 olarak değiştirin (şifre).
İlgili ayarı kaydedin.

Kalorifer kısmi yükün ayarlanması

Ürüne yönelik ısıtma konumu kısmi yükü fabrika çıkışı 46 kW
değerine ayarlanmıştır. Teşhis noktası d. 0 altında, kW cinsinden ürün gücüne karşılık gelen değeri ayarlayabilirsiniz.

7.4

Pompanın ek çalışma süresinin ve pompa
çalışma türünün ayarlanması

d. 1 altında pompanın çalışmaya devam etme süresini ayarlayabilirsiniz (fabrika ayarı 5 dak.).
d.18 altında pompaya yönelik farklı bir çalışmaya devam
etme prosedürü ayarlayabilirsiniz.
İlave çalışma: Isıtma talebi sonlandırıldıktan sonra pompa,
d. 1 altında ayarlanan süre kadar daha çalışmaya devam
eder.
Çalışmaya devam etme: Pompa, gidiş suyu sıcaklığı ayar
düğmesi sola dayalı değilse ve ısı talebi harici bir regler üzerinden devreye sokulursa, devreye girer.

▶

Yeni ayarlanan değeri,
düğmesine yakl. 5 saniye basılı tutarak ve göstergenin yanıp sönmesinin durmasını
bekleyerek kaydedin.
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Aralıklı çalışma: Bu pompa işletim konumu, çok düşük ısı
ihtiyacında ve boyler doldurma nominal değeri ile ısıtma konumu nominal değeri arasındaki büyük sıcaklık farklarında
kalan ısının boyler doldurma sonrasında kullanılması için
mantıklıdır. Bu sayede oturma alanlarına yönelik yetersiz bir
ısıtma durumu engellenmiş olur. Mevcut bir ısı ihtiyacı durumunda pompa, çalışmaya devam etme süresi dolduktan
sonra her 25 dakikada bir 5 dakika süreyle çalıştırılır
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7 Isıtma sistemine uyarlama
7.5

Azami kalorifer gidiş suyu sıcaklığının
ayarlanması

7.7

Bakım aralığının ayarlanması

d.71 altında ısıtma konumuna yönelik maksimum gidiş suyu
sıcaklığını ayarlayabilirsiniz (fabrika ayarı 75 °C).

Bakım aralığını ayarlamanız durumunda, brülör çalışma saatine yönelik ayarlanabilir bir sayı sonrasında ekranda bakım
mesajı SEr görünür. eBUS regler ekranında Bakım bilgisi
görünür.

7.6

▶

Brülör kapatma süresinin ayarlanması

Brülörün çok sık açılıp kapanmasını ve bunun sonucunda
enerji kaybını önlemek için, brülör her kapanışından sonra,
belirli bir süre çalışmaması için, elektronik olarak kilitlenir.
Brülör bekleme süresini ısıtma sisteminin durumuna uyarlayabilirsiniz. Brülör bekleme süresi sadece ısıtma konumu için
etkindir. Devam eden bir brülör kapatma süresi sırasında bir
kullanım suyu konumu, zaman elemanını etkilemez. d. 2 altında maksimum brülör bekleme süresini ayarlayabilirsiniz
(Fabrika ayarı: 20 dak.). İstenilen kalorifer gidiş suyu sıcaklığına ve ayarlanmış maksimum brülör kapatma süresine bağlı
olarak etkili brülör kapatma süreleri için aşağıdaki tabloya
bakabilirsiniz:
TGidiş (İstenilen)
[°C]

Isı ihtiyacı

5,0 kW
10,0 kW
15,0 kW

Ayarlanmış azami brülör kapatma süresi [dak.]
1

5

10

15

20

25

30

30

2,0

4,0

8,5

12,5

16,5

20,5

25,0

35

2,0

4,0

7,5

11,0

15,0

18,5

22,0

40

2,0

3,5

6,5

10,0

13,0

16,5

19,5

45

2,0

3,0

6,0

8,5

11,5

14,0

17,0

50

2,0

3,0

5,0

7,5

9,5

12,0

14,0

55

2,0

2,5

4,5

6,0

8,0

10,0

11,5

60

2,0

2,0

3,5

5,0

6,0

7,5

9,0

65

2,0

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

70

2,0

1,5

2,0

2,5

2,5

3,0

3,5

75

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

TGidiş (İstenilen)
[°C]

Bir sonraki bakım öncesi çalışma saatlerini d.84 üzerinden ayarlayın. Standart değerler için aşağıdaki tabloya
bakın.

20,0 kW
25,0 kW
> 27,0 kW

Kişi sayısı

Bir sonraki denetime/bakıma kalan
brülör işletim saatleri (Sistem tipine
bağlı olarak)

1‑2

1.050 h

2‑3

1.150 h

1‑2

1.500 h

2‑3

1.600 h

2‑3

1.800 h

3‑4

1.900 h

3‑4

2.600 h

4‑5

2.700 h

3‑4

2.800 h

4‑6

2.900 h

3‑4

3.000 h

4‑6

3.000 h

Belirtilen değerler, ortalama bir yıllık işletim süresine denktir.
Bir sayı değeri değil de „–“ sembolünü ayarlamanız durumunda, Bakım göstergesi fonksiyonu aktif olmaz.
Bilgi
Ayarlanmış çalışma saatlerinin geçmesinin ardından bakım aralığını yeniden ayarlamalısınız.

Ayarlanmış azami brülör kapatma süresi [dak.]
35

40

45

50

55

60

30

29,0

33,0

37,0

41,0

45,0

49,5

35

25,5

29,5

33,0

36,5

40,5

44,0

40

22,5

26,0

29,0

32,0

35,5

38,5

A

45

19,5

22,5

25,0

27,5

30,5

33,0

50

16,5

18,5

21,0

23,5

25,5

28,0

55

13,5

15,0

17,0

19,0

20,5

22,5

60

10,5

11,5

13,0

14,5

15,5

17,0

65

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

11,5

70

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

75

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Bilgi
Isıtma konumundaki bir standart kapatma sonrasında kalan brülör bekleme süresini d.67 altında
çağırabilirsiniz.

7.8

A

Pompa diyagramı

100%
53%

B
0

250

500

1000 1500 2000 2500 3000 3500
750
1250 1750 2250 2750 3250

hPa (mbar) cinsinden
pompanın basma yüksekliği

B

l / sa cinsinden sistem
debisi

Min. vorteks ve talep edilen debi (ΔT 20 K) işaretlenmiştir.
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Kontrol ve bakım 8
7.9

Ürünün uzun atık gaz borularına ayarlanması

10 m'den uzun (sistem 80/125) atık gaz boruları için ürünün
fan devrini arttırabilirsiniz.

▶

d.51 altında ilgili değeri 20 birim arttırın.

◁

Fanın maksimum devir sayısı bu durumda
200 dev/dak artış gösterir.

7.10
1.

2.
3.

4.
5.
6.

8
▶

Ürünü kullanıcıya teslim etme
Kurulumu tamamladıktan sonra kullanıcının dilinde yazılmış olan 835593 numaralı etiketi ürünün ön tarafına
yapıştırın.
Kullanıcıyı güvenlik tertibatlarının konumu ve işlevi hakkında bilgilendirin.
Kullanıcıya, ürünü nasıl kullanılacağını gösterin. Sorularını cevaplayın. Kullanıcıyı, özellikle uyması gereken
emniyet uyarılarına karşı uyarın.
Kullanıcıyı, ürün bakımının öngörülen araklıklarla yapılması gerektiği konusunda bilgilendirin.
Kullanıcıya tüm talimatları ve ürün evraklarını saklaması
için verin.
Kullanıcıyı, yanma havası beslemesi ve atık gaz hattı ile
ilgili tedbirler ve atık gaz hattında değişiklik yapmaması
gerektiği konusunda bilgilendirin.

8.2

Ürünün orijinal parçaları üretici tarafından uyumluluk kontrolü
ile sertifikalandırılmıştır. Bakım veya tamir sırasında sertifikalı olmayan veya izin verilmeyen parçaları kullanırsanız,
ürün uyumluluğu kaybedilebilir ve ürün geçerli standartlara
uygunluğunu kaybeder.
Ürüne yönelik sorunsuz ve güvenli bir işletim için üreticinin
orijinal yedek parçalarının kullanılmasını öneriyoruz. Mevcut
orijinal yedek parçalarla ilgili bilgileri, mevcut kılavuzun arka
yüzünde bulunan iletişim adresinden temin edebilirsiniz.

▶

8.3

Bakım veya tamir sırasında yedek parça kullanımı gerekliyse, sadece ürün için izin verilen yedek parçaları kullanın.

Termo kompakt modülün sökülmesi
Tehlike!
Sıcak atık gazlar nedeniyle ölüm tehlikesi ve
maddi hasar tehlikesi!
Conta, brülör yalıtımı ve brülör flanşındaki
kendinden emniyetli somunlar hasarsız olmalıdır. Aksi takdirde atık gazlar çıkabilir ve
yaralanmalara ve maddi hasarlara yol açabilir.

▶

Kontrol ve bakım

▶

Tüm kontrol ve bakım çalışmalarını, kontrol ve bakım
çalışmaları genel bakış tablosuna uygun sıralamayla
yürütün.
Kontrol ve bakım çalışmaları – Genel bakış (→ sayfa 29)

8.1

Yedek parça temini

▶
▶

Kontrol ve bakım şartlarına uyulması

Amacına uygun, düzenli aralıklarla yapılan kontrol ve bakımlar (yılda 1 kez) ve ayrıca sadece orijinal yedek parçalarının
kullanımı ürünün arızasız işletimi ve yüksek çalışma ömrü
için büyük önem taşır.

Brülör flanşını her açtığınızda contayı
değiştirin.
Brülör flanşını her açtığınızda brülör flanşındaki kilitli somunları değiştirin.
Eşanjörün brülör flanşındaki brülör yalıtımında hasar belirtileri görülüyorsa, brülör
yalıtımı değiştirilmelidir.
Brülör flanşı açıldıktan sonra arka duvarda
bulunan brülör yalıtımını değiştirin.

Bir kontrol ve bakım sözleşmesi yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Bilgi
Termo kompakt modül yapı grubu dört ana bileşenden oluşmaktadır:

Kontrol

– Devir sayısı ayarlı fan,

Kontrollerin amacı, üründeki mevcut durumu tespit etmek ve
olması gereken durumla karşılaştırmaktır. Bu süreç ölçme,
kontrol etme, izleme ile gerçekleşir.

– Gaz / Hava karışım armatürü,

Bakım

– Ön karışımlı brülör.

Bakım, mevcut durum sapmalarını olması gereken duruma
dönüştürmektir. Bu kapsamda genel olarak münferit, aşınmaya maruz kalan bileşenlerin örn. brülör flanş contasının
(ürün no. 180904), brülör flanşındaki brülör yalıtımının (ürün
no. 180913) ve eşanjör arka duvarındaki brülör yalıtımının
(ürün no. 0020093190) temizlenmesi, ayarlanması ve gerekirse değiştirilmesi yer alır.
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– Tam ön karışımlı brülör gaz girişi (karışım borusu),

1.
2.
3.
4.

Ürünü ana şalter üzerinden kapatın.
Gaz kesme vanasını kapatın.
Ön kapağı sökün. (→ sayfa 9)
Elektronik kutuyu öne doğru yatırın.
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8 Kontrol ve bakım
1
2

1

2
3
4

5
6

7

10 9

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

8.4
1.

22

2.

Eşanjörün (2) ısıtma spiralini (1) sirke ile temizleyin
(maks. asit oranı % 5).

3.

20 dakikalık etki etme süresi sonrasında çözülen kirleri
kuvvetli su püskürterek durulayın veya plastik bir fırça
kullanın. Su jetini doğrudan eşanjörün arka tarafında
bulunan brülör yalıtımına doğrultmayın.

8

Tespit vidasını (3) sökün.
Hava emiş borusunu (2) öne döndürün.
Hava emiş borusunu emme boğazından çıkarın.
Ateşleme kablosu ve topraklama hattı fişini ateşleme
elektrodundan (5) çekin.
Gaz hattını (9) gaz armatürünün alt tarafından ayırın.
Fan motorunun kablosunu (7), gövdenin alt tarafında
bulunan frekans kontrollü modülasyon sinyal kablosunu
(8) ve gaz armatürüne giden kabloyu (10) sökün.
Altı adet somunu (4) sökün.
Termo kompakt modülü (6) komple eşanjörden (1) çıkarın.
Brülörü ve eşanjörü hasara ve kire karşı kontrol edin.
Gerekirse temizleyin veya parçaları aşağıdaki bölümlere uygun olarak değiştirin.
Eşanjörün arka duvarında bulunan brülör yalıtımını
değiştirin.
Brülör flanşındaki brülör yalıtımını kontrol edin. Hasar
belirtileri varsa, brülör yalıtımını değiştirin.

Eşanjörün temizlenmesi

◁
8.5

Su, eşanjörden yoğuşma suyu sifonuna ulaşır.

Eşanjörün kireçten arındırılması

1.
2.
3.

Ürünü boşaltın. (→ sayfa 24)
Otomatik pürjörü hava separatöründen ayırın.
Kireç çözücüyü (YP 990098) otomatik pürjörün açık
bağlantı yerinden ürüne doldurun.
4. Ürüne nominal basınç değerine ulaşılana kadar temiz
su doldurun.
5. Pompayı „çalışmaya devam etme“ konumuna getirin.
6. Bacacı konumu tuşu üzerinden ürünü ısıtın.
7. Bacacı konumu işletiminde kireç çözücünün yakl. 30
dakika etki etmesini bekleyin.
8. Ardından ürünü temiz su ile iyice durulayın.
9. Pompayı tekrar başlangıç ayarına getirin.
10. Küresel vanaları açın ve gerekirse ısıtma sistemini doldurun.

Açıkta bulunan elektronik kutusunu sıçraya sulara karşı
koruyun.

Montaj ve bakım kılavuzu ecoTEC plus 0020228725_00

Kontrol ve bakım 8
8.6

Brülörün kontrol edilmesi

–

1

2

Sıkma torku: 6 Nm

8.8

Hava ve çamur ayırıcı sisteminin
temizlenmesi

8.8.1

Hava ayırma sistemindeki filtrenin
temizlenmesi veya değiştirilmesi

1

1

2

2
3

3

1.
2.
3.

8.7

Brülörün yüzeyini hasara karşı kontrol edin. Hasar tespit
ederseniz, brülörü değiştirin.
Silikon contayı (1) ve silikat ipini (2) değiştirin.
Brülör flanşındaki brülör yalıtımını (3) kontrol edin ve
gerekirse brülör yalıtımını değiştirin.

Yoğuşma suyu yolunun temizlenmesi

1.
2.
3.
4.
5.

Çelik gövdenin (3) pirinç kapağını (1) sökün.
Filtreyi (2) yukarı doğru çekerek çıkarın.
Filtreyi sıcak su ile temizleyin veya değiştirin.
Ardından filtreyi tekrar hava ayırıcıya yerleştirin.
Pirinç kapağı vidalayın.

8.8.2

Hava ayırıcının temizlenmesi

1
2
3
1

4

2

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sifon kartuşunun montaj kılavuzuna dikkat edin.
Ürünün altında bulunan sifon kartuşunu sökün.
Eşanjörün altında bulunan kıskaçları çıkarın.
Bağlantı kelepçesini çıkarın.
Yoğuşma suyu sifonunu (2) ve spiral boruyu (1) sökün.
Bu sırada kilit tırnaklarının konumlarına dikkat edin.
Yoğuşma suyu sifonunu, spiral boruyu ve sifon kartuşunu temizleyin.
Sifon kartuşuna su doldurun.
Yapı elemanlarını yeni contalar ve altı adet yeni, kendinden emniyetli somun kullanarak monte edin.
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5.
6.
7.
8.
9.

Somunu (4) sökün.
Rakor somununu (1) sökün.
Kablo demetini sökün.
Gövdeyi (3) öne itin ve çamur ayırıcıyı komple öne
doğru çekerek çıkarın.
Gerekirse boruyu (2) sökün.
Filtreyi sökün.
Gövdeyi ve filtreyi sıcak su ile temizleyin.
Tüm O-Ring'leri değiştirin.
Hava ayırıcıyı tekrar monte edin.
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9 Arıza giderme
8.9

Termo kompakt modülün montajı

8.11
1
2

3
4

5
6

1.
2.
3.

Harici genleşme deposu ön basıncının kontrol
edilmesi
Isıtma sistemini basınçsız duruma getirin.
Genleşme kabının ön basıncını, kabın vanasında ölçün.
Ön basınç 0,075 MPa (0,75 bar) değerinin altında ise
genleşme deposuna, ısıtma sistemi statik yüksekliğine
göre hava takviyesi yapın.
Genleşme deposu vanasından su çıkarsa, genleşme
deposunu değiştirmelisiniz.

4.

8.12

▶
▶
▶
▶

7

Kontrol ve bakım çalışmalarının
tamamlanması

Gaz giriş basıncını kontrol edin. (→ sayfa 17)
CO₂ oranını kontrol edin ve gerekirse ayarlayın (hava
fazlalık katsayısı ayarı). (→ sayfa 18)
Gerekirse bakım aralığını (→ sayfa 20) yeniden ayarlayın.
Ürün fonksiyonunu ve sızdırmazlığını kontrol edin, bkz.
„Fonksiyon ve sızdırmazlık kontrolü“ (→ sayfa 18).

9

Arıza giderme

Arıza kodlarına ilişkin bir genel bakışı ekte bulabilirsiniz.
10 9

8

1.
2.

Termo kompakt modülü (6) eşanjöre (1) takın.
Ön karışım borusunun altı adet somununu (4) tutucu ile
birlikte, brülör flanş yüzeyleri dengeli şekilde yerlerine
oturana kadar çapraz sırayla sıkın.
3. Hava emme borusundaki mavi contanın conta yuvasına
doğru şekilde oturup oturmadığını kontrol edin.
4. Hava emme borusunu (2) emme boğazına oturtun ve
vidayı (3) sıkın.
5. Ateşleme kablosunu ve topraklama hattını ateşleme
elektroduna (5) takın.
6. Fan motorunun kablosunu (7), gövdenin alt tarafında
bulunan frekans kontrollü modülasyon sinyal kablosunu
(8) ve gaz armatürüne giden kabloyu (10) takın.
7. Gaz hattını (9) yeni bir conta ile birlikte bağlayın. Bu
esnada gaz borusunu dönmeye karşı emniyete alın.
8. Gaz kesme vanasını açın.
9. Sızıntıların olmamasını sağlayın.
10. Gaz giriş basıncını kontrol edin. (→ sayfa 17)

8.10
1.
2.
3.

Arıza kodları – Genel bakış (→ sayfa 31)

9.1

Servise başvururken, mümkünse aşağıdakileri belirtin:
–
–

Gösterilen arıza kodu (F.xx),
Gösterilen ürün durumu (S.xx).

9.2

Durum kodlarının çağrılması

Durum kodlarına yönelik genel bakışı ekte bulabilirsiniz.
Durum kodları – Genel bakış (→ sayfa 30)

▶

Durum kodları göstergesini çağırmak için
basın.

◁
▶

9.3

düğmesine

Ekranda durum kodu görüntülenir, örn. „Isıtma sistemi
brülör işletimi“ için S. 4.

Durum kodu göstergesinden çıkmak için
düğmesine
basın veya yakl. dört dakika süreyle hiçbir tuşa basmayın.

◁

Ürünün boşaltılması
Ürünün servis vanalarını kapatın.
Küresel vanaların yanında bulunan boşaltma vanalarını
açın.
Hava ayırıcıdaki otomatik pürjör kapağının açık olduğundan emin olun, bu sayede ürünün tamamen boşaltılması mümkün olur.

Servise başvurulması

Ayara bağlı olarak ekranda tekrar güncel gidiş suyu
sıcaklığı veya ısıtma sisteminin güncel su basıncı
görüntülenir.

Arıza kodlarının okunması

Üründe bir arıza meydana gelirse ekran F.xx arıza kodunu
gösterir.
Arıza kodları diğer tüm göstergelere göre önceliklidir.
Aynı anda birden fazla arıza meydana gelirse, ekran ilgili
arıza kodlarını dönüşümlü olarak iki saniye süreyle gösterir.

▶
▶
▶
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Arızayı giderin.
Ürünü tekrar işletime almak için
düğmesine basın (→
Kullanma kılavuzu).
Eğer arıza giderilemiyorsa ve birçok resetleme denemesinin ardından tekrar ortaya çıkıyorsa, müşteri hizmetlerine danışın.
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Arıza giderme 9
9.4

Arıza hafızasının sorgulanması

Ürünün bir arıza hafızası vardır. Arıza hafızasında ortaya çıkan son on arızayı kronolojik sıraya göre sorgulayabilirsiniz.

▶
▶
▶

◁

9.5

▶

teşhis kodları (→ sayfa 19) yardımıyla arıza teşhisi sırasında münferit parametreleri değiştirebilir veya ayrıntılı
bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Test programlarının kullanılması

6.
7.
8.
9.

9.9.2

Onarımın hazırlanması
Ürünü kapatın.
Ürünü elektrik şebekesinden ayırın.
Ön kapağı sökün. (→ sayfa 9)
Gaz kesme vanasını kapatın.
Kalorifer gidiş ve dönüş suyu hattındaki servis vanalarını kapatın.
Soğuk su hattındaki servis vanasını kapatın.
Ürünün su ileten parçalarını değiştirecekseniz ürünü
boşaltın.
Elektrikli parçalara suyun sıçramamasını (örn. elektronik kutusu) sağlayın.
Sadece yeni contalar kullanın.

Arızalı parçaların değiştirilmesi

9.9.1

Brülörün değiştirilmesi

1.

Ürünü elektrik şebekesinden ayırın ve tekrar çalıştırmaya karşı emniyete alın.

Koşullar: Ekran veya elektronik kart değişimi

▶

Elektronik kartı veya ekranı birlikte verilen montaj kılavuzlarına göre değiştirin.

Koşullar: Aynı anda elektronik kart ve ekran değişimi

▶

Elektronik kartı ve ekranı birlikte verilen montaj kılavuzlarına göre değiştirin.

◁
▶
▶

▶

Her iki bileşeni aynı anda değiştirmeniz durumunda,
ürün açıldıktan sonra arıza moduna geçer ve arıza
mesajı F.70 görünür.

İkinci teşhis sistemi seviyesinde teşhis noktası d.93 altında ürün tipi numarasını girin.
Ayarınızı onaylayın.

◁

Termo kompakt modülü sökün. (→ sayfa 21)
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Elektronik kartın ve/veya ekranın
değiştirilmesi
Bilgi
Sadece bir bileşen değiştirirseniz, ayarlanan parametreler otomatik olarak devralınır. Yeni bileşen
ürünün çalıştırılmasında değiştirilmeyen bileşendeki önceki ayarlanmış parametreleri devralır.

Tüm parametreleri aynı anda fabrika ayarlarına döndürmek için d.96'yı 1 konumuna getirin.

9.9
1.

6.

Brülördeki dört adet vidayı (1) sökün.
Brülörü çıkarın.
Yeni brülörü yeni bir conta ile monte edin.
Conta ve brülördeki girintilerin brülör flanşının gözetleme camının üzerinde olmasını sağlayın.
Termo kompakt modülü monte edin. (→ sayfa 24)

Parametrenin fabrika ayarına geri alınması

9.8
1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.

Arızayı gidermek için Kontrol programları (→ sayfa 14)
bölümünden de faydalanabilirsiniz.

9.7

▶

Ayara bağlı olarak ekranda tekrar güncel gidiş suyu
sıcaklığı veya ısıtma sisteminin güncel su basıncı
görüntülenir.

Arıza teşhisinin gerçekleştirilmesi

9.6

▶

1

En son ortaya çıkan 10 arızayı görüntülemek için aynı
anda
ve
düğmesine basın.
Arıza kodları – Genel bakış (→ sayfa 31)
Arıza hafızasında
düğmesi ile geri gidin.
Arıza hafızası göstergesinden çıkmak için
düğmesine
basın veya yakl. dört dakika boyunca hiçbir tuşa basmayın.

Elektronik şimdi ürün tipine ayarlanmıştır ve tüm servis teşhis kodlarının parametreleri fabrika ayarlarına
uygundur.

Sisteme özel ayarları gerçekleştirin.
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10 Ürünün kapatılması
9.10

▶

Onarımı tamamlama

Ürün fonksiyonunu ve sızdırmazlığını kontrol edin, bkz.
„Fonksiyon ve sızdırmazlık kontrolü“ (→ sayfa 18).

10 Ürünün kapatılması
▶
▶
▶
▶

Ürünü kapatın.
Ürünü elektrik şebekesinden ayırın.
Gaz kesme vanasını kapatın.
Ürünü boşaltın. (→ sayfa 24)

11 Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi
Ambalaj atıklarının yok edilmesi

▶
▶

Ambalajı usulüne uygun imha edin.
Geçerli tüm talimatları dikkate alın.

12 Müşteri hizmetleri
Müşteri Hizmetleri: 444 28 88
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Ek
Ek

A

Servis teşhis kodları – Genel bakış
Fabrika
ayarı

Özel ayar

Kod

Parametre

Değerler veya açıklamalar

d. 0

Isıtma konumu kısmi yükü, ayarlanabilir değerler (kW)

Ayarlanabilir ısıtma konumu kısmi yükü

Maksimum
gücün yakl.
% 70'i

d. 1

Dahili ısıtma devresi pompası çalışmaya devam etme süresi

2 … 60 dk.

5 dk.

d. 2

20 °C gidiş sıcaklığında maks. ısıtma
brülör kapatma süresi

2 … 60 dk.

20 dk.

d. 4

Boyler sıcaklığının ölçüm değeri (°C)

Sensörlü bir sıcak su boyleri bağlı ise

Ayarlanamaz

d. 5

Gidiş suyu sıcaklığı istenilen değer
(veya dönüş devresi istenilen değer)
(°C)

Güncel talep edilen değer, maks. d.71 içinde ayarlanan
değer, bağlı ise bir eBUS regler tarafından sınırlandırılmış

Ayarlanamaz

d. 7

Ayarl.boyler sıc.

(15 °C = Donmaya karşı koruma, 40 °C d.20'de ayarlı
değer kadar (maks. 70 °C))

Ayarlanamaz

d. 8

Klemans 3-4'e bağlı oda termostatı

0 = Oda termostatı açık (ısı talebi yok)
1 = Oda termostatı kapalı (ısı talebi)

Ayarlanamaz

d. 9

7-8-9/BUS üzerinden bağlı harici
analog reglerden°C cinsinden talep
edilen gidiş sıcaklığı

Harici BUS talep edilen değeri ve klemens 7 talep edilen
değeri içinden minimum

Ayarlanamaz

d.10

Dahili ısıtma devresi pompası durumu

0 = Kapalı
1 = Açık

Ayarlanamaz

d.11

İlave harici ısıtma devresi pompası
durumu

0 = Kapalı
1-100 = Açık

Ayarlanamaz

d.12

Boyler ısıtma pompası durumu

0 = Kapalı
1-100 = Açık

Ayarlanamaz

d.13

Sirkülasyon pompası durumu

0 = Kapalı
1-100 = Açık

Ayarlanamaz

d.14

Devir sayısı kontrollü dahili ısıtma
devresi pompası ayarı

0 = Otomatik
1 = 53
2 = 60
3 = 70
4 = 85
5 = 100
% cinsinden

d.15

% cinsinden dahili ısıtma devresi
pompası güncel devir sayısı

d.17

Ayarlama tipi

0 = Gidiş devresi ayarı
1 = Dönüş devresi sıcaklık ayarı

0

d.18

Pompa işletme konumu (çalışmaya
devam etme)

0
1
2
3

3

d.20

Boyler talep edilen sıcaklık için
maks. ayar değeri

Ayar aralığı: 40 - 70 °C

d.22

Harici boyler doldurma, klemens C1C2

1 = Açık, 0 = Kapalı

d.23

Yaz/kış konumu (ısıtma kapalı/açık)

0 = Isıtma kapalı (yaz konumu)
1 = Isıtma açık

d.24

önemli değil

önemli değil

d.25

eBus regleri tarafından kullanım suyu
hazırlama serbest bırakıldı

1 = evet, 0 = hayır

1.

0

Ayarlanamaz

=
=
=
=

ilave çalışma
çalışmaya devam etme
kış
aralıklı çalışma

65 ℃

Ayarlanamaz

80 ile 83 arasındaki teşhis kodlarında 5 haneli sayısal değerler kaydedilir. Örneğin d.80 seçimi sırasında bu sayısal değerin sadece
ilk iki rakamı gösterilir (örn. 10).
düğmesine basıldığında gösterge sondaki üç rakama geçiş yapar (örn. 947). Isıtma sistemine
yönelik işletim saati değeri bu örnekte 10947 saattir.
düğmesine basılması durumunda, gösterge çağrılan teşhis noktasına geri
döner.
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Ek
Fabrika
ayarı

Özel ayar

Kod

Parametre

Değerler veya açıklamalar

d.26

X6'daki dahili aksesuar rölesi (pembe
soket)

1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Sirkülasyon pompası
İkinci harici pompa
Boyler ısıtma pompası
Atık gaz klapesi/mutfak aspiratörü
Harici gaz vanası
Harici arıza bildirimi

2

d.27

Çoklu fonksiyon modülü 7'den 2 seçmeli aksesuar rölesi 1 çıkışı

1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Sirkülasyon pompası
İkinci harici pompa
Boyler ısıtma pompası
Atık gaz klapesi/mutfak aspiratörü
Harici gaz vanası
Harici arıza bildirimi

2

d.28

Çoklu fonksiyon modülü 7'den 2 seçmeli aksesuar rölesi 2 çıkışı

1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Sirkülasyon pompası
İkinci harici pompa
Boyler ısıtma pompası
Atık gaz klapesi/mutfak aspiratörü
Harici gaz vanası
Harici arıza bildirimi

3

d.30

Gaz vanası için kumanda sinyali

0 = Kapalı; 1 = Açık

Ayarlanamaz

d.33

Fan devir sayısı istenilen değer

Upm/10 cinsinden

Ayarlanamaz

d.34

Fan devir sayısı ölçüm değeri

Upm/10 cinsinden

Ayarlanamaz

d.35

önemli değil

önemli değil

d.40

Gidiş sıcaklığı

°C cinsinden ölçüm değeri

Ayarlanamaz

d.41

Kalorifer dönüş suyu sıcaklığı

°C cinsinden ölçüm değeri

Ayarlanamaz

d.44

Dijitalleştirilmiş iyonizasyon gerilimi

Gösterge aralığı 0 ila 102 arasında
>80 Alev yok
<40 İyi alev oluşumu

Ayarlanamaz

d.47

Dış sıcaklık (dış hava duyargalı regler ile)

Gerçek değer (°C), eğer dış sensör X41'ye bağlı ise

Ayarlanamaz

d.50

Minimum devir sayısı için ofset

Upm/10 cinsinden, ayar aralığı: 0 ila 300 arasında

30

d.51

Maksimum devir sayısı için ofset

Upm/10 cinsinden, ayar aralığı: -99 ila 0 arasında

-45

d.60

Limit termostat kapatma sayısı

Kapatma sayısı

Ayarlanamaz

d.61

Ateşleme otomatı arızaları sayısı

En son denemede başarısız ateşlemelerin sayısı

Ayarlanamaz

d.64

Ortalama ateşleme süresi

saniye cinsinden

Ayarlanamaz

d.65

Maksimum ateşleme süresi

saniye cinsinden

Ayarlanamaz

d.67

Geri kalan brülör kapatma süresi

Dakika cinsinden

Ayarlanamaz

d.68

1. denemede başarısız ateşlemeler

Başarısız ateşleme sayısı

Ayarlanamaz

d.69

2. denemede başarısız ateşlemeler

Başarısız ateşleme sayısı

Ayarlanamaz

d.70

önemli değil

önemli değil

d.71

Isıtma gidiş suyu sıcaklığı maksimum
istenilen değer

40 … 85 ℃

75 ℃

d.72

Boyler doldurma sonrası pompanın
çalışmaya devam etme süresi

0 ile 600 s arasında ayarlanabilir

80 s

d.75

Kullanım suyu boyleri için maks.
ısıtma süresi, kendi ayarlaması olmadan

20 - 90 dak.

45 dak

d.76

Cihaz tipi: Device specific number
(DSN)

.. 656/4‑5 = 47

d.77

Boyler ısıtma kapasitesinin sınırlanması (kW cinsinden)

Ayarlanabilir boyler ısıtma kapasitesi (kW cinsinden)

1.
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Maksimum
güç

80 ile 83 arasındaki teşhis kodlarında 5 haneli sayısal değerler kaydedilir. Örneğin d.80 seçimi sırasında bu sayısal değerin sadece
ilk iki rakamı gösterilir (örn. 10).
düğmesine basıldığında gösterge sondaki üç rakama geçiş yapar (örn. 947). Isıtma sistemine
yönelik işletim saati değeri bu örnekte 10947 saattir.
düğmesine basılması durumunda, gösterge çağrılan teşhis noktasına geri
döner.

Montaj ve bakım kılavuzu ecoTEC plus 0020228725_00

Ek
Kod

Parametre

Değerler veya açıklamalar

Fabrika
ayarı

d.78

Boyler doldurma sıcaklığı sınırlaması
(boyler konumunda istenilen gidiş
sıcaklığı) (°C)

55 °C - 85 °C

80 ℃

d.80

Isıtma konumunda çalışma saatleri

h ¹ cinsinden

Ayarlanamaz

d.81

Kullanım suyu hazırlama çalışma
saatleri

h ¹ cinsinden

Ayarlanamaz

d.82

Isıtma konumunda brülör start sayısı

Brülör çalıştırma sayısı/100 (3, 300'e karşılık gelir) ¹

Ayarlanamaz

d.83

Kullanım suyu konumunda brülör
start sayısı

Brülör çalıştırma sayısı/100 (3, 300'e karşılık gelir) ¹

Ayarlanamaz

d.84

Bakım göstergesi: Bir sonraki bakıma kalan süreyi gösterir

Ayar aralığı: 0 ila 3000 saat arasında ve devre dışı için „”
300, 3000 saat demektir

d.90

Dijital regler durumu

0 = tanımlanamadı (e-Veri yolu adresi ≤ 10)
1 = tanımlandı

Ayarlanamaz

d.91

Bağlı dış sıcaklık sensöründe DCF
durumu

0
1
2
3

Ayarlanamaz

d.93

Ürün tipi (Device Specific Number)
ayarı

Ayar aralığı: 0 - 99
.. 656/4‑5 = 47

d.96

Fabrika ayarı

Ayarlanabilir tüm parametrelerin fabrika ayarına geri döndürülmesi
0 = Hayır
1 = Evet

d.97

Yetkili servis seviyesinin etkinleştirilmesi

Servis kodu 17

Yetkili bayi telefonu

Programlanabilir telefon numarası

d.98
1.

=
=
=
=

Özel ayar

„-”

Sinyal yok
Algılanıyor
Senkronize oluyor
Devrede

0

80 ile 83 arasındaki teşhis kodlarında 5 haneli sayısal değerler kaydedilir. Örneğin d.80 seçimi sırasında bu sayısal değerin sadece
ilk iki rakamı gösterilir (örn. 10).
düğmesine basıldığında gösterge sondaki üç rakama geçiş yapar (örn. 947). Isıtma sistemine
yönelik işletim saati değeri bu örnekte 10947 saattir.
düğmesine basılması durumunda, gösterge çağrılan teşhis noktasına geri
döner.

B

Kontrol ve bakım çalışmaları – Genel bakış

Aşağıdaki tablo, minimum kontrol ve bakım aralıkları ile ilgili üretici taleplerini listelemektedir. Ulusal talimatlar ve yönergeler
daha kısa kontrol ve bakım aralıkları öngörüyorsa, bu aralıklara uyun.
No.

Çalışmalar

Kontrol
(yıllık)

Bakım
(en az her
2 yılda bir)

1

Yanma havası/atık gaz akım borusunun sızdırmazlığını ve doğru sabitlendiğini kontrol edin.
Tıkalı veya hasar görmediğinden ve montaj kılavuzu ile doğru monte edildiğinden emin olun.

X

X

2

Ürünün genel durumunu kontrol edin. Üründeki ve yanma hücresindeki kirleri temizleyin.

X

X

3

Termo kompakt modülün genel durumunu gözle kontrol edin. Bu esnada özellikle korozyon, pas
ve diğer hasar belirtilerine dikkat edin. Hasarlar görürseniz, bakım gerçekleştirin.

X

X

4

Maksimum ısıtma yükü için gaz giriş basıncını kontrol edin. Gaz giriş basıncı doğru alanda yer
almıyorsa, bakım yapın.

X

X

5

Ürünün CO₂ miktarını (hava karışım oranı) kontrol edin ve gerekirse yeniden ayarlayın. Bunu
raporlayın.

X

X

6

Ürünü elektrik şebekesinden ayırın. Elektrikli soket bağlantılarının ve bağlantıların doğru oturmasını kontrol edin ve bunu gerekirse düzeltin.

X

X

7

Gaz kesme vanasını ve servis vanalarını kapatın.

X

8

Üründeki suyu boşaltın (manometreyi izleyin). Genleşme kabının ön basıncını kontrol edin, gerekirse takviye yapın (sistem dolum basıncının yakl. 0,03 MPa/0,3 bar altında).

X

9

Termo kompakt modülü sökün.

X

10

Eşanjörün arka duvarında bulunan brülör yalıtımını sökün.

X

11

Eşanjörü temizleyin.

X
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Ek
Kontrol
(yıllık)

Bakım
(en az her
2 yılda bir)

No.

Çalışmalar

12

Eşanjörün arka duvarında bulunan brülör yalıtımını (ürün no. 0020093190) değiştirin. Her bakım
sırasında brülör yalıtımını değiştirin.

X

13

Brülör flanşındaki brülör yalıtımını kontrol edin. Hasar tespit etmeniz durumunda, brülör yalıtımını
(ürün no. 180913) değiştirin. Brülör flanş contasını (ürün no. 180904) her açma işleminde ve her
bakım sırasında değiştirin.

X

14

Brülörü hasara karşı kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

15

Üründeki yoğuşma suyu sifonunu kontrol edin, temizleyin ve gerekirse doldurun.

16

Ürünün yoğuşma suyu yolunu temizleyin.

X

17

Termo kompakt modülü monte edin. Dikkat: Contayı (Ürün no. 180904) değiştirin!

X

18

Hava ve çamur ayırma sistemini temizleyin.

X

19

Gaz kesme vanasını açın, ürünü tekrar elektrik şebekesine bağlayın ve ürünü çalıştırın.

20

Küresel vanaları açın, ürünü/ısıtma sistemini 0,1 - 0,2 MPa/1,0 - 2,0 bar (ısıtma sisteminin statik
yüksekliğine göre) doldurun, hava tahliye programını P. 0 başlatın.

21

Ürünü ve ısıtma sistemini (kullanım suyu hazırlama dahil) test için çalıştırın ve sistemin gerekirse
bir kez daha havasını alın.

22

Ürünün gaz ayarını kontrol edin, gerekirse yeniden ayarlayın ve ilgili ayarı raporlayın.

23

Görsel olarak ateşleme ve brülör tutumunu kontrol edin.

24

Yeniden ürünün CO₂ miktarını (hava karışım oranı) kontrol edin.

25

Üründen gaz, atık gaz, sıcak su veya yoğuşma suyu sızmadığından emin olun. Gerekirse sızdırmazlığı tekrar sağlayın.

X

X

26

Yürütülen kontrol/bakımı raporlayın.

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

C Durum kodları – Genel bakış
Durum kodu

Anlamı

Isıtma konumu
S. 0

Isıtma konumunda ısı ihtiyacı yok

S. 1

Isıtma konumunda fanın çalışmaya başlaması

S. 2

Isıtma konumunda pompanın önceden çalışması

S. 3

Isıtma konumunda ateşleme işlemi

S. 4

Isıtma konumunda brülör devrede

S. 5

Isıtma konumu, pompanın/fanın çalışmaya devam etmesi

S. 6

Isıtma konumunda fanın çalışmaya devam etmesi

S. 7

Isıtma konumunda pompanın çalışmaya devam
etmesi

S. 8

Isıtma konumu kalan bekleme süresi

Boyler konumu
S.20

Kullanım suyu talebi

S.21

Kullanım suyu konumu, fanın çalışmaya başlaması

S.22

Kullanım suyu konumu, pompanın önceden çalışması

S.23

Kullanım suyu konumu, ateşleme işlemi

S.24

Kullanım suyu konumu, brülör devrede

S.25

Kullanım suyu konumu, pompanın/fanın çalışmaya devam etmesi

S.26

Kullanım suyu konumu, fanın çalışmaya devam
etmesi

S.27

Kullanım suyu konumu, pompanın çalışmaya
devam etmesi

S.28

Kullanım suyu, brülör kapatma süresi
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Ek
Durum kodu

Anlamı

Özel durumlar
S.30

Oda termostatı (RT) ısıtma konumunu bloke ediyor

S.31

Yaz konumu aktif veya eBus reglerinden ısı talebi yok

S.32

Fan devir sayısı farkı nedeniyle bekleme süresi

S.34

Donmaya karşı koruma konumu aktif

S.36

Analog regler 7-8-9 veya eBUS regler talep edilen değeri < 20°C ve ısıtma konumunu bloke ediyor

S.39

Bekçi termostat devreye girdi

S.41

Su basıncı > 0,28 MPa (2,8 bar)

S.42

Atık gaz klapesi geri bildirimi brülör işletimini (sadece aksesuar ile bağlantılı olarak) bloke ediyor
veya yoğuşma suyu pompası arızalı, ısı talebi
bloke ediliyor

S.53

Ürün, su eksikliği nedeniyle modülasyon engeli/işletim blokajı işlevinin bekleme süresinde
bulunuyor (gidiş-dönüş suyu sıcaklık farkı çok
büyük)

S.54

Ürün, su eksikliği nedeniyle işletim blokajı işlevinin bekleme süresi içinde bulunuyor (sıcaklık
farkı)

S.59

Bekleme süresi: Asgari sirkülasyon suyu miktarına ulaşılamadı

S.85

„Sirkülasyon suyu miktarını kontrol edin“ servis
mesajı

S.96

Geri dönüş sensörü testi çalışıyor, ısıtma talepleri bloke olmuş.

S.97

Su basıncı sensörü testi çalışıyor, ısıtma talepleri
bloke olmuş.

S.98

Gidiş suyu/geri dönüş suyu sensörü testi çalışıyor, ısıtma talepleri bloke olmuş.

D Arıza kodları – Genel bakış
Kod

Anlamı

Nedeni

F. 0

Gidiş suyu sıcaklık sensöründe kesinti

NTC soketi takılı değil veya gevşek, elektronik kart üzerindeki çoklu
soket tam olarak takılmamış, kablo demetinde kopukluk, NTC arızalı

F. 1

Dönüş suyu sıcaklık sensörü kesintisi

NTC soketi takılı değil veya gevşek, elektronik kart üzerindeki çoklu
soket tam olarak takılmamış, kablo demetinde kopukluk, NTC arızalı

F.10

Gidiş suyu sıcaklık sensöründe kısa devre

NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde

F.11

Dönüş suyu sıcaklık sensöründe kısa devre

NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde

F.13

Boyler sıcaklık sensörü kısa devre

NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde

F.20

Emniyet kapatması: Limit termostat

Ürüne giden kablo demeti topraklama bağlantısı hatalı, gidiş veya dönüş
suyu NTC arızalı (temassızlık), ateşleme kablosu, ateşleme soketi veya
ateşleme elektrodu üzerinden kaçak nedeniyle deşarj

F.22

Emniyet kapatması: Su eksikliği

Üründe çok az su veya su yok, su basıncı sensörü arızalı, pompaya
veya su basıncı sensörüne giden kablo gevşek/takılı değil/arızalı

F.23

Emniyet kapatması: Sıcaklık farkı çok büyük

Pompa bloke oluyor, pompa gücü az, üründe hava var, gidiş ve dönüş
NTC karışmış

F.24

Emniyet kapatması: Sıcaklık artışı çok hızlı

Pompa bloke oldu, pompa gücü az, üründe hava, sistem basıncı çok
düşük, çekvalf bloke olmuş/yanlış takılı

F.25

Emniyet kapatması: Atık gaz sıcaklığı çok yüksek

İsteğe bağlı atık gaz limit termostat (STB) soket bağlantısı kesik, kablo
demetinde kesinti

F.27

Güvenli kapatma: Sahte alev

Elektronikte nem, elektronik (alev sensörü) arızalı, gaz manyetik valfı
sızdırıyor
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Ek
Kod

Anlamı

Nedeni

F.28

Çalışma kesintisi: Ateşleme başarısız

Gaz sayacı arızalı veya gaz basıncı sensörü devrede, gazda hava var,
gaz akış basıncı çok düşük, termik kapatma düzeneği (TAE) devrede,
yoğuşma suyu yolu tıkalı, yanlış gaz memesi, yanlış yedek parça gaz
armatürü, gaz armatüründe arıza, elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru olarak takılmamış, kablo demetinde kesinti, ateşleme sistemi
(ateşleme trafosu, ateşleme kablosu, ateşleme soketi, ateşleme elektrodu) arızalı, iyonizasyon akımında (kablo, elektrot) kesinti, üründe hatalı
topraklama, elektronik arızalı

F.29

İşletimde kesinti: Tekrar ateşleme başarısız

Gaz girişi kesik, atık gaz resirkülasyonu, yoğuşma suyu yolu tıkalı, ürünün hatalı topraklaması, ateşleme trafosunda ateşleme iptali

F.32

Fan arızası

Fandaki soket doğru takılmamış, elektronik kart üzerindeki çoklu soket
doğru olarak takılmamış, kablo demetinde kesinti, fan bloke oldu, Hall
sensörü arızalı, elektronik arızalı

F.49

eBUS arızası

eBUS'ta kısa devre, eBUS aşırı yüklenme veya eBUS'ta değişik polariteye sahip iki gerilim beslemesi

F.61

Gaz armatürü kumandasında arıza

Gaz armatürü kumanda edilemiyor
–
–
–

F.62

Gaz armatürü kapatma gecikmesi

Gaz armatürüne giden kablo demeti beslemesi arızalı (topraklama
teması, kısa devre)
Gaz armatürü arızalı
Elektronik kart arızalı

Gaz armatüründe kapatma gecikmesi tespit edildi
–
–
–

Yabancı ışık (ateşleme ve alev bekleme elektrodu, alev sinyali gecikmeli olarak sönüyor)
Gaz armatürü arızalı
Elektronik kart arızalı

F.63

EEPROM arızası

Elektronik arızalı

F.64

Elektronik / NTC arızası

NTC gidiş suyu veya dönüş suyunda kısa devre, elektronik arızalı

F.65

Elektronikte yüksek sıcaklık arızası

Elektronik dış müdahaleler nedeniyle çok sıcak, elektronik arızalı

F.67

Elektronik / alev arızası

Makul olmayan alev sinyali, elektronik arızalı

F.70

Geçersiz cihaz kodu (DSN)

Yedek parçalar takıldıysa: Ekran ve elektronik kart aynı anda değiştirildi
ve cihaz kodu yeniden ayarlanmadı, yanlış veya eksik güç kodlama
direnci

F.71

Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızası

Gidiş suyu sıcaklık sensörü sabit değer bildiriyor:
–
–

Gidiş suyu sıcaklık sensörü, gidiş suyu borusuna doğru dayanmıyor
Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızalı

F.72

Gidiş suyu ve/veya dönüş suyu sıcaklık sensörü
arızalı

Gidiş/dönüş suyu NTC sıcaklık farkı çok büyük → Gidiş suyu ve/ veya
dönüş suyu sıcaklık sensörü arızalı

F.73

Su basıncı sensörü sinyali hatalı (çok düşük)

Su basıncı sensöründe kesinti/kısa devre, su basıncı sensörü besleme
hattında GND'ye kesinti/kısa devre veya su basıncı sensörü arızalı

F.74

Su basıncı sensörü sinyali hatalı (çok yüksek)

Su basıncı sensörüne giden hatlarda 5V/24V'a kısa devre var veya su
basıncı sensöründe dahili hata

F.75

Arıza, pompa çalışmaya başladığında basınç
farkı algılaması yok

Su basıncı sensörü veya/ve pompa arızalı, ısıtma sisteminde hava,
üründe yetersiz su; ayarlanabilen baypası kontrol edin, harici genleşme
kabını geri dönüşe bağlayın

F.77

Atık gaz klapesi/yoğuşma suyu pompası arızası

Atık gaz klapesi geri bildirimi yok veya yoğuşma suyu pompası arızalı

con

Elektronik kart ile iletişim yok

Elektronik kutudaki elektronik kart ve ekran arasında iletişim hatası
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Ek

Devre bağlantı şeması
kahverengi
siyah
siyah
turuncu
mor

14
10
4
2
5

1
2
4

kırmızı
yeşil
kırmızı

X2

yeşil
siyah

13
1

Düşük gerilim fişi

Boyler sıcaklık sensörü

siyah

9
11
12

17
3

mavi
siyah

4
16

gri
kırmızı

Su basınç sensörü

+
Sinyal

Debi sensörü

1 Topraklama
2 Hall sensör sinyali
3 Frekans kontrollü
4 modülasyon sinyali

Fan

5 + 24V
nötr

Gidiş suyu sensörü
siyah

Dönüş devresi sensörü

Fark basınç şalteri

siyah
mavi
kırmızı

10
18
9
15

P

-

kırmızı
siyah
mavi
siyah
siyah
siyah
siyah

5
7
8
12
13
X20 14
6

X11

Boyler termostatı (aksesuar)
“C1/C2”

Şebeke

E

Gaz armatürü
Kodlama direnci
1210 

2

Ateşleyici
X14

Ateşleme elektrodu
yeşil / sarı
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Ek

X6
X1

Düşük gerilim

pembe

X41
X22

İlave röle (d.26 altında ayarlanabilir)
Dahili pompa
Harici regülatör/oda termostatı opsiyonu 3-4
(kontak)

N
L

Şebeke girişi

9
8
7
+
-

Harici regülatör/oda termostatı opsiyonu 7-8-9
(sabit, analog)

2
1

Kontaklı termostat opsiyonu

1

Şase
Şase
Regülatör aksesuarları için fiş
DCF bağlantısı
Deflektör sensörü
VRC 4xx veya ZP kumandası
Dış sensör
Dahili pompa frekans
Resirkülasyon pompası uzaktan kumandası
kontrollü modülasyon sinyali

0
0
DCF
RF
AF
6 FB

230 V~

N
L

5
4
3

mor
mavi kırmızı beyaz turkuaz

Şebeke gerilimi

N
L

Boyler doldurma
pompası

X18

N
L

Bus bağlantısı opsiyonu (dijital regülatör/oda termostatı)
24 V

X11

gri

N
L

yeşil

X13

Kenar soketi

mavi

Fan
230V~

Fan

F

Teknik veriler

Teknik veriler – Güç/Yük
En küçük anma ısı gücü, sistemin / tesisatın tasarımına ve güncel işletme durumuna bağlı olarak Teknik Veriler'deki değerden büyük olabilir.
VU TR 656/4-5 A
40/30 °C'de anma ısıl güç aralığı P

14,9 … 69,2 kW

50/30 °C'de anma ısıl güç aralığı P

14,6 … 67,6 kW

60/40 °C'de anma ısıl güç aralığı P

14,1 … 65,7 kW

80/60 °C'de anma ısıl güç aralığı P

13,8 … 63,7 kW

Isıtma konumu en büyük ısıl yük

65,0 kW

Isıtma konumu en küçük ısıl yük

14,0 kW

Teknik veriler – Isıtma
VU TR 656/4-5 A
Maksimum gidiş sıcaklığı

90 ℃

Maks. gidiş sıcaklığı ayar aralığı (fabrika ayarı: 75 °C)

35 … 85 ℃

İzin verilen çalışma basıncı

0,3 MPa
(3,0 bar)

Sirkülasyon suyu miktarı (ΔT = 20 K'de)

2.750 l/sa

40/30 °C ısıtma konumunda yakl. yoğuşma suyu miktarı
(pH değeri yakl. 3,7)

6,5 l/sa
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Ek
Teknik veriler – Boyler konumu
VU TR 656/4-5 A
Boyler konumu için en büyük ısıtma yükü

65,0 kW

Boyler doldurma gücü

Isıtma sistemi gibi

Teknik veriler – Genel
VU TR 656/4-5 A
Geçerli cihaz kategorisi

I2H

Gaz bağlantısı, cihaz tarafında

1″

Gidiş/dönüş devresi kalorifer bağlantıları, iç dişli, cihaz tarafında

1″

Gidiş/dönüş devresi kalorifer bağlantıları, dış dişli, cihaz
tarafında

1,5″

Yanma havası/atık gaz bağlantısı

80/125 mm

Gaz bağlantı basıncı, doğalgaz G20

2,0 kPa
(20,0 mbar)

15 °C ve 1013 mbar'da gaz debisi (ısıtma veya sıcak su
hazırlama ), G20

6,9 m³/sa

Min. atık gaz debisi

6,5 g/s

Maks. atık gaz debisi

30,3 g/s

Min. atık gaz sıcaklığı

40 ℃

Maks. atık gaz sıcaklığı.

70 ℃

İzin verilen atık gaz bağlantı şekilleri

C13, C33, C43, C53, C83,
C93, B23, B33, B33P

B23P montaj cinsi için atık gaz borusunda izin verilen
maks. basınç farkı, tekli montaj

190 Pa

B23P montaj cinsi için atık gaz borusunda izin verilen
maks. basınç farkı, çoklu montaj

50 Pa

%30 güçte verim

% 108

NOx sınıfı

5

Cihaz ölçüsü, genişlik

480 mm

Cihaz ölçüsü, yükseklik

800 mm

Cihaz ölçüsü, derinlik

472 mm

Net ağırlık yakl.

75 kg

Teknik veriler – Elektrik
VU TR 656/4-5 A
Nominal gerilim

230 V / 50 Hz

Dahili sigorta (gecikmeli)

2A

Maks. elektrik tüketimi

249 W

Elektrik tüketimi % 30

159 W

Koruma türü

IP X4 D
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