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Securitate 1
1
1.1

Securitate
Indicaţii de atenţionare referitoare la
acţiune

O altă utilizare decât cea descrisă în instrucţiunile prezente sau o utilizare care o depăşeşte pe cea descrisă aici este neconformă
cu destinaţia. Neconformă cu destinaţia este
şi orice utilizare comercială şi industrială directă.

Clasificarea indicaţiilor de atenţionare referitoare la acţiune
Indicaţiile de atenţionare referitoare la acţiune Atenţie!
sunt clasificate în felul următor cu semne de
Este interzisă orice utilizare ce nu este conatenţionare şi cuvinte de semnal referitor la
formă cu destinaţia.
gravitatea pericolului posibil:
Semne de atenţionare şi cuvinte de semnal 1.3 Indicaţii de siguranţă generale
Pericol!
Viaţa pusă nemijlocit în pericol sau
pericol de vătămări grave
Pericol!
Pericol de electrocutare
Atenţionare!
Pericol de accidentări uşoare ale
persoanelor
Precauţie!
Risc de pagube materiale sau poluare
1.2

Utilizarea conform destinaţiei

La utilizarea improprie sau neconformă cu
destinaţia pot rezulta pericole pentru sănătatea şi viaţa utilizatorilor sau a terţilor resp.
deteriorări ale aparatului şi alte pagube materiale.
Produsul este prevăzut ca boiler pentru apă
caldă menajeră fiind utilizat pentru furnizarea
apei calde în gospodării. Este permis să fie
combinat numai cu generatoare de căldură
Vaillant care sunt specificate în Datele tehnice.
Utilizarea conform destinaţiei conţine:
– respectarea instrucţiunilor de exploatare,
instalare şi întreţinere alăturate ale produsului, cât şi ale altor componente ale instalaţiei
– instalarea şi montajul corespunzător aprobării produsului şi sistemului
– respectarea tuturor condiţiilor de inspecţie
şi întreţinere prezentate în instrucţiunile de
inspecţie şi întreţinere.
Utilizarea preconizată cuprinde în plus instalarea conform clasei IP.
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1.3.1 Pericol cauzat de calificarea
insuficientă
Asamblarea şi demontarea, instalarea, punerea în funcţiune, întreţinerea, reparaţia şi
scoaterea din funcţiune pot fi realizate numai de către instalatori, care sunt calificaţi
suficient să respecte toate instrucţiunile care
însoţesc produsul, să procedeze conform
tehnologiei de ultimă oră şi să respecte toate
directivele, standardele, legile şi alte reglementări în vigoare.
1.3.2 Pericol de comandă eronată
Prin comanda eronată puteţi să vă puneţi în
pericol pe dumneavoastră şi pe cei din jur şi
să provocaţi pagube materiale.
▶ Citiţi cu atenţie instrucţiunile prezente şi
toate documentele complementare, în special capitolul "Securitatea" şi indicaţiile de
atenţionare.
1.3.3 Pericol de electrocutare
Există pericol de electrocutare dacă atingeţi
componentele aflate sub tensiune.
Înainte de a interveni asupra produsului:
▶ Deconectaţi produsul de la tensiune prin
oprirea tuturor alimentărilor cu curent electric (dispozitiv de separare electrică cu o
deschidere a contactului de minim 3 mm,
de ex. siguranţă sau întrerupător de protecţie a cablului).
▶ Asiguraţi-vă că produsul nu poate reporni
accidental.
▶ Aşteptaţi minim 3 min până la descărcarea
condensatorilor.
▶ Verificaţi lipsa tensiunii.

3

1 Securitate
1.3.4 Pericol de moarte cauzat de lipsa
dispozitivelor de siguranţă
Schemele conţinute în acest document nu
prezintă toate dispozitivele de siguranţă necesare pentru o instalare profesională.
▶ Instalaţi dispozitivele de siguranţă necesare în instalaţie.
▶ Respectaţi legile, normele şi directivele
naţionale şi internaţionale valabile.
1.3.5 Pericol de ardere sau de opărire
cauzat de componente fierbinţi
▶ Lucraţi asupra componentelor numai după
răcirea acestora.
1.3.6 Pericol de pagube materiale cauzate
de îngheţ
▶ Nu instalaţi produsul în încăperi cu pericol
de îngheţ.
1.3.7 Pericol de pagube materiale prin
unelte neadecvate.
▶ Pentru a strânge sau desface îmbinările
filetate, utilizaţi instrumente profesionale.
1.4

Prescripţii (directive, legi, norme)

▶ Respectaţi prescripţiile, normele, directivele şi legile naţionale.
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Indicaţii privind documentaţia 2
2

Indicaţii privind documentaţia

2.1

▶

Respectarea documentaţiei conexe

Elementele funcţionale
1

Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare şi
instalare alăturate componentelor instalaţiei.

2.2

▶

3.2

Păstrarea documentaţiei
Predaţi atât aceste instrucţiuni, cât şi toate documentaţiile conexe utilizatorului instalaţiei.

2.3

Valabilitatea instrucţiunilor

Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru:

–

VIH CL 20 S: 0020222001

3

Descrierea produsului

3.1

2

Datele de pe placa de timbru

3

Plăcuţa cu date constructive este amplasată din fabrică pe
partea posterioară a produsului.
Date de pe placa cu
date constructive

Semnificaţie

Seria

pentru identificare; 7. până la 16. cifre =
numărul de articol al produsului

VIH

Vaillant boiler încălzit indirect

CL xx S

suspendat pe perete, sistem de încărcare xx acumulator stratificat

Vs (de ex. 20 l)

Capacitate nominală în l

PMW (de ex. 10 bar
(1 MPa))

Suprapresiunea totală admisibilă la
prepararea apei calde menajere

Tmax. (de ex. 85 °C)

Temperatură max. pe tur

Caracteristica CE

Produsul corespunde normelor şi directivelor europene

4
5

1

2

3.3

Vas de expansiune
(nu există la nr.art.
0020021999)
Senzorul roţii cu palete

3

Pompa încărcare

4

Senzor NTC apă caldă

5

Supapă de siguranţă

Descrierea funcţionării

Produsul este un acumulator stratificat pentru furnizarea apei
calde şi extinde funcţionalitatea generatorului de căldură
combi ecoTEC/ecoBLOCK plus. Pompa modulanta de încărcare boiler pompează apa încălzită de generatorul de căldură combi în acumulatorul stratificat izolat termic. Alimentarea cu apă caldă are prioritate faţă de încălzirea centrală.

3.4

Caracteristica CE

Prin caracteristica CE se certifică faptul că produsele îndeplinesc cerinţele de bază ale directivelor în vigoare conform
plăcuţei cu date constructive.
Declaraţia de conformitate poate fi consultată la producător.
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4 Montajul
4
4.1

Montajul

4.4

Dimensiunile produsului şi cote de racordare

Condiţii preliminare de montaj

Manualul de faţă cu instrucţiuni de instalare şi întreţinere
descrie combinaţia acumulatorului stratificat cu un aparat
mural de încălzire combi-gaz a următoarelor produse:

▶

Verificarea setului de livrare

175

241

4.3

Scoateţi produsul din ambalajul de carton.
Îndepărtaţi foliile de protecţie de pe toate piesele produsului.

Verificaţi caracterul complet şi integru al setului de livrare.
Cantitate

6

Denumire
Modul actoSTOR

1

Set de montare ţeavă

1

Set de montare perete

1

Set de montare conversie

1

Ţeavă (supapă de siguranţă acumulator stratificat)

1

Montare piese mici

1

Furtun

1

Documentaţie pungă cu accesorii

5
4
3
2
1

20

1

642

1.
2.

440

Despachetarea produsului

720

4.2

VCI/VMI/VUI .../5-5

883

–

5

4

35

35

100

100

3

2

1

180

130

198

7
1
2
3
4

6

Retur încălzire
(Ø 22 × 1,5)
Racord apă rece
(Ø 15 × 1,5)
Racordul gaz
Racordul apă caldă
menajeră (Ø 15 × 1,5)

5
6
7

Tur încălzire
(Ø 22 × 1,5)
Suportul aparatului
Racord conductă de
scurgere supapă de
siguranţă Ø 15 mm
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Montajul 4
4.5

Distanţele minime/spaţiile libere de montaj
necesare

Atât pentru instalarea/montarea produsului cât şi pentru
efectuarea ulterioară a lucrărilor de întreţinere vă sunt necesare următoarele distanţe minime respectiv spaţii libere de
montaj:
–
–
–

Distanţă laterală: 5 mm (optim 50 mm)
Distanţă faţă de partea inferioară: 250 mm
Distanţa faţă de partea superioară: 300 mm

Nu este necesară o distanţă a produsului faţă de subansamblurile din compuşi inflamabili deoarece la puterea termică
nominală a produsului nu apare o temperatură mai mare decât temperatura maximă admisă de 85 °C.

4.6

Scoaterea din funcţiune a generatorului de
căldură
Pericol!
Pericol de electrocutare!
La clemele de reţea există tensiune reziduală, chiar dacă aparatul este decuplat de la
întrerupătorul principal!

▶

▶

Separaţi generatorul de căldură de reţeaua de curent electric pentru care scoateţi ştecherul din priză sau deconectaţi
generatorul de căldură de la tensiune
printr-un dispozitiv electric de separare
cu o deschidere a contactelor de cel puţin
3 mm (de ex. siguranţe sau întrerupător
de putere).
Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat
de la reţeaua electrică.

Pericol!
Pericol de ardere sau opărire cauzat de
subansambluri fierbinţi!

▶
▶
▶
▶
▶
1.

2.
3.
4.

Desfaceţi cele 4 cleme ale capacului din spatele a pupitrului de comandă din suporturile de la pupitrul de comandă spate şi lateral.
Rabataţi în sus capacul.
Desfaceţi descărcarea la tracţiune pentru cablul de racordare la reţea.
Desfaceţi clemele şurub pentru cablul de racordare la
reţea.
Trageţi cablul de racordare la reţea din pupitrul de comandă şi prin canalul de cablu la partea inferioară a produsului.
Desfaceţi îmbinările înşurubate de la instalaţia de încălzire, de la alimentarea cu apă rece şi apă caldă şi de la
alimentarea cu gaz precum şi racordul la aerul de admisie/evacuarea de gaze.
Ridicaţi generatorul de căldură în sus din suportul produsului.
Îndepărtaţi suportul produsului.
Dacă este cazul adaptaţi mai târziu tubulatura de admisie aer/evacuare gaze ale instalaţiei de încălzire la
combinaţia produsului.

4.7

Utilizarea suportului acumulatorului stratificat
Indicaţie
Acordaţi atenţie greutăţii totale a combinaţiei de
produse şi capacităţii portante a peretelui. Dacă
este necesar perforaţi găuri de fixare alternative.
Dacă este necesar utilizaţi mijloace de prindere
alternative.

Condiţii: Există instalaţie veche a generatorului de căldură

▶
▶
▶

Demontaţi generatorul de căldură al vechii instalaţii.
Demontaţi suportul de produs al generatorului de căldură.
Utilizaţi suportul de produs rigidizat al acumulatorului
stratificat.

La toate componentele ce conduc apa există
pericolul de arsuri şi opărâri.

▶

Indicaţie
Schema de găuri este identică.

Lucraţi cu aceste subansambluri numai
după răcirea lor.
Condiţii: Instalarea nouă a acumulatorului stratificat şi a generatorului de
căldură

Condiţii: Există instalaţie veche a generatorului de căldură

▶
▶
▶
▶

Închideţi robinetul de gaz de pe conducta de gaz precum
şi – dacă sunt montate – robinetele de întreţinere de pe
turul şi returul încălzirii.
Închideţi robinetul de apă rece de la combinaţia de admisie.
Goliţi generatorul de căldură.
Acordaţi atenţie să nu picure apă pe componentele conductoare de curent (de ex. pupitrul de comandă).

Condiţii: Cablu de racordare la reţea cu ştecher

▶

Scoateţi ştecherul din priză.

Condiţii: Cablu de conectare la reţea, montat fix

▶

Rabataţi în faţă pupitrul de comandă.

0020221924_00 actoSTOR Instrucţiuni de instalare şi întreţinere

▶

Utilizaţi şabloanele de montaj ale generatorului de căldură şi a suportului de produs rigidizat al acumulatorului
stratificat.
Indicaţie
Schema de găuri este identică.

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Orientaţi vertical şablonul de montaj la locul de montaj.
Fixaţi şablonul pe perete.
Marcaţi pe perete toate poziţiile necesare pentru instalare.
Detaşaţi şablonul de montaj de pe perete.
Perforaţi toate orificiile necesare.
Realizaţi toate eventualele treceri necesare.
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5 Instalarea
4.8

Suspendare acumulator stratificat

4.9

Suspendarea generatorului de căldură

Pericol!
Pericol cauzat de fixarea insuficientă
Materialul de fixare utilizat trebuie adaptat la
natura peretelui. În caz contrar este posibilă
desprinderea şi căderea produsului de pe
perete. Neetanşeităţile racordurilor pot reprezenta pericol de moarte.

▶
▶
▶

Asiguraţi-vă de faptul că peretele are capacitate portantă suficientă pentru masa
operaţională a produsului.
Utilizaţi materialul de fixare adaptat la
natura peretelui.
Dacă este cazul, folosiţi suporturile individuale.

1

2

1

1.

Ridicaţi generatorul de căldură (2) de acumulatorul stratificat astfel încât să se găsească ceva deasupra suportului de produs de la acumulatorul stratificat (1).
Coborâţi generatorul de căldură lent pe suportul de produs al acumulatorului stratificat astfel încât consola de
perete de partea dorsală a generatorului de căldură să
se prindă complet în suportul produsului de la acumulatorul stratificat.

2.
2
3

4.10
1.
2.

Montaţi pe perete suportul produsului rigidizat al acumulatorului stratificat (1) .
Suspendaţi de sus in jos acumulatorul stratificat în consola de prindere pe suportul produsului.

▶

5

Transformarea generatorului de căldură
compatibil cu actoSTOR

Demontaţi senzorul roţii cu paleţi şi montaţi noile piese
cu ajutorul instrucţiunilor de conversie care sunt ataşate
setului de înlocuire.

Instalarea
Pericol!
Pericol de opărire şi/sau pericol de deteriorare prin instalarea necorespunzătoare şi
prin apa scursă!
Tensiunile din conducta de racordare pot
provoca neetanşeităţi.

▶

Asiguraţi un montaj fără tensionare a conductelor de racordare.

Precauţie!
Pericol de deteriorare cauzat de conducte
murdare!
Corpurile străine, cum ar fi resturile de sudură, resturile de etanşare sau murdăria din
conductele de apă pot provoca daune generatorul de căldură.

▶

8

Spălaţi temeinic instalaţia de încălzire
înaintea instalării.
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Instalarea 5
Garniturile din materiale similare cauciucului se pot deforma
plastic şi pot provoace pierderi de presiune. Recomandăm
utilizarea de garnituri din material fibros similar cartonului.

5.1

▶

5.2.3

Racordul turului şi returului la încălzire

Realizarea instalaţiei de gaz
Efectuaţi instalaţia de gaze aşa cum este descris în instrucţiunile de instalare şi întreţinere ale generatorului de
căldură.

5.2

▶

Instalaţia hidraulică
Pentru instalaţia hidraulica respectaţi instrucţiunile de
instalare şi întreţinere ale generatorului de căldură.

5.2.1

Montarea racordurilor de conductă între
acumulatorul stratificat şi generatorul de
căldură

1

▶

Realizaţi racordurile de încălzire (1) conform standardului.

5.2.4

Racordarea conductei de scurgere a
condensului

1
2
3

1.

4
min.
180

Montaţi racordurile de conductă între acumulatorul stratificat şi generatorul de căldură.
Montaţi profesional întâi conductele (1) şi (2), iar apoi
conductele (3) şi (4) din setul de montaj al acumulatorului stratificat.

2.

◁
5.2.2

1

Acumulatorul stratificat şi generatorul de căldură
sunt adăugaţi astfel produsului VCI/VMI/VUI.

Instalarea racordului de apă rece şi de apă
caldă menajeră

▶

Instalaţi conducta de scurgere a condensului (1) precum
este descris în instrucţiunile de instalare şi întreţinere ale
generatorului de căldură.

1

▶

Realizaţi racordurile de apă (1) conform standardului.
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5 Instalarea
5.2.5

Racordarea ţevii de scurgere la supapa de
siguranţă a generatorului de căldură

2.
3.

Conduceţi capătul furtunului de flexibil cu pantă printrun racord deschis către o pâlnie de scurgere.
Asiguraţi-vă de faptul că poate fi observat capătul conductei.

5.3

▶

Instalaţia electrică
Respectaţi indicaţiile referitoare la instalaţia electrică din
instrucţiunile de instalare şi întreţinere ale generatorului
de căldură.

5.3.1

1.
2.

Conectarea acumulatorului stratificat la
sistemul electronic al generatorului de
căldură

Deschideţi caseta electronică a generatorului de căldură.
Respectaţi diagrama de conexiuni (→ pagina 16) din
anexă.

1

▶

Instalaţi ţeava de scurgere (1) la supapa de siguranţă a
generatorului de căldură precum este descris în instrucţiunile de instalare şi întreţinere ale generatorului de căldură.

5.2.6

1

Racordarea furtunului la supapa de siguranţă
a acumulatorului stratificat

2

Pericol!
Pericol de opărire!
3

Apa fierbinte ieşită prin scurgerea supapei de
siguranţă poate cauza grave opăriri.

▶
▶

Montaţi profesional scurgerea supapei de
siguranţă.
Utilizaţi furtunurile flexibile cuprinse completul de livrare.

Precauţie!
Risc de daune materiale datorită conducerii
incorecte a cablului
Cablurile pot fi deteriorate atunci când ating
componente fierbinţi ale produsului.

▶
3.

4.
5.

Pozaţi astfel cablurile încât să nu atingă
nici o componentă fierbinte.

Conduceţi fasciculul de cabluri (2) al acumulatorului
stratificat cu manşoanele de introducere (3) prin trecerile de cablu realizate ala acumulatorul stratificat şi generatorul de căldură.
Utilizaţi canalul de cablu al generatorului de căldură(1).
Fixaţi manşoanele pe ghidajele de cablu cu clemele cu
arc alăturate.

2
1

1.

10

Introduceţi furtunul de flexibil (1) pe supapa de siguranţă (2).
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Punerea în funcţiune 6
–

2

temperatura minimă 35 °C
temperatura maximă 65 °C

Dacă este oprită încărcarea boilerului, nu se menţine boilerul
la temperatură. Atunci când se consumă apă generatorul de
căldură porneşteşi lucrează în acest caz numai în principiul
străbatere.
X12

X31

1

Conduceţi cablul pompei (2) cu ştecherul X12 în afara
şi de-a lungul pupitrului de comandă.
7. Introduceţi ştecherul X12 cablului pompei în locaşul de
introducere X12 (partea dreaptă a plăcii electronice).
8. Conduceţi cablul senzorului (1) cu ştecherul X31 la
placa electronică.
9. Introduceţi ştecherul X31 cablului senzorului în locaşul
de introducere X31 (partea stânga a plăcii electronice).
10. Fixaţi cablul cu clemele de cablu în pupitrul de
comandă.

Pericol!
Pericol de opărire!
Produsul este echipat cu o protecţie antilegionella automată: scade temperatura în boilerul
pentru apă caldă menajeră sub 50 °C, boilerul este încălzit o dată în intervalul a 24 h la
70 °C.

6.

5.3.2

▶

6
▶

▶
▶
▶

Realizaţi alimentarea cu energie electrică aşa cum este
descris în instrucţiunile de instalare şi întreţinere ale generatorului de căldură.

Punerea în funcţiune
Respectaţi indicaţiile referitoare la punerea în funcţiune
din instrucţiunile de instalare şi întreţinere ale generatorului de căldură.

Dacă este cazul cu acordul utilizatorului deconectaţi protecţia antilegionella de la punctul de diagnoză D.074.
Coduri de diagnoză (→ pagina 15)
Apelaţi Live Monitor.
– Meniu → Monitor in direct

◁

Realizarea alimentării cu energie electrică

Pe cât posibil, nu consumaţi apă deloc
într-un asemenea caz.

8

Atunci când prepararea apei calde lucrează corect pe
display apare S.24.

Remedierea avariilor

Funcţiile şi starea acumulatorului stratificat sunt integrate în
sistemul de diagnoză a generatorului de căldură.
În prezentul manual cu instrucţiuni de instalare şi întreţinere
sunt indicate numai codurile de diagnoză şi eroare pentru
acumulatorul stratificat.
Coduri de diagnoză (→ pagina 15)
Codurile de eroare (→ pagina 15)

7
▶

7.1

Adaptare la instalaţia de încălzire
Acordaţi atenţie indicaţiilor de adaptare la instalaţia de
încălzire din instrucţiunile de instalare şi întreţinere ale
generatorului de căldură.

Verificarea încărcării boilerului
Indicaţie
Încărcarea boilerului este oprită din fabrică şi trebuie pornită la prima punere în funcţiune.

▶

Respectaţi indicaţiile referitoare la remedierea defecţiunilor precum şi codurile de diagnoză şi eroare în plus din
instrucţiunile de instalare şi întreţinere ale generatorului
de căldură.

8.1

Înlocuirea subansamblurilor defecte

8.1.1

Înlocuirea pompei de încărcare a boilerului de
la acumulatorul stratificat

1.

Închideţi robinetele sistemului de apă caldă şi goliţi generatorul de căldură şi acumulatorul stratificat pe partea
a de apă caldă.

Încărcarea boilerului la acumulatorul stratificat este activă
numai dacă este pornită funcţia confort. Dacă este activată
funcţia confort, pe display apare simbolul „C“ (a se vedea
instrucţiunile de exploatare).
Dacă este pornită încărcarea boilerului, pot fi reglate următoarele temperaturi pentru temperatura apei calde menajere
(a se vedea instrucţiunile de exploatare):
–

temperatura minimă 50 °C
temperatura maximă 65 °C

Dacă este oprită încărcarea boilerului, pot fi reglate următoarele temperaturi pentru temperatura apei calde menajere:
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8 Remedierea avariilor
8.1.2
1.

Înlocuirea senzorului roţii cu palete de la
acumulatorul stratificat

Închideţi robinetele sistemului de apă caldă şi goliţi generatorul de căldură şi acumulatorul stratificat pe partea
a de apă caldă.

1

1
5
6

4

5
4

2

3

3

2.

Detaşaţi ţeava de scurgere (1) de la supapa de siguranţă a generatorului de căldură.

2.

3.

Rabataţi caseta electronică a generatorului de căldură
spre faţă.
Deschideţi caseta electronică.
Scoateţi ştecărul X12 de pe placa cu circuite integrate.
Trageţi cu atenţie capătul liber al cablului prin manşoanele de trecere ale generatorului de căldură şi ale acumulatorului stratificat.
Desfaceţi cablul de senzor al pompei de pe mănunchiul
de cabluri prin tragerea ştecărului de pe mănunchiul de
cabluri.
Deşurubaţi cotul tubular (6) de pe carcasă.
Slăbiţi îmbinarea filetată (2) de pe ţeava de legătură (3).
Desfaceţi clema cu arc (5) de pe carcasa pompei de
încărcare a boilerului (4). Sprijiniţi simultan pompa de
încărcare a boilerului cu mâna liberă, astfel încât să nu
cadă din carcasă.
Scoateţi pompa de încărcare a boilerului în jos, afară
din carcasă.
Montaţi cotul tubular pe pompa de încărcare a boilerului
şi folosiţi garnituri noi pentru aceasta.
Montaţi noua pompă de încărcare a boilerului în ordine
inversă şi folosiţi garnituri noi pentru aceasta.
Conectaţi cablurile electrice ale pompei în ordine inversă. Asiguraţi-vă de pozarea corectă a cablurilor.
Montaţi din nou ţeava de scurgere (1) şi folosiţi garnituri
noi.
Umpleţi şi aerisiţi generatorul de căldură şi acumulatorul stratificat.

3.
4.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

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

12

2

Detaşaţi ţeava de scurgere (1) de la supapa de siguranţă a generatorului de căldură.

Scoateţi ştecărul de pe senzorul roţii cu palete.
Desfaceţi îmbinările filetate (2) şi (3) de pe coturile (4)
şi (5).
5. Rotiţi senzorul roţii cu palete puţin în lateral şi trageţi-l
afară din carcasă în jos.
6. Demontaţi cotul tubular de pe senzorul roţii cu palete.
7. Montaţi cotul tubular pe noul senzor al roţii cu palete şi
folosiţi garnituri noi pentru aceasta.
8. Montaţi noul senzor al roţii cu palete în ordine inversă şi
folosiţi garnituri noi pentru aceasta.
9. Introduceţi ştecărul cablului de racordare în noul senzor
al roţii cu palete.
10. Montaţi din nou ţeava de scurgere (1) şi folosiţi garnituri
noi.
11. Umpleţi şi aerisiţi generatorul de căldură şi acumulatorul stratificat.

8.1.3
1.
2.

Înlocuirea plăcii cu circuite integrate a
acumulatorului stratificat

Respectaţi instrucţiunile de montaj şi instalare alăturate
pieselor de schimb.
Desfaceţi şurubul de pe capacul acumulatorului stratificat şi detaşaţi capacul.
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Inspecţia şi întreţinerea 9
9.2
1

Componentele originale ale produsului au fost certificate în
procesul de certificare a conformităţii. Dacă nu folosiţi piese
de schimb originale certificate Vaillant la întreţinere sau reparaţie se pierde conformitatea produsului. De aceea recomandăm cu insistenţă montarea pieselor de schimb originale Vaillant. Informaţii privind piesele de schimb originale
Vaillant disponibile primiţi de la adresa de contact indicată pe
partea posterioară.

▶
3.

4.
5.
6.

9
▶

9.1

Scoateţi caseta electronică cu placa cu circuite integrate a acumulatorului stratificat (1) din caseta aparatului.
Deschideţi caseta electronică şi scoateţi ştecărul de pe
placa cu circuite integrate.
Montaţi noua placă cu circuite integrate în ordine inversă.
Puneţi produsul în funcţiune.

Procurarea pieselor de schimb

9.3

Dacă aveţi nevoie de piese de schimb la întreţinere sau
reparaţie, atunci folosiţi exclusiv piese de schimb originale Vaillant.

Curăţarea sitei de pe admisia de apă rece

Inspecţia şi întreţinerea

2

1

3

Respectaţi indicaţiile referitoare la inspecţie din instrucţiunile de instalare şi întreţinere ale generatorului de căldură.

Respectarea intervalelor de inspecţie şi
întreţinere

Inspecţiile (1 pe an) şi întreţinerile corespunzătoare, regulate
(în funcţie de rezultatul inspecţiei, însă cel puţin o dată la fiecare 2 ani), cât şi utilizarea exclusivă a pieselor de schimb
originale au o importanţă decisivă pentru o funcţionare ireproşabilă şi o lungă durată de utilizare a produsului.

6
5

Vă recomandăm încheierea unui contract de inspecţie sau
întreţinere.

1.

Inspecţie

2.
3.

Inspecţia este folosită pentru stabilirea stării actuale a produsului şi compararea cu starea nominală. Aceasta se realizează prin măsurare, verificare, observare.

Întreţinere
Întreţinerea este necesară pentru a remedia eventualele
abateri ale stării actuale faţă de starea nominală. De regulă,
aceasta se realizează prin curăţarea, setarea şi eventual
înlocuirea componentelor individuale uzate.
Conform experienţei, în condiţii normale de exploatare, nu
este necesară realizarea anuală de lucrări de curăţenie de
ex. la schimbătorul de căldură. Aceste intervale de întreţinere şi volumul lor îl stabiliţi ca specialist pe baza inspecţiei
stării stabilite a produsului, însă la fiecare 2 ani trebuie să
efectuaţi întreţinerea.

4

Închideţi supapa de robinet a apei reci.

Goliţi produsul pe partea apei calde menajere (3).
Deşurubaţi piuliţa olandeză (1) de la conducta de apă
rece.
4. Desfaceţi piuliţa (2) de la ştuţul de racord (5).
5. Deşurubaţi piuliţa olandeză (4).
6. Înlăturaţi ştuţul de racord inclusiv ţeava de legătură (6).
7. Spălaţi cu un jet de apă ştuţul de racord în sens contrar
celui de curgere.
8. Introduceţi din nou ştuţul de racord.
9. Utilizaţi permanent garnituri noi şi înşurubaţi din nou
ferm piuliţa şi cele două piuliţe olandeze.
10. Deschideţi robinetul de încărcare cu apă rece.

10 Reciclarea şi salubrizarea
Salubrizarea ambalajului

▶
▶
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Salubrizaţi corespunzător ambalajul.
Urmaţi toate prescripţiile relevante.

13

11 Serviciul de asistenţă tehnică
11 Serviciul de asistenţă tehnică
Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1
014142 Bucureşti
România
E-Mail: office@vaillant.com.ro
Internet: http://www.vaillant.com.ro
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Anexă
Anexă

A
Cod

Coduri de diagnoză
Valori sau explicaţii

Setări din
fabrica

D.074 Funcţia de protecţie antilegionella
actoSTOR

0 = oprit
1 = pornit

1 = pornit

D.092 Detectarea modulului actoSTOR

0 = neracordat
1 = Eroare de conexiune: fără comunicare prin eBus,
modulul actoSTOR a fost identificat mai devreme
2 = conexiune ok

B

Parametru

Setare proprie

Codurile de eroare

Cod

Semnificaţie

Cauză

F.02

Întreruperea senzorului de încărcare a boilerului
actoSTOR (NTC), numai împreună cu F.91

NTC defect, cablu NTC defect, legătura cu fişă la NTC defectă, legătura
cu fişă la sistemul electronic actoSTOR defectă

F.03

Întreruperea senzorului de boiler actoSTOR
(NTC), numai împreună cu F.91

NTC defect, cablu NTC defect, legătura cu fişă la NTC defectă, legătura
cu fişă la sistemul electronic actoSTOR defectă

F.12

Scurtcircuit la senzorul de încărcare a boilerului
(NTC), numai împreună cu F.91

NTC defect, scurtcircuit în mănunchiul de cabluri, cablu/carcasă

F.13

Scurt circuit la senzorul boilerului numai în conexiune cu F.91

NTC defect, scurtcircuit în mănunchiul de cabluri, cablu/carcasă

F.80

Întrerupere sau scurtcircuit senzor de admisie
la schimbătorul secundar de căldură; numai în
legătură cu F.91

NTC defect, cablu NTC defect, legătura cu fişă la NTC defectă, legătura
cu fişă la sistemul electronic actoSTOR defectă
Ştecărul senzorului are legare la masă cu carcasa, scurtcircuit în mănunchiul de cabluri, senzorul este defect

F.81

Pompa de încărcare actoSTOR este defectă;
numai în legătură cu F.91

Boilerul nu este încărcat după o anumită durată.
–
–
–
–
–
–
–

F.90

Comunicarea cu modulul actoSTOR este întreruptă

F.91

Eroare senzor / actuator la modulul actoSTOR
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Verificarea senzorului de încărcare a boilerului şi a senzorului de
boiler
Aer în pompa actoSTOR
Verificarea mănunchiului de cabluri către pompă
durVerificarea senzorului roţii cu palete şi/sau a limitatorului în produs
Supapa prioritară de comutarde este defectă
Schimbătorul secundar de căldură este înfundat
Pompă defectă

Se verifică mănunchiul de cabluri de la produs către modulul actoSTOR
(PEBus).
Dacă produsul trebuie utilizat fără modulul actoSTOR, se setează
D.092 = 0.
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Anexă

C Schema electrică de conectare VIH CL .. S
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Senzor temperatură boiler (NTC)

4

Senzorul roţii cu palete

2

Senzor temperatură boiler (NTC)

5

Conexiune fişă

3

Senzor temperatură de admisie schimbător de căldură secundar (NTC)

6

Pompa încărcare

7

Placă electronică acumulator stratificat
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