
Kvikkguide
flexoTHERM

Varmepumpe



Viktig notat:
Denne kvikkguiden skal hjelpe installatører i planlegging, installasjon og igangssettelse, 

og skal bare betraktes som et hjelpeverktøy. 

Kvikkguiden kan på ingen måte erstatte eller endre den originale installasjonsveiledningen,

brukerveiledningen eller vedlikeholdsveiledningen, som leveres med produktet.

De originale veiledningene som følger med, skal alltid overholdes. Hvis man ikke overholder

disse veiledningene, kan dette føre til feil på produktet, og i verste fall resultere i alvorlige

skader eller død. 

Vaillant er ikke ansvarlig for skader eller ødeleggelser, som oppstår direkte eller indirekte

ved bruk av denne kvikkguiden.
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Oppstartsprosedyre
flexoTHERM VWF xx8/4

Varmepumpe “AI” regulator og systemregulator “VRC 700/6”.
VRC 700/6 kan monteres i front varmepumpe eller i oppholdsrom.

AI: OPPSTART TRINN FOR TRINN

Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker.
Er det benyttet komponenter som ikke er vist på vedlagte systemskisser, eller spørsmål vedrørende installasjon av 
anlegget, ring Vaillant på 64959900.
Side 1: Oppstartsguide av varmepumperegulator (“AI”). OBS! Her vises kun til menyer som skal forandres.
Side 2: Oppstartsguide av systemregulator (“VRC 700”). OBS! Her vises kun til menyer som skal forandres.
Side 3: Oppfylling og lufting av anlegg samt sikringstørrelser etc.
Side 4 --> : Systemskisser for VVS og elektro, samt benevnelse og tips.

Gå inn i menyen og trykk samtidig på følgende:

Heve og senke verdier samt bla i menyen:

 
  

 
 

 
  

 
 

Beskrivelse Fra fabrikk Trinn, valg, forklaring Endres til

Start Installasjonsassistent Trykk OK = 

Språk 02 = English (Standard Engelsk) 16 = Norsk

Miljøkrets type Normalt Jord/
brine

Her velger man hvilken type varmekilde man benytter:
Jord/brine (Berg/Jord/Sjø kollektor) - Brønn - Luft/Brine

Effektgr. Varmest 9 kW “9” = Styres i 5 trinn; 2 kW, 3,5 kW, 5,5 kW, 7 kW, 9 kW 
“Ekstern” om man benytter ytre kjel.

Testprogram: Lufting av anleggskrets og miljøkrets. Trykk “Avbryt” når du er ferdig = 

Kontaktdata 0-9 Sett inn tlf nr til firma, bruk knappene =  

Avslutte installasjonsassistenten? Trykk “Ja” 

Du er nå ferdig og kan komme tilbake til startbildet ved å trykke to ganger på  



Beskrivelse Fra fabrikk Kommentar Endres til

Start Installasjonsassistent Bla nedover i meny med rund knapp, vri mot høyre

Språk Tysk Norsk - Trykk OK

Klokke Klokkeslett & dato stilles automatisk Trykk OK syv (7) ganger

Systemskjema Nr. 8 Se øverst på systemskisse Normalt 8 - Trykk OK

Fortsett videre med å trykke OK tre (3) ganger Trykk OK tre (3) ganger

Du er nå i “System”, fortsett med: Bla nedover i meny med rund knapp, vri mot høyre

Ingen nattsenking fra Av Under 10° C = Ingen nattsenking Normalt ca. 10° C

Tilskuddsvarme for VV + Varme Hvilken funksjon tilleggsvarmen skal støtte VP.
OBS! Med ytre kjel skal meny justeres.

Normalt = “ Varme”

“Varmekurs 1”

Utetemp. Varmestopp 21° C Over 30° C = VP stanser for oppvarming Gulvvarme = 30° C
Radiatorer = Ingen endring

Varmekurve 0,6 Må endres, se bilde nedenfor og forslag. Gulvvarme = 0,3 til 0,5
Radiator = 0,6 til 0,8
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Kurve 1,2 = 52 °C ved 0 °C utetemperatur
Kurve 1,1 = 50 °C ved 0 °C utetemperatur
Kurve 1,0 = 46 °C ved 0 °C utetemperatur
Kurve 0,9 = 45 °C ved 0 °C utetemperatur
Kurve 0,8 = 42 °C ved 0 °C utetemperatur
Kurve 0,7 = 40 °C ved 0 °C utetemperatur
Kurve 0,6 = 38 °C ved 0 °C utetemperatur
Kurve 0,5 = 35 °C ved 0 °C utetemperatur
Kurve 0,4 = 32 °C ved 0 °C utetemperatur
Kurve 0,3 = 30 °C ved 0 °C utetemperatur
Kurve 0,2 = 28 °C ved 0 °C utetemperatur

Minimum temperatur 15° C Må endres, se forslag Radiatorer = ca 15° C
Gulvvarme = ca 30 - 35° C

Maks. temperatur 55° C Må endres, se forslag Radiatorer = ca 55 - 60° C
Gulvvarme = ca 40 - 45° C

Automodus Eco Må endres Natt

“Varmtvann”

VV tank Aktiv Med denne funksjonen kan man aktivere eller
deaktivere VV prioritering

“Ikke Aktiv” = u/vekselventil 
for varmtvann
“Aktiv” = VP koblet med
vekselventil mot VVB

Dag for legio. Beskytt Av Ved bruk av intern el. kjel og ingen ekstern el. 
kolbe i VVB må denne forandres

Normalt til “Av”

VV start: VV Temp ÷ 5 K Må stilles opp 10 K

VV stopp: VV Temp + 25 K Må stilles ned 0 K

Du er nå ferdig og kan komme tilbake til startbildet ved å trykke “Tilbake” tre ganger. Anlegget er igangsatt.

VRC700/6: Oppstart 
trinn for trinn

Varmepumpemodell Kompressor - Sikring størrelse A Intern el. koble  - Sikring størrelse A

flexoTHERM 57/4, 230V 2 x 16 treg + PE 3 x 32 + PE = 9 kW (3 x 25 + PE = 5,5 kW)

flexoTHERM 87/4, 230V 2 x 20 treg + PE 3 x 32 + PE = 9 kW (3 x 25 + PE = 5,5 kW)

flexoTHERM 117/4, 230V 2 x 25 treg + PE 3 x 32 + PE = 9 kW (3 x 25 + PE = 5,5 kW)

Varmepumpemodell 
OBS! 
Gjelder ikke for luft/vann

Kompressor &
intern el. kolbe 
Sikring størrelse A

Tilførsel transformator ved 230V 
OBS! Uten intern el. koble 
Kortsluttsvern                               Ytelse trafo kVA

flexoTHERM 57/4, 400V 3 x 25 treg + PE/N 3 x 10 + PE 4 kVA

flexoTHERM 87/4, 400V 3 x 25 treg + PE/N 3 x 10 + PE 4 kVA

flexoTHERM 117/4, 400V 3 x 25 treg + PE/N 3 x 16 + PE 6,3 kVA

flexoTHERM 157/4, 400V 3 x 32 treg + PE/N 3 x 25 + PE 10 kVA

flexoTHERM 197/4, 400V 3 x 32 treg + PE/N 3 x 25 + PE 10 kVA

Sikringstørrelse til flexoTHERM
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Oppfylling av varmeanlegg 
og varmtvannsbereder
Ved oppfylling av varmeanlegg og varmtvannsbereder er det viktig å få ut luft både fra varmeanlegg og  
energispiralen i VVB. Varmtvannstanken må være oppfylt før oppstart.
A) Monter en vannfylt slange med trykkvann på kuleventil (3/4”) i maskinrommet. Denne er under sirk. pumpe for var-
meanlegget på høyre side, se fig 1, pkt 7.
B) Vekselventil settes i midtstilling. Trykk den hvite omkoblingspaken nedover. Både varme og varmtvann er nå åpne, 
se fig 2, pkt 1.
C) Åpne luftenipplene som er montert på øverste punkt for å lufte.
D) Fylling av anlegget kan starte, viktig å fylle på sakte slik at luften får anledning til å sige ut via luftepunkter.
E) Når anlegget er ferdig fylt opp / luftet stenger man luftenipplene.
F) Sett vekselventil tilbake til utgangstilling se fig 3, pkt A = Trekk ut strømkabel. Pkt B = Trykk på sikringspaken. 
Pkt C = Drei samtidig motorhodet 45°. Pkt D = Ta av motorhodet. Sett på motorhodet tilbake ventilhuset og koble 
på strømkabel. Den hvite omkoblingspaken skal nå stå i øvre posisjon. Se side 20 - 21 i installasjonsveiledning for 
ytterligere informasjon.

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 2Fig 1

Fig 3

3 leder til uteføler (fig 1) som kobles til kantkontakt på kretskort (fig 2 & merket gult på fig 3). 
Tversnitt 0,75 - Maks 50m. Kantkontakt er mørkerød og ligger i esken til VRC 700 sammen med uteføler. 
Koble VV føler (SP) merket 1 & 2 på fig 3. Husk å fjærne 3-polede pinnesokkel før montering av VRC 700 i varmepum-
pe eller veggboks Fig 1 = Uteføler  Fig 2 = Kantkontakt     Fig 3 = Kretskort i VP

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 2Fig 1

Fig 3
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Vaillant Group Norge AS
Støttumveien 7, N-1540 Vestby
Telefon +47 64 95 99 00
www.vaillant.no 
info@vaillant.no


