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1 Sikkerhed

1.1 Brugerens kvalifi kationer

Dette produkt kan anvendes af børn fra 
8 år og derover samt af personer med 
begrænsede fysiske eller intellektuelle evner 
eller manglende erfaring og viden, såfremt 
de er under opsyn eller er blevet undervist 
i sikker brug af produktet og den dermed 
forbundne fare. Børn må ikke lege med 
produktet. Rengøring og vedligeholdelse 
foretaget af brugeren må ikke udføres af 
børn, medmindre de er under opsyn.

1.2 Anvendte symboler

Advarselssymbolerne er klassifi ceret efter 
den potentielle fares alvorlighed og følgende 
advarselssignaler og udtryk bliver anvendt:

Advarsels- 
symbol Forklaring

a
Fare!
Umiddelbar livsfare eller risiko 
for alvorlige personkvæstelser

e
Fare!
Umiddelbar livsfare eller risiko 
for alvorlige personkvæstelser

a
Advarsel!
Risiko for lettere 
personkvæstelser

b
Vigtigt!
Risiko for materielle skader 
eller trusler mod miljøet

1.3 Krævede kvalifi kationer

Al indgriben på apparatet af en ikke 
kvalifi ceret person kan medføre materielle 
skader med hensyn til installationen som 
helhed, og kan endog medføre kvæstelser.

 ► Det er kun autoriserede installatører, der er 
godkendt til at gribe ind på apparatet.

1.4 Generelle sikkerhedsregler

1.4.1 Fare for dødbringende elektrisk 
stød

Berøring af elektriske samlinger under 
spænding kan medføre alvorlige 
personkvæstelser.

 ► Strømmen skal afbrydes før enhver 
indgriben på apparatet.

 ► Sørg for, at det ikke er muligt for andre at 
tilslutte strømmen.

1.4.2 Det er forbundet med livsfare, 
hvis sikkerhedsanordningerne 
mangler eller er defekte

En defekt ved en sikkerhedsanordning kan 
være farlig og give forbrændinger og andre 
kvæstelser, for eksempel ved afhopning af 
en slange.

Oplysningerne, der gives i dette 
dokument, udgør ikke alle de påkrævede 
fremgangsmåder for en professionel 
installation af sikkerhedsanordningerne.

 ► Udrust installationen med de nødvendige 
sikkerhedsanordninger.

 ► Oplys brugeren om funktionen og 
placeringen af sikkerhedsanordningerne.

 ► Deaktiver aldrig sikkerhedsanordningerne.

 ► Forsøg ikke at justere dem.

 ► Overhold de gældende nationale og 
internationale bestemmelser, normer og 
direktiver.

1.4.3 Risiko for materiel skade i 
tilfælde af brug af additiver i 
opvarmningsvandet

Additiver til beskyttelse mod frost eller rust 
kan påvirke samlingerne, fremkalde lyde 
under driften for opvarmning og give andre 
skader.

 ► Brug derfor ingen ikke velegnede additiver 
som beskyttelse mod frost eller rust.
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1.4.4 Risiko for materielle skader

Brug af upassende værktøj eller forkert 
brug af værktøj kan medføre skader, såsom 
udsivning af vand.

 ► Når man strammer eller løsner 
gevindsamlinger, skal man altid bruge 
fastnøgler, brug aldrig rørtænger, 
forlængere m.v.

1.4.5 Risiko for skader på grund af 
vandudsivning

Forkert installation kan fremkalde lækager.

 ► Man skal forsikre sig om, at der ikke er 
nogen forhindringer på rørføringen.

 ► Placer pakningerne korrekt.

1.5 Korrekt brug

Dette er et avanceret apparat, der er samlet 
i overensstemmelse med anerkendte 
gældende sikkerhedsregler. I tilfælde 
af forkert brug af apparatet eller brug, 
som apparatet ikke er beregnet til, er der 
imidlertid altid en risiko for kvæstelser eller 
dødsfald for brugeren eller en tredjepart, 
samt for materielle skader.

Apparatet er beregnet til at blive anvendt 
som supplerende varmeapparat i 
varmepumpesystemer.

Dette apparat er en systemkomponent, 
som har til formål at regulere varmekredse 
og produktion af varmt vand sammen med 
en varmepumpe via en regulator VRC 470 
version /3 og højere.

Beregnet brug af apparatet omfatter:

 - Overholdelse af vejledninger for brug, 
installation og vedligeholdelse for dette 
apparat og alle dele og komponenter i 
systemet.

 - Montering og installation af apparatet i 
overensstemmelse med apparatets og 
systemets godkendelse.

 - Overholdelse af alle betingelser for 
eftersyn og vedligeholdelse, som fi ndes i 
vejledningerne.

Al anden brug end den, der beskrives i 
herværende vejledning, eller som overskrider 
rammerne, der er angivet i vejledningen, 
anses som ikke beregnet brug.

Al direkte kommerciel eller industriel brug 
anses ligeledes som ikke beregnet brug.

1.6 Forskrifter (direktiver, love, 
standarder)

 ► Nationale forskrifter, standarder, 
retningslinjer og lovgivning skal 
overholdes.

1.7 CE identifi kation

CE-mærkningen angiver, at apparaterne, 
der beskrives i herværende vejledning, er i 
overensstemmelse med følgende direktiver:

 - Rådets direktiv 2006/95/EF og dets 
ændringer. "Direktiv om elektrisk 
materiel bestemt til anvendelse 
inden for visse spændingsgrænser" 
(lavspændingsdirektiv)

 - Rådets direktiv 2004/108/EF og dets 
ændringer "Direktiv om elektromagnetisk 
kompatibilitet"
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2 Bemærkninger angående 
dokumentationen

2.1 Overholdelse af gældende dokumenter

 ► Overhold nøje alle brugs- og installationsvejledninger, 
der vedrører apparatet, de forskellige dele og 
systemkomponenter.

2.2 Opbevaring af dokumenterne

 ► Denne vejledning samt alle gældende dokumenter skal 
overdrages til brugeren af systemet.

Brugeren af systemet skal opbevare disse vejledninger, så 
de kan bruges som reference på et senere tidspunkt, hvis 
det skulle blive nødvendigt.

2.3 Vejledningens gyldighed

Denne vejledning gælder udelukkende for:

Produkt Model Artikelnummer
VWZ MEH 61 6 kW 0020180703

3 Beskrivelse af apparatet

3.1 Apparatets opbygning

3.1.1 Hydraulisk station

A B D E F GC

1

AB

5

8

6

7

1
3

2

4

1 Ekspansionsbeholder 2  Sikkerhedsventil

3 Trykføler

4 Temperaturføler

5 Elektrisk varmelegeme

6 Udluftningsventil

7 Udtømningshane

8 3-vejsventil

A Indløb til varmekreds fra 
installation

B Udløb fra varmekreds til 
installation

C Overløb fra af 
sikkerhedsventil

D Fremløb til beholder

E Returløb fra beholder

F Fremløb med glykol fra 
varmepumpe

G Returløb med glykol til 
varmepumpe

3.2 Model og serienummer

Placering af mærkepladen:

1

1 Placering af 
mærkepladen:

Modellen og serienummeret fremgår af mærkepladen.

BEMÆRKNINGER ANGÅENDE DOKUMENTATIONEN
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3.3 Beskrivelse af mærkepladen:

Mærkepladen angiver landet, hvori apparatet skal 
installeres.

Mærkepladen indeholder følgende elementer:

Forkortelse/symbol Forkortelse/symbol 
Landekode "DK" Landet hvor apparatet skal installeres

Serienr. Produktets kommercielle betegnelse 
og serienummeret

PSH min
PSH max

Min. og maks. forsyningstryk for 
hydraulikkreds

V/Hz Elektrisk spænding/frekvens
I max Maksimal intensitet
P max Maksimalt absorberede effekt
IP Indeks for elektrisk beskyttelse 

Se kapitlet "CE identifi kation"

Se kapitlet "Genbrug og 
bortskaffelse"

4 Montering og installation

i
 Bemærkning
Alle mål på illustrationerne er udtrykt i millimeter 
(mm).

4.1 Klargøring til montering og installation

4.1.1 Levering og installation på driftsstedet

4.1.1.1 Udpakning

 ► Tag apparatet ud af emballagen.

 ► Tag beskyttelsesfi lmen af alle apparatets komponenter.

4.1.1.2 Kontrol af det leverede materiel

 ► Kontrollér, at det hele er i pakken.

 - 1 elektrisk modul 

 - 1 hydraulisk station 

 - 1 pose med tilbehør
 - Monteringsbeslag (x1)
 - Flad pakning 1" (x6)
 - Flad pakning 1"1/4 (x2)

 - 1 monofaset elforsyningskabel til 230 V (3 G4) 

 - 1 påfyldningssæt

 - 1 pose med dokumentation 
(1 vejledning for installation og fejlfi nding) 

4.1.2 Overhold afstandene og den frie adgang

4.1.2.1 Apparatets mål og tilslutninger

440
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220 220
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67
2
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4.1.2.2 Afstand i forhold til brandbare dele

 ► Sørg for, at ingen letantændelige dele befi nder sig i 
direkte kontakt med komponenterne, der kan opnå en 
temperatur på over 80 °C.

 ► Sørg for at beholde en minimumsafstand på 200 mm 
mellem letantændelige dele og varme overfl ader.

4.1.2.3 Frirum til monteringen

Overhold afstanden, der er angivet på tegningen.

Det skal også sikres, at forsyningstilslutningerne med vand 
er tilgængelige for eftersyn.

Yderligere frirum omkring apparatet kan vise sig at være en 
fordel for dets installation og vedligeholdelse.

20
min.

20
min.

20 m
in

.
10

0
m

in
.

>600*

i
 Bemærkning 
* Nødvendigt frirum for installationen og 
vedligeholdelsen af apparatet.

4.1.3 Forhold der skal iagttages ved placering 
af apparatet

4.1.3.1 Omgivende forhold

 ► Sørg for, at det rum, som enheden opstilles i, ikke varmes 
op til den maksimal anbefalede rumtemperatur.
Anbefalet rumtemperatur: 25°C.

 ► Apparatet må ikke installeres over et andet apparat, 
der kan beskadige det (f.eks. over et komfur, der kan 
udsende dampe og fedt) eller i et meget støvet rum, eller 
hvor atmosfæren er rustfremkaldende.

 ► Installer ikke apparatet under et andet apparat, der kan 
dryppe vand, eller som kan have udsivninger.

 ► Kontroller, at rummet hvor apparatet skal installeres er 
tilstrækkeligt beskyttet mod frost.

4.1.3.2 Egenskaber for monteringsfl aden

 ► Læs sikkerhedsreglerne og forholdsreglerne i brugs- 
og installationsvejledningerne før valg af apparatets 
placering.

 ► Kontrollér, at væggen, hvorpå apparatet skal monteres, 
har tilstrækkelig bæreevne til at bære apparatets vægt.

4.2 Montering af apparatet

4.2.1 Afmontering af frontkabinet

2

A

B

1

1 Fastgørelsesskrue til 
frontkabinet

2 Frontkabinet

 ► Fjern forsiden af   enheden i rækkefølgen af operationer 
(A) og (B).

MONTERING OG INSTALLATION
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4.2.2 Vægmontering af apparatet

a 
Fare!
Fare i tilfælde af utilstrækkelig 
fastgørelse!
Hvis fastgørelseselementerne ikke 
har tilstrækkelig bærekapacitet, kan 
apparatet falde ned.

 ►Ved montering af apparatet skal 
man sørge for, at 
fastgørelseselementerne har 
tilstrækkelig bæreevne.

 ► Bestem installationsstedet. 

 ► Bor huller til fastgørelserne.

 ► Fastgør beslagene i væggen.

1

1 Fastgørelsesbeslag

 ► Sæt apparatet på plads, tryk let den øverste del 
af apparatet mod muren, og placer det oven over 
vægbeslaget.

 ► Sænk langsomt apparatet, og få fastgørelseslisten til at gå 
i indgreb på monteringsbeslaget.

4.3 Hydraulisk installation

b 
Vigtigt!
Der er risiko for materielle skader, 
hvis slangerne klemmes.
Fremmedlegemer, såsom 
svejserester, rester fra fastgørelse 
eller støv i vandindløbsslangerne 
kan beskadige apparatet.

 ►Rengør omhyggeligt 
varmeinstallationen, før enheden 
installeres. 

b 
Vigtigt!
Risiko for beskadigelse via 
varmeoverførsel under lodning.
Varmen, der overføres under 
svejsning, kan beskadige 
polypropylenen (skum), som 
omgiver det elektriske modul, samt 
pakningerne ved stophanerne.

 ►Beskyt polypropylenen (skum) på 
det elektriske modul.
 ►Svejs ikke tilkoblingsdelene, hvis 
disse er skruet på stophanerne.

b 
Vigtigt!
Risiko for beskadigelse pga. rust.
Hvis plastslanger, der tillader 
passage af ilt, anvendes i 
varmeinstallationen, kan det 
korrodere eller tilstoppe 
varmekredsen og apparatet.

 ► Hvis der anvendes plastslanger, der 
tillader passage af ilt i 
varmeinstallationen, skal man tilføje 
en rusthæmmer i vandkredsen.

95
200

2

MONTERING OG INSTALLATION
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1 2 3

4

7

5

6

1 Returløb til varmekreds 1" 

2 Fremløb til varmekreds 1" 

3 Fremløb til beholder 1" 

4 Returløb sikkerhedsventil

5 Returløb beholder 1" 

6 Fremløb med glykol fra 
varmepumpe 1" 

7 Returløb med glykol til 
varmepumpe 1" 

 ► Brug kun de originale pakninger, der blev leveret 
sammen med apparatet.

 ► Forbind varmekredsen, som angivet.

 ► Forbind beholderens varmekreds, som angivet.

 ► Forbind varmepumpekredsen, som angivet.

4.4  Elektrisk installation

e 
Fare!
Risiko for dødeligt elektrisk stød 
på grund af forkert elektrisk 
tilslutning!
Forkert elektrisk tilslutning kan 
medføre dødeligt elektrisk stød eller 
kan have en negativ virkning på 
sikkerheden ved apparatets funktion 
og kan fremkalde materielle skader.

 ►Apparatets elektriske tilkobling 
skal udføres af en kvalificeret 
elektriker.

i 
Bemærkning
Produktet leveres som standard med 
konfigurationen 400V.

 ► Hvis produktet sluttes til 230V-nettet, skal du bruge det 
medfølgende 230V-kabel.

1 2

30 mm max.

1 Elledninger 2 Isolering

 ► Når elkablerne sluttes til terminalerne på modulet:

 - Behold en afstand på 30 mm maks. mellem klemmen og 
den afi solerede ledning.

 - Hvis dette ikke gøres, skal elledningerne  
fastgøres sammen ved brug af en plastkrave.

 - Fastgør kablerne i kabelklemmen på den   
elektriske boks.

4.4.1 Tilslutning til elforsyning (tilkobling til 
elnettet)

Den eksterne kabelføring skal sluttes til jordforbindelsen. 
Polariteten skal være korrekt og i overensstemmelse med 
gældende normer.

 ► Overhold apparatets tilslutningsfase og neutrale 
tilslutning

Tilslutningskablerne mellem eltavlen og det elektriske modul 
skal være:

 - tilpasset efter en fast installation,

 - forsynet med ledninger med et tværsnit, der er passende 
for apparatets spænding.

 ► Tilslut det elektriske modul til eltavlen via et uafhængigt 
beskyttelsessystem (afbryder med en separation på 
mindst 3 mm mellem hver kontakt).

En yderligere beskyttelse kan være påkrævet under 
installationen for at sikre en overspændingskategori II.

Anordninger til afbrydelse af elnetstrømtilførselen 
skal give fuldstændig afbrydelse af forsyningen i 
overensstemmelse med betingelserne, der er gældende for 
overspændingskategori III.

MONTERING OG INSTALLATION
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Komponent Forsyningsspænding
(minimalt kabeltværsnit)

Monofaset 
elforsyningskabel

6 kW 230 V (3 x 4 mm²)
4 kW 230 V (3 x 2,5 mm²)

Trefaset elforsyningskabel 400 V (5 x 1,5 mm²)
Kabel til modstandsrelæer 230 V (3 x 0,75 mm²)

11

2

3

1 Elektrisk boks

2 Mærkning for elektrisk 
tilslutning 230 V

3  Mærkning for elektrisk 
tilslutning 400 V

b 
Vigtigt!
Risiko for beskadigelse pga. 
overspænding.
Hvis netspændingen er større end 
253 V, kan de elektriske 
komponenter blive beskadigede.

 ►Kontroller, at den nominelle 
elnetspænding er på 230 V.

b 
Vigtigt!
Risiko for beskadigelse pga. 
overspænding.
Hvis netspændingen er større end 
440 V, kan de elektriske 
komponenter blive beskadigede.

 ►Kontroller, at den nominelle 
elnetspænding er på 400 V.

 ► Forbind apparatets elforsyningskabel på installationens 
eltavle.

4.4.1.1 Metode for tilslutning af elkabler

MONTERING OG INSTALLATION



0020220149_00 - 11/15 - Vaillant 11

4.4.1.2 230 V-forbindelse

b 
Vigtigt!

 ►Overhold indikationerne på den 
påsatte mærkning på elboksen.

b 
Vigtigt!
Fare for materiel skade!
Denne enhed er udelukkende 
beregnet til brug i rum med et 
lysnet, der tåler en belastning på ≥ 
100 A pr.

 ►Slut udelukkende enheden til et 
lysnet, der tåler en belastning på 
≥ 100 A pr.

N L N 1 2

Smin = 3 x 4 mm²

L3L2N L1

A

1

B

1 Mini beskyttelse. 30A

 ► Indsæt det brodannende stik (A), og skub det godt ind 
med brug af en skruetrækker, indtil det er helt i bund i 
konnektoren (B).

4.4.1.3 400 V-forbindelse

b 
Vigtigt!

 ►Overhold indikationerne på den 
påsatte mærkning på elboksen.

N L N 1 2

L3L2N L1

Smin = 5 x 1,5 mm²

1

1 Mini beskyttelse. 10A

4.4.2 Tilslutning af styrerelæ

4.4.2.1 Metode for tilslutning af elkabler

i
 Bemærkning 
Apparatet leveres med ledningsføringer.

4.4.2.2 Med 2 kW supplerende elvarmer

N L N 1 2

L3L2N L1
1

2

MONTERING OG INSTALLATION
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4.4.2.3 Med 4 kW supplerende elvarmer

N L N 1 2

L3L2N L1
1

2

4.4.2.4 Med 6 kW supplerende elvarmer

N L N 1 2

L3L2L1

N 1 2

1

2

3

4.4.2.5 Med trinvis supplement

N L N 1 2

L3L2N L1

2 N 1 2

1

2

1 Modul for supplerende 
elvarmer

2 Til styrerelæ

3 Elektrisk lus

4.4.3 Tilslutning af hovedkort

Se kapitlet "Tillæg".

4.5  Kabelføring og -passage

b 
Vigtigt!
Risiko for materielle skader

 ►Overhold kabelføringen for 
elkablerne.
 ►Overhold den foreskrevne 
kabelføringsvej for at undgå, at 
kablet kommer i berøring med 
varmespiralens overflade.
 ►Hvis strømforsyningskablet 
udskiftes, skal kablets forskruning 
spændes hårdt for at garantere 
tilstrækkelig trækaflastning.
Trækaflastning : 100N (10kg)

3

42

1

8 5 7

5

6

5 78

1 Kabel til trykføler

2 Kabel til temperaturføler

3 Kabel til kortforsyning

4  Kabel til styring af 
modstandsrelæ

5 Strømforsyningskabel

6 Kabel til 3-vejsmotor

7 Kabler til tilbehør for 
højspændingssystemer

8 Kabler til tilbehør for 
lavspændingssystemer

MONTERING OG INSTALLATION
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5 Ibrugtagning

 ► Kontroller, at de hydrauliske og elektriske tilslutninger er 
udført.

 ► Kontrollér forbindelsernes tæthed.

 ► Fyld vand på varmeanlægget.

 ► Udluft installationen.

 ► Tilfør strøm til apparatet.

 ► For brug af AI-interfacet og for indstilling af 
den hydrauliske station henvises til brugs- og 
installationsvejledningerne for varmepumpen aroTHERM.

e 
Fare! 
Livsfare på grund af elektrisk stød!

 ►Sørg for, at produktet er 
spændingsfrit, før du udfører 
følgende arbejder.

b 
Vigtigt!
Risiko for materielle skader

 ►Modstanden må ikke aktiveres, 
hvis vandet indvendigt er frosset.

5.1 Påfyldning af apparatet

1

2

3

B

A

1 Påfyldningssæt

2 Mellemposition (2 veje 
åbne)

3 Startposition

 ► Forbind påfyldningssættet (1) til en af modulets indgange/
udgange.

 ► Forbind sættets hane til vandkilden.

 ► Sæt manuelt 3-vejsventilen i mellemposition (2), ifølge A.

 ► Påfyld kredsene.

 ► Åbn udlufteren, og lad luften slippe ud, luk den derefter 
igen. Gentag denne handling fl ere gange, indtil der ikke 
er mere luft i kredsen.

 ► Luk sættets hane.

 ► Sæt manuelt 3-vejsventilen i startposition (3), ifølge B.

IBRUGTAGNING
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5.2    Udluft apparatet

1

2

1 Udluftningsventil 2 Tømmehane

 ► Åbn udluftningsventilen (1) under påfyldning af vand på 
varmekredsen.

b 
Vigtigt!
Der er risiko for materielle skader, 
hvis udluftningen ikke udføres 
korrekt!
Hvis der stadig er luft i systemet, 
kan det skade den elektriske 
overkogstermostat.

 ►Kontroller, at varmekredsen er 
korrekt udluftet.

b 
Vigtigt!
Risiko for materielle skader

 ►Ved modstandens udluftning skal 
man undgå enhver risiko for, at 
der sprøjtes vand på de elektriske 
komponenter.

5.3 Installation af frontkabinet

1

A

B

2

1 Frontkabinet 2 Fastgørelsesskrue til 
frontkabinet

 ► Sæt apparatets frontkabinet på igen med overholdelse af 
handlingernes rækkefølge (A) og (B).

5.4 Oplysninger til brugeren

Efter at installationen er gennemført:

 ► Besvar eventuelle spørgsmål, som brugeren måtte have.

 ► Gør især brugeren opmærksom på sikkerhedsreglerne, 
som brugeren skal overholde.

IBRUGTAGNING
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6 Fejlfi nding

e 
Fare! 
Livsfare på grund af elektrisk stød!
Berøring af tilslutninger, der står 
under spænding, kan medføre 
alvorlige kvæstelser.

 ►Afbryd strømforsyningen under 
udførsel af vedligeholdelse.

6.1 Reservedele

 ► Hvis man får brug for reservedele under reparation, skal 
man udelukkende bruge originale reservedele.

Apparatets originale komponenter skal være godkendt 
på samme tid som apparatet under kontrollen af EU 
overensstemmelse. Hvis man ikke bruger originale 
reservedele ved vedligeholdelse eller eventuel reparation 
bliver apparatets EU overensstemmelse ophævet. Derfor 
anbefaler vi, at man obligatorisk bruger fabrikantens 
originale reservedele.

6.2  Tømning af apparatet

b 
Vigtigt!
Risiko for materielle skader

 ►Undgå enhver risiko at der 
sprøjtes vand på de elektriske 
komponenter.

1

2

1 Udluftningsventil 2 Tømmehane

 ► Sæt en slange på tømmehanen (2), eller sæt en beholder 
under ved udtømning af hydraulikkredsen.

 ► Åbn apparatets tømmehane (2).

 ► Åbn apparatets udluftningsventil (1).

6.3 Indkobling af den elektriske 
overkogstermostat

b 
Vigtigt!
Risiko for materielle skader

 ►Denne foranstaltning kræver en 
forudgående kontrol og må kun 
træffes af en autorieres VVS-
installatør.

I tilfælde af unormal stigning i vandtemperaturen kan 
overkogstermostaten koble ud (se installationsvejledningen 
for styringsboksen).

Indkoblingen skal gøres manuelt.

i
 Bemærkning
Lad overkogstermostaten køle af, før den 
indkobles igen.

1

1 Indkoblingsknap 

 ► Tryk på indkoblingsknappen (1).

6.4 Kontrol at tætheden

 ► Kontrollér hydraulikkredsens tæthed.

6.5 Kontrol af den elektriske installation

 ► Kontroller den elektriske installation med hensyn til 
overholdelse af alle gældende bestemmelser.

 ► Det kan være meget farligt, hvis strømforsyningskablet 
til dette apparat er beskadiget, og det er udelukkende 
fabrikanten, efter-salgs-servicen eller anden 
person med samme kvalifi kationer, der må udskifte 
strømforsyningskablet.

7 Defi nitiv nedlukning

 ► Klip apparatets strømforsyningskabel over.

 ► Tøm apparatet (se kapitel 6.2).

 ► Afmonter apparatet.

 ► Genbrug eller indlever apparatet og dets komponenter 
(se kapitel 8).

FEJLFINDING
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8 Genbrug og bortskaffelse

 ► Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installatør, 
der har installeret produktet.

Hvis produkter er forsynet med dette mærke:

 ► Produktet må i så fald ikke bortskaffes sammen med 
almindeligt husholdningsaffald.

 ► Afl ever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugte 
elektriske og elektroniske apparater.

 Hvis produktets batterier er forsynet med dette 
mærke, kan batterierne indeholde sundheds- eller 
miljøskadelige substanser.

 ► Bortskaf i så fald batterierne på et indsamlingssted for 
batterier.

9  Specifi kationer

Beskrivelse Enhed
Nettovægt kg 10

Maks. tryk bar 3.0
Mpa 0.3

Min. tryk bar 0.5
Mpa 0.05

Elektricitet
Spænding/frekvens V~/Hz 230/50 230/50 400/50
Maksimalt elforbrug kW 6 4 6
Elektrisk beskyttelse A 27 18 9
Indeks for elektrisk 
beskyttelse IP X1

10 Kundeservice

Du fi nder kontaktdata til vores kundeservice under 
adressen, som er angivet på bagsiden, eller på www.
vaillant.dk.

GENBRUG OG BORTSKAFFELSE
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1 Temperaturføler (*)

2 Trykføler (*)

3 Ledningsbundt til 
trykføler

4 Ledningsbundt til 
temperaturføler

5 EVU-kontakt

6 Multifunktionsindgang

7 DCF-modtager med 
udvendig temperaturføler

8 Beholderføler

9 Fremløbsføler (*)

10 Regulator VRC 470

11 Modstandsboks (*)

12 Styring til 
modstandsrelæer (*) 

13 Ledningsbundt til 
3-vejsventil (*) 

14 3-vejsventil (*)

15 Multifunktionsudgang 2

16 Multifunktionsudgang 1

17 230V OUT

18 230V IN (*)

19 Elektronisk kort

20 Ledningsbundt til 
brugerinterfacekort (*)

21 Brugerinterfacekort

 (*) leveres kabelført







© Disse vejledninger samt dele heraf er ophavsretligt beskyttet og må kun mangfoldiggøres og distribueres 
med skriftlig accept fra producenten.

0020220149_00           17.11.2015

Vaillant A/S
Drejergangen 3 A      DK-2690 Karlslunde
Telefon 46 16 02 00      Vaillant Kundeservice 46 16 02 00
Telefax 46 16 02 20
service@vaillant.dk      www.vaillant.dk


