Návod na inštaláciu a údržbu

Pre servisných pracovníkov

Návod na inštaláciu a údržbu

eloBLOCK
VE

SK

Obsah

Obsah
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Upozornenia k dokumentácii ...................................... 3
Dodržiavanie súvisiacich podkladov............................ 3
Uschovanie podkladov .................................................... 3
Platnosť návodu ............................................................... 3
Označenie CE .................................................................... 3
Typový štítok a typové označenie ............................... 3

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Bezpečnostné upozornenia a predpisy ...................4
Bezpečnostné a výstražné upozornenia ....................4
Použitie podľa určenia....................................................4
Všeobecné bezpečnostné upozornenia ......................5
Smernice, zákony a normy ............................................5

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Popis výrobku ..................................................................6
Typy výrobku .....................................................................6
Prehľad výrobkov ............................................................. 7
Funkčné prvky ...................................................................8
Všeobecný spôsob funkcie ............................................9
Voliteľné príslušenstvo ...................................................9

4
4.1
4.2
4.3

Montáž a inštalácia .......................................................9
Rozsah dodávky................................................................9
Miesto inštalácie...............................................................9
Potrebné minimálne odstupy/voľné priestory
pre montáž ...................................................................... 10
Kótovaný výkres a rozmery pripojenia .......................11
Zavesenie výrobku ...........................................................11
Odobratie predného krytu ............................................12
Hydraulické pripojenie výrobku ...................................12

4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1

5.10

Elektrická inštalácia ....................................................14
Dodržiavanie bezpečnostných a výstražných
upozornení ........................................................................14
Sieťová prípojka ..............................................................14
Prevádzka s dvoma tarifami za elektrický prúd ......15
Uzemňovacie prípojky ....................................................15
Pripojenie regulátorov, príslušenstva a
externých komponentov systému ...............................15
Plány zapojenia ...............................................................16
Pripojenie relé poklesu zaťaženia ..............................19
Pripojenie externého vysielača signálov na
zobrazenie chyby alebo pre externé čerpadlo.........19
Kaskádové zapojenie
(iba pre eloBLOCK VE 24, VE 28) ...............................19
Jednofázová prípojka ................................................... 20

6
6.1
6.2
6.3

Uvedenie do prevádzky ...............................................21
Napustenie výrobku a vykurovacieho systému .......21
Kontrola funkcie .............................................................23
Poučenie prevádzkovateľa...........................................23

7

Prispôsobenie výrobku vykurovaciemu
systému ...........................................................................24
Výber a nastavenie parametrov .................................24
Prehľad nastaviteľných parametrov systému.........24

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

7.1
7.2

2

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Inšpekcia a údržba .......................................................28
Intervaly inšpekcií a údržby.........................................28
Všeobecné pokyny k inšpekcii a údržbe...................28
Prehľad údržbových prác.............................................29
Vypustenie výrobku/vykurovacieho systému .........29

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Odstraňovanie porúch ............................................... 30
Poruchy ........................................................................... 30
Kódy chýb .........................................................................31
Vyhľadávanie chýb ........................................................32
Vyvolanie a zmena diagnostických kódov ...............33

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

Výmena konštrukčných dielov ................................35
Bezpečnostné upozornenia .........................................35
Výmena čerpadla ...........................................................35
Výmena výmenníka tepla ............................................36
Výmena vykurovacích tyčí ...........................................36
Výmena poistného ventilu ...........................................37
Výmena snímača tlaku vody .......................................37
Výmena snímača teploty NTC a
bezpečnostného obmedzovača teploty ................... 38
Výmena expanznej nádoby ........................................ 38

11

Recyklácia a likvidácia ...............................................39

12

Servisná služba zákazníkom ....................................39

13

Technické údaje............................................................ 40

Návod na inštaláciu a údržbu eloBLOCK 0020161319_00

Upozornenia k dokumentácii

1

Upozornenia k dokumentácii

Nasledujúce upozornenia sú sprievodcom celou dokumentáciou.
V spojení s týmto návodom na inštaláciu a údržbu sú platné
ďalšie podklady.
Za škody, ktoré vznikli nedodržaním týchto návodov,
nepreberáme zodpovednosť.

1.5

Typový štítok a typové označenie

Typové označenie výrobku nájdete na typovom štítku, ktorý
je z výroby umiestnený vnútri na dne krytu výrobku.

1
Vaillant GmbH Remscheid/Germany
Serial-Nr. 21114600100031073100005266N7

2

1.1

eloBLOCK VE 28

Dodržiavanie súvisiacich podkladov

13/R1

GR, IT, PL, PT, SK, TR

3
P
IN

3/N/PE 400V 50 Hz
= 28
kW
= 3 x 43 A

T MAX = 85
0,3 (3)

Uschovanie podkladov

°C
MPa (bar)

0020xxxxxx_xx

IP 40

> Tento návod na inštaláciu, ako aj všetky súvisiace podklady odovzdajte prevádzkovateľovi systému.

1.3

Version

00100xxxxx

> Bezpodmienečne dodržiavajte všetky návody na obsluhu
a inštaláciu, ktoré sú priložené ku komponentom systému.

1.2

1

4

Platnosť návodu

Tento návod platí výhradne pre nasledujúce výrobky:
1.1 Typový štítok
Typ výrobku

Číslo výrobku

VE 6

0010015486

VE 9

0010015487

VE 12

0010015488

VE 14

0010015489

VE 18

0010015490

VE 21

0010015491

VE 24

0010015492

VE 28

0010015493

1.1 Typy výrobku a čísla výrobkov

Legenda
1 Sériové číslo
2 Typové označenie
3 Technické údaje
4 Označenie CE

Číslo výrobku si môžete zistiť zo sériového čísla. Siedme až
16. číslo tvoria číslo výrobku.
Typové označenie je zložené takto (tu na príklade: VE 28):
VE
28

Vaillant Elektrické vykurovacie zariadenie
Príkon výrobku v kW

Číslo výrobku si vyhľadajte na typovom štítku.

1.4

Označenie CE

Označením CE sa dokumentuje, že výrobky podľa typového
štítku spĺňajú základné požiadavky nasledujúcich smerníc:
– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (smernica
2004/108/ES)
– Smernica o nízkom napätí (smernica 2006/95/EG)
Všetky elektrické zariadenia Vaillant spĺňajú požiadavky
národných predpisov a zákonných noriem. Výroba výrobkov
sa realizovala podľa medzinárodného systému riadenia kvality normy ISO 9001 a je príslušne certifikovaná.
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2 Bezpečnostné upozornenia a predpisy

2

2.1

Bezpečnostné upozornenia a predpisy

Bezpečnostné a výstražné upozornenia

> Pri inštalácii dodržiavajte všeobecné bezpečnostné upozornenia a výstražné upozornenia, ktoré sú uvedené
pred každým konaním.

2.1.1

Klasifikácia výstražných upozornení
vzťahujúcich sa na činnosť

Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť sú označené výstražnou značkou a signálnymi slovami vzhľadom
na stupeň závažnosti možného nebezpečenstva:
Výstražná
značka

a
e
b
2.1.2

Signálne
slovo

Vysvetlenie

Nebezpečen- bezprostredné ohrozenie života
stvo!
alebo nebezpečenstvo poranenia

Nebezpečen- nebezpečenstvo ohrozenia života
stvo!
zásahom elektrickým prúdom

Opatrne!

riziko vzniku vecných škôd alebo
škôd na životnom prostredí

2.2

Použitie podľa určenia

Pri neodbornom použití alebo pri použití v rozpore s určením môžu vznikať nebezpečenstvá ohrozenia života a zdravia používateľa alebo tretích osôb, resp. obmedzenia
výrobku a iných vecných hodnôt.
Výrobky sú určené ako zdroje tepla pre uzatvorené zariadenia ústredného kúrenia na teplú vodu a na centrálny ohrev
teplej vody v domácnostiach.
Použitie výrobku v prenosných staniciach, ako napr. mobilné
domy alebo obytné automobily, sa považuje za použitie v
rozpore s určením. Za prenosné stanice sa nepovažujú také
jednotky, ktoré sú pevne a trvalo nainštalované (takzvaná
pevná inštalácia).
Inštalácia a použitie výrobku na miestach, na ktorých sa
pravdepodobne vystaví vlhkosti alebo striekajúcej vode, sa
považuje za použitie v rozpore s určením.
Použitie podľa určenia zahŕňa:
– dodržiavanie priložených návodov na obsluhu, inštaláciu
a údržbu výrobku Vaillant, ako aj všetkých ďalších komponentov systému
– dodržiavanie všetkých inšpekčných a údržbových podmienok uvedených v návodoch.
Iné použitie ako použitie opísané v predloženom návode
alebo použitie, ktoré prekračuje tu opísaný rozsah, sa považuje za použitie v rozpore s určením. Použitím v rozpore s
určením je aj každé bezprostredné, komerčné a priemyselné
použitie.
Pozor!
Akékoľvek zneužitie je zakázané.

Štruktúra výstražných upozornení

Výstražné upozornenia rozpoznáte pomocou hornej a dolnej oddeľovacej čiary. Tieto sú štruktúrované podľa nasledujúceho základného princípu:

a

4

Signálne slovo!
Druh a zdroj nebezpečenstva!
Vysvetlenie ku druhu a zdroju nebezpečenstva
> Opatrenia k odvráteniu nebezpečenstva
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Bezpečnostné upozornenia a predpisy 2

2.3

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Bezpodmienečne dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné
upozornenia a predpisy.

Umiestnenie a nastavenie
Umiestnenie, nastavovacie práce, ako aj údržbu a opravu
výrobku smie realizovať iba autorizovaná odborná servisná
firma.
> Výrobok neinštalujte v kúpeľniach, umyvárňach a sprchách, v ktorých môže voda vniknúť do nechránených
dielov výrobku. Bezpodmienečne dodržte upozornenia
týkajúce sa miesta inštalácie (¬ kap. 4.2).
> Výrobok neinštalujte v priestoroch, ktoré sú ohrozené
mrazom! V prípade mrazu môže výrobok zamrznúť a
hrozí nebezpečenstvo netesností na výrobku, čo môže
viesť ku zaplaveniu priestoru.
> Vykurovaciu vodu obohacujte iba schválenými prostriedkami na ochranu proti mrazu a korózii. Nevhodné
prostriedky na ochranu proti mrazu a korózii môžu
poškodiť tesnenia a iné konštrukčné diely vykurovacieho
okruhu a tým spôsobiť netesnosti s únikom vody
(¬ kap. 6.1.1).

2.4

Smernice, zákony a normy

Vykurovací systém:
STN 06 0310 – Ústredné vykurovanie, projektovanie a montáž
STN 06 0830 – Zabezpečovacie zariadenie na ústredné
vykurovanie a ohrev TV
STN 07 7401 – Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom pary do 8MPa

Vecné škody v dôsledku neodborného použitia a/
alebo nevhodného náradia

Elektroinštalácia:
STN 33 2180 – Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov
STN 33 2000 – 3 Elektrotechnické predpisy. Elektrické
zariadenia. Časť 3: Stanovenie základných
charakteristík
STN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické
zariadenia. Časť 7: Zariadenia jednoúčelové a v zvláštnych objektoch.
STN 33 2130 – Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
STN 33 0160 – Elektrotechnické predpisy. Značenie svoriek
elektrických predmetov. Vykonávacie predpisy.
STN 33 2350 – Predpisy na elektrické zariadenia v sťažených klimatických podmienkach.
STN 34 0350 – Elektrotechnické predpisy. Predpisy na
pohyblivé prívody a šnúrové vedenia.
STN 33 1500 – Revízia elektrických zariadení.
STN EN 60 335 – 1- Bezpečnosť elektrických spotrebičov
pre domácnosť a podobné účely. Časť1 –
Všeobecné požiadavky.

Neodborné použitie a/alebo nevhodné náradie môžu viesť
ku vecným škodám (napr. únik vody)!
> Na uťahovanie alebo uvoľňovanie skrutkových spojov
používajte zásadne vhodné vidlicové kľúče (otvorené
kľúče).
> Nepoužívajte rúrkové kliešte, predĺženia atď.

Požiarna bezpečnosť:
STN 92 0300:1997 – Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov
STN 73 0823: 1984 – Požiarne technické vlastnosti hmôt.
Stupne horľavosti stavebných hmôt.

Zabránenie úderu elektrickým prúdom
> Pred inštalačnými a údržbovými prácami vždy vypnite
všetky prívody prúdu.
> Zabezpečte, aby boli prívody prúdu zabezpečené proti
neúmyselnému opätovnému zapnutiu.

Zmeny v okolí výrobku
Na nasledujúcich zariadeniach sa nesmú vykonávať zmeny:
– na výrobku
– na vedeniach pre vodu a elektrický prúd
– na stavebných danostiach, ktoré môžu mať vplyv na prevádzkovú bezpečnosť výrobku.
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Úžitková voda:
STN 06 0320 – Ohrievanie úžitkovej vody
STN 06 0830 – Zabezpečovacie zariadenia na ústredné
vykurovanie a ohrev TV
STN 73 6660 – Vnútorné vodovody
STN 83 0616 – Akosť teplej úžitkovej vody

5

a

3 Popis výrobku

3

Popis výrobku

3.1

Typy výrobku

Výrobok je možné dodať v dole uvedených typoch. Typy
výrobku sa odlišujú predovšetkým vo výkone.

VE 6

Výkon - teplá voda/
výkon - ohrev
zásobníka
[kW]
6

VE 9

9

3 kW + 6 kW
2 x 6 kW

Typ výrobku

Počet a výkon vykurovacích jednotiek [kW]
2 x 3 kW

VE 12

12

VE 14

14

2 x 7 kW

VE 18

18

3 x 6 kW

VE 21

21

3 x 7 kW

VE 24

24

4 x 6 kW

VE 28

28

4 x 7 kW

3.1 Prehľad typov

6
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Popis výrobku 3

3.2

Prehľad výrobkov
15

14

1

2

3
13

12

11

10

9
8
4

7

5
6

3.1 Čelný pohľad, otvorený
Legenda
1 Vykurovacia jednotka
2 Odvzdušňovací ventil
3 Zásobník/výmenník tepla
4 Snímač tlaku
5 Prípojka manometra
6 Poistný ventil
7 Uzemnenie spiatočky vykurovania
8 Uzemnenie skrine
9 Čerpadlo vykurovania
10 Automatický rýchloodvzdušňovač
11 Sieťová prípojka
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12
13
14
15

Stýkač
Doska plošných spojov
Snímač teploty NTC
Bezpečnostný obmedzovač teploty

7

3 Popis výrobku

3.3

Funkčné prvky

1
2
1
3

4

2

12
5

3.2 Pohľad zozadu, otvorený
11
TS

Legenda
1 Expanzná nádoba
2 Čerpadlo vykurovania

6

7

10

9

8

3.3 Funkčné prvky výrobku
Legenda
1 Vykurovacie jednotky
2 Odvzdušňovací ventil
3 Zásobník/výmenník teplej vody
4 Izolácia
5 Automatický rýchloodvzdušňovač
6 Snímač tlaku
7 Čerpadlo vykurovania
8 Výstup vykurovania
9 Spiatočka vykurovania
10 Hydraulická skupina
11 Poistný ventil
12 Expanzná nádoba

Výrobok pozostáva z cylindrického výmenníka tepla s vykurovacími tyčami a hydraulickou skupinou, ktorá na svojej
strane pozostáva z čerpadla vykurovania, snímača tlaku a
poistného ventilu. Ventil údržby slúži pri hydraulickej konštrukčnej skupine ako rýchloodvzdušňovač. Na kompenzáciu expanzie vody vo vykurovacom systéme podmienenej
teplom je nainštalovaná 7 litrová membránová expanzná
nádoba.

8
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3.4

Všeobecný spôsob funkcie

Výrobky sú skonštruované na prevádzku vo vykurovacích
systémoch na teplú vodu s núteným obehom vody. Výrobok
je možné plynulo zapínať a vypínať v krokoch po maximálne
3 kW (pri 6 kW výrobku), po 6 kW (pri 9 kW, 12 kW, 18 kW a
24 kW výrobku) alebo po 7 kW (pri 14 kW, 21 kW a 28 kW
výrobku). Neželaným impulzom v elektrickej sieti počas
zapínania a vypínania sa zabráni tým, že tento proces
pôsobí až s oneskorením 10-70 sekúnd (podľa výstupného
výkonu výrobku).
Čerpadlo pracuje iba v prípade potreby, týmto spôsobom sa
šetrí energia a znižuje mechanické opotrebovanie. Po vypnutí dobieha čerpadlo cca 1 minútu, aby sa využila energia
spätne tečúcej vody do zásobníka, resp. výmenníka tepla.
Počas časov povolenia pre výhodnú nízku tarifu za elektrický prúd (HDO) sa zaručuje zásobovanie teplom a pri
voliteľnom vyrovnávacom zásobníku sa ohrieva obsah
zásobníka, ktorý sa potom počas času blokovania využíva
na ohrev bytu.
Pri pripojení voliteľného zásobníka teplej vody prostredníctvom prípojnej súpravy (príslušenstvo) sa prevezme regulácia teploty elektronikou výrobku.
Výrobok má skriňu z ocele s integrovaným čelným panelom.
Vstup a výstup pre vykurovaciu vodu a elektrická prípojka
sa nachádzajú na spodnej strane výrobku.
Výrobky sú určené na montáž na stenu. Pre dosiahnutie
vyššieho výstupného výkonu je možné výrobky spájať do
kaskády a riadiť ich iba jedným regulátorom priestorovej
teploty. Regulátor priestorovej teploty sa pripája na primárny výrobok.

3.5

4

Montáž a inštalácia

Výrobok sa dodáva predmontovaný v jednom spoločnom
obale.

4.1

Rozsah dodávky

> Prekontrolujte úplnosť a neporušenosť rozsahu dodávky
(¬ tab. 4.1).
Počet
1
1

1

Názov
eloBLOCK
Držiak výrobku
Vrecko s upevňovacím materiálom
3 príchytky 10 x 60
3 skrutky do dreva M6 x 60
Záručný list

1

Návod na obsluhu

1

Návod na inštaláciu

1

4.1 Rozsah dodávky

4.2

Miesto inštalácie

e

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom na základe
vniknutej vody do nechránených dielov
výrobku.
> Výrobok zavesujte iba v zónach, v ktorých nemôže vniknúť voda do nechránených dielov výrobku.

e

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom na prípojkách
pod napätím!
> Výrobok pripojte prostredníctvom pevnej
prípojky a odpojovacieho zariadenia s
roztvorením kontaktov minimálne 3 mm
(napr. poistky alebo výkonové spínače).
> Prihliadajte na kap. 5.2 Sieťová prípojka.

b

Opatrne!
Nebezpečenstvo poškodenia pre výrobok!
> Výrobok neinštalujte v priestoroch, ktoré
sú ohrozené mrazom.

Voliteľné príslušenstvo

Pre inštaláciu a prevádzku výrobku je možné voliteľne
dodať nasledujúce príslušenstvo (iba výňatok):
Č. výr.
0020015570
0020040797

Označenie
Prípojná súprava pre zásobník teplej vody
Snímač vonkajšej teploty

3.2 Príslušenstvo (voliteľne)

V aktuálnom cenníku nájdete kompletný program hydraulického príslušenstva prispôsobený výrobkom.
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4 Montáž a inštalácia

b

Opatrne!
Vecné poškodenie v dôsledku nedostatočnej montáže!
Výrobok sa môže uvoľniť zo steny a spadnúť.
> Pri montáži výrobku dbajte na dostatočnú nosnosť miesta upevnenia.
> Zohľadnite kvalitu steny.

2
2

4.3

Potrebné minimálne odstupy/voľné
priestory pre montáž

C

A

1

A

D

3

1
A

3
A
0

B
A

4.2 Potrebné minimálne odstupy/voľné priestory pre montáž
4.1 Obmedzenia vo vlhkých priestoroch
Legenda:
0 Zóna 0
1 Zóna 1
2 Zóna 2
3 Zóna 3
A 60 cm

Výrobok bol skonštruovaný na umiestnenie na stenu v
suchých, uzatvorených priestoroch.
> Výrobok montujte na stenu v kúpeľniach, umyvárňach a
sprchách mimo zón 0, 1 a 2 (¬ obr. 4.1).

Nielen pre inštaláciu/montáž výrobku, ale aj na vykonávanie
neskorších údržbových prác potrebujete nasledujúce minimálne odstupy, resp. voľné priestory pre montáž:
– (A) bočný odstup: 50 mm
– (B) odstup od spodnej strany: 500 mm
– (C) odstup od vrchnej strany: 800 mm
– (D) odstup od prednej strany: 700 mm
Odstup výrobku od konštrukčných dielov z horľavých materiálov nie je potrebný, pretože pri menovitom tepelnom
výkone výrobku sa nevyskytuje vyššia teplota ako max. prípustná teplota 85 °C.

Ak hrozí nebezpečenstvo, že voda môže vniknúť do nechránených dielov výrobku, potom sa výrobok nesmie zavesiť
ani v zóne 3.
> Pri výbere miesta inštalácie dodržte minimálne odstupy
od steny, podlahy a stropu (¬ kap. 4.3).

10

Návod na inštaláciu a údržbu eloBLOCK 0020161319_00

Montáž a inštalácia 4

4.4

Kótovaný výkres a rozmery pripojenia

310 mm

4.5

Zavesenie výrobku

b

410 mm

Opatrne!
Nebezpečenstvo poškodenia výrobku v
dôsledku nedostatočnej montáže!
Výrobok sa smie montovať iba na pevnú,
uzatvorenú plochu steny.
> Dbajte na dostatočnú nosnosť všetkých
dielov upevnenia!
> Zohľadnite pri tom kvalitu steny!

740 mm

1

2

3
4.3 Rozmery pripojenia v mm

7

1

6
5

2

100 mm

4
3

100 mm

4.5 Zavesenie výrobku

> Do steny vyvŕtajte 3 otvory, podľa vzdialeností voliteľných možností upevnenia v držiaku výrobku.
> Držiak výrobku (1) namontujte na stenu pomocou priložených príchytiek a skrutiek (2).
> Výrobok (3) zaveste na držiak výrobku zhora.

133 mm
235 mm

4.4 Odstupy v mm
Legenda
1 Manometer
2 Výstup vykurovania 3/4"
3 Káblová priechodka
4 Vypúšťací ventil
5 Káblová priechodka pre sieťovú prípojku
6 Spiatočka vykurovania 3/4"
7 Prepad pre poistný ventil

Návod na inštaláciu a údržbu eloBLOCK 0020161319_00
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4.6

Odobratie predného krytu

4.7

Hydraulické pripojenie výrobku

a

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo poranení osôb a/alebo
vecných škôd v dôsledku neodbornej
inštalácie!
Výrobok smie inštalovať iba autorizovaný
servisný pracovník. Servisný pracovník preberá aj zodpovednosť za riadnu inštaláciu a
prvé uvedenie do prevádzky.
> Výrobok inštalujte iba vtedy, keď ste
autorizovaným servisným pracovníkom.

b

Opatrne!
Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku
zvyškov vo výstupe vykurovania a v
spiatočke!
Zvyšky ako okovky po zváraní, opaly,
konope, tmel, hrdza, hrubá nečistota a pod.
v potrubiach sa môžu usadiť vo výrobku a
viesť k poruchám.
> Pred pripojením výrobku starostlivo
vypláchnite vykurovací systém, aby sa
odstránili možné zvyšky!

i

Na inštaláciu na strane systému použite firmou
Vaillant odporúčané príslušenstvo pre hydraulické pripojenie.

1
4.6 Odobratie predného krytu

Ak chcete demontovať predný kryt výrobku, postupujte
takto:
> Uvoľnite skrutky (1) na spodnej strane výrobku.
> Predný kryt potiahnite za spodný okraj smerom dopredu.
> Predný kryt vyveste z uchytenia nahor.

12

– Od prepadového vedenia poistného ventilu musí viesť zo
strany montážnika odpadová rúra s lievikom na odtok a
sifónom ku vhodnému odpadu. Odpad musí byť možné
sledovať!
– Výrobky sú vybavené expanznou nádobou (7 l/0,075 MPa
(0,75 bar)). Pred montážou prekontrolujte výrobok, či
dosahuje tento objem. Ak tomu tak nie je, musí sa na
strane systému nainštalovať dodatočná expanzná
nádoba na sacej strane čerpadla.
– Aby sa zjednodušilo trvalé odvzdušnenie vykurovacieho
systému, musia byť zo strany stavebníka k dispozícii
odvzdušňovacie armatúry na každom vysoko položenom
mieste vykurovacieho systému a na všetkých vykurovacích telesách.
– Na napustenie a vypustenie vykurovacieho systému
potrebujete zo strany stavebníka plniaci a vypúšťací ventil a uzatváracie kohúty pre vykurovaciu a teplú vodu.

Návod na inštaláciu a údržbu eloBLOCK 0020161319_00
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4.7.1

Pripojenie výrobku k vykurovaciemu okruhu

a

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo obarenia a/alebo nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku unikajúcej vody!
Možné netesnosti na vodovodných potrubiach!
> Dbajte na montáž prípojných vedení bez
pnutia, aby nemohlo dôjsť k netesnostiam vo vykurovacom systéme!

4.7.2

Pripojenie poistného ventilu

a

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo obarenia a/alebo nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku unikajúcej vody!
Možné netesnosti na vodovodných potrubiach!
> Výstup poistného ventilu pripojte
prostredníctvom lievika na odtok.

1

4.8 Výstup poistného ventilu

4.7 Montáž výstupu a spiatočky vykurovania

> Výstup a spiatočku vykurovania spojte s prípojkou
výstupu a spiatočky na výrobku.

b

Opatrne!
Nebezpečenstvo poškodenia výrobku bez
prepúšťacieho ventilu namontovaného zo
strany stavebníka!
Keď sú zatvorené všetky ventily vykurovacích telies a výrobok je v prevádzke, prúdi
zohriata vykurovacia voda cez prepúšťací
ventil, aby sa výrobok kontrolovane vypol.
Pomocou kontrolovaného vypnutia výrobku
sa zabráni havarijným vypnutiam a možným
škodám na výrobku.
> Nainštalujte prepúšťací ventil zo strany
stavebníka.

Návod na inštaláciu a údržbu eloBLOCK 0020161319_00

Poistný ventil pre vykurovací systém je integrovaný vo
výrobku.
> Výstup poistného ventilu pripojte prostredníctvom lievika
na odtok.
> Odpadové potrubie položte čo najkratšie a so sklonom
od výrobku.
> Výstup poistného ventilu pripojte prostredníctvom protizápachového uzáveru na odtok alebo výstup uložte smerom von.
Vedenie ukončite tak, aby sa pri úniku vody alebo pary
nemohli poraniť osoby ani poškodiť káble alebo iné elektrické konštrukčné diely. Prihliadajte na to, že pri odpade
smerom von musí byť koniec potrubia viditeľný.
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5 Elektrická inštalácia

5

5.1

Elektrická inštalácia

Dodržiavanie bezpečnostných a
výstražných upozornení

e

e

5.2

Sieťová prípojka

Výrobky sú dimenzované na pripojenie na 3 x 230/400 V.
Výrobky VE 6 a VE 9 je možné pripojiť pomocou mostíka na
1 x 230 V.
Sieťové napätie každej fázy musí byť 230 V; pri sieťových
napätiach nad 253 V a pod 190 V sú možné obmedzenia
funkcie.

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom na prípojkách
pod napätím!
Elektrickú inštaláciu smie realizovať iba
autorizovaná odborná servisná firma.
> Pred elektroinštalačnými prácami vždy
odpojte prívod prúdu.
> Zabezpečte, aby bol tento zaistený proti
neúmyselnému opätovnému zapnutiu.
Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom na prípojkách
pod napätím!
> Pre napájanie elektrickým prúdom pripojte výrobok na elektrickú sieť nulovým
a uzemňovacím vodičom. Túto prípojku
zaistite tak, ako je uvedené v technických
údajoch.
> Výrobok pripojte prostredníctvom pevnej
prípojky a odpojovacieho zariadenia s
roztvorením kontaktov minimálne 3 mm
(napr. poistky alebo výkonové spínače).
> Potrebné prierezy vodičov musí stanoviť
kvalifikovaný servisný pracovník na
základe hodnôt uvedených v technických
údajoch pre maximálny menovitý výkon.
V každom prípade zohľadnite podmienky
inštalácie zo strany stavebníka.

PE W

V

U

N

N

1

5.1 Sieťová prípojka (tu: eloBLOCK VE 24, VE 28)

> Odoberte predný kryt výrobku.
> Namontujte priloženú priebežnú priechodku pre káblovú
priechodku sieťovej prípojky.
> Sieťový prívod preveďte cez káblovú priechodku (1) vľavo
na vnútornej strane výrobku.
> Sieťový prívod zbavte plášťa v dĺžke cca 2 - 3 cm a
vodiče odizolujte.
> Prípojné káble pripojte na príslušné skrutkové svorky
(¬ obr. 5.2 až obr. 5.4).

i

Zabezpečte, aby prípojné káble držali mechanicky pevne v skrutkových svorkách káblovej
priechodky.

> Nasaďte predný kryt.
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5.3

Prevádzka s dvoma tarifami za elektrický
prúd

Napájanie elektrickým prúdom s normálnou tarifou môže
prevádzkovateľ elektrickej siete prerušiť v časoch špičiek.
Vykurovacia prevádzka je potom možná iba v časoch napájania elektrickým prúdom s nižšou tarifou.
Dobu a frekvenciu napájania s elektrickým prúdom s nižšou
tarifou stanovuje prevádzkovateľ elektrickej siete, resp. sa s
ním musí ujasniť.
> Odstráňte mostík na svorke J3 (výkon vykurovania)
(¬ obr. 5.2 až obr. 5.4).
> Kontakt prijímača signálu centrálneho ovládania pripojte
na svorku J3.

5.4

Uzemňovacie prípojky

e

5.5

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života na
základe skratu vo výrobku.
Na elimináciu dôsledkov možného skratu vo
výrobku (napr. v dôsledku vniknutia vody)
sa musí na skriňu výrobku pripojiť dodatočný uzemňovací kábel.
> Uzemňovaciu prípojku výrobku spojte s
vhodnou uzemňovacou prípojkou domovej inštalácie.

Pripojenie regulátorov, príslušenstva a
externých komponentov systému

Montáž vykonajte podľa príslušného návodu na obsluhu.
Potrebné pripojenia k elektronike výrobku (napr. pri externých regulátoroch, snímačoch vonkajšej teploty a pod.)
vykonajte takto:
> Odoberte predný kryt výrobku.
> Prípojné vedenia pripájaných komponentov preveďte cez
káblové priechodky vľavo alebo vpravo na spodnej strane
výrobku.
> Pripojovacie vedenie zbavte plášťa v dĺžke cca 2 - 3 cm a
vodiče odizolujte.
> Prípojné káble pripojte na príslušné skrutkové svorky
(¬ obr. 5.2 až obr. 5.4).

i

Zabezpečte, aby prípojné káble držali mechanicky pevne v skrutkových svorkách.

> Nasaďte predný kryt.
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16

Snímač
teploty

OK

Termostat zásobníka

Snímač NTC

Relé poklesu zaťaženia

Snímač vonkajšej teploty

Regulátor priestorovej teploty

Snímač
tlaku

Displej

Mod

1

1

RE1

K8

K5

8

K9

RE6

Bezpečnostný
obmedzovač
teploty

Výkon
vykurovania

1

J3

Riadiaca doska
plošných spojov

1

K3

J2

K2

K1

Čerpadlo vykurovania

J1

Prípojka pre
3-cestný prepínací ventil

T1,6A

Stýkač 1

A1A2

N

L2
L3
PE

V
W
PE

W
PE

Sieťová prípojka:
3 x 230/400VAC, N, PE, 50 Hz

L1
U

N

Maximálny termostat
pre podlahové kúrenie
(pri pripojení
odstrániť mostík)

V

S1

S2

U

N

5.6

T80mA

Vykurovacie tyče
6 kW (2 x 3 kW)
9 kW (3 kW + 6 kW)
12 kW (2 x 6 kW)
14 kW (2 x 7 kW)

5 Elektrická inštalácia

Plány zapojenia

5.2 Plán zapojenia pre VE 6, VE 9, VE 12, VE 14
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A1A2

OK

Termostat zásobníka

Snímač NTC

Relé poklesu zaťaženia

Snímač vonkajšej teploty

1

1

RE1

Regulátor priestorovej teploty

Snímač
teploty

Displej

Mod

Vykurovacie tyče
18 kW (3 x 6 kW)
21 kW (3 x 7 kW)

Snímač
tlaku

N

Stýkač 2

N

N

K8

K5

8

K9

Bezpečnostný
obmedzovač
teploty

Výkon
vykurovania

1

J3

Riadiaca doska
plošných spojov

1

K3

J2

K2

K1

Čerpadlo vykurovania

J1

Prípojka pre
3-cestný prepínací ventil

RE9

T1,6A
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T80mA

N

A1A2

Stýkač 1

N

N

L2
L3
PE

V
W
PE

W
PE

Sieťová prípojka:
3 x 230/400VAC, N, PE, 50 Hz

L1
U
V

N

Maximálny termostat
pre podlahové kúrenie
(pri pripojení
odstrániť mostík)

U

S1

S2

N

N
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5.3 Plán zapojenia pre VE 18, VE 21
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Snímač
teploty

RE1

Termostat zásobníka

Kaskádové zapojenie

Snímač NTC

Relé poklesu zaťaženia

Snímač vonkajšej teploty

Regulátor priestorovej teploty

Snímač
tlaku

Displej

OK

1

K5

10

Riadiaca doska
plošných spojov

1

RE12

1

K8
1

J3

Bezpečnostný
obmedzovač
teploty

Výkon
vykurovania

K9

K3

J2

K2

K1

Čerpadlo vykurovania

J1

Prípojka pre
3-cestný prepínací ventil

T1,6A

Mod

A1A2

Stýkač 1

Vykurovacie tyče
24 kW (4 x 6 kW)
28 kW (4 x 7 kW)

A1A2

N

Stýkač 2

N

N

T80mA

18

N

N

N

L2
L3
PE

V
W
PE

W
PE

Sieťová prípojka:
3 x 230/400VAC, N, PE, 50 Hz

L1
U

V

N

Maximálny termostat
pre podlahové kúrenie
(pri pripojení
odstrániť mostík)

U

S1

S2

N

N

5 Elektrická inštalácia

5.4 Plán zapojenia pre VE 24, VE 28
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5.7

Pripojenie relé poklesu zaťaženia

5.8

Externé relé poklesu zaťaženia môže riadiť výkon výrobku v
závislosti od vyťaženia siete budovy.
Pri nadmernom zaťažení elektrickej siete (napr. práčkou,
elektrickou rúrou, varičom vody atď.) sa automaticky zníži
výkon výrobku.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

8

2
3
4

Pripojenie externého vysielača signálov
na zobrazenie chyby alebo pre externé
čerpadlo

Ak nie je pripojený zásobník teplej vody, potom môžete na
konektor K2 pripojiť vysielač signálov na zobrazenie chyby
výrobku alebo externé čerpadlo.
Pre pripojenie vysielača signálov postupujte takto:
> Vysielač signálov spojte prostredníctvom skrutkovej
svorky (AKZ 950/3 alebo porovnateľná) s prípojkami "L"
a "N" konektora K2.
> Parameter "d.26" nastavte na "1".
Ak sa na výrobku vyskytne chyba F.xx, potom sa iniciuje
signál.

b

5

Opatrne!
Nebezpečenstvo vecných škôd, ak
externé a interné čerpadlo bežia rôznymi
smermi!
> Dbajte na to, aby sa externé čerpadlo
nainštalovalo v správnom smere.

6

7

Pre pripojenie externého čerpadla postupujte takto:
> Externé čerpadlo spojte prostredníctvom skrutkovej
svorky (AKZ 950/3 alebo porovnateľná) s prípojkami "L"
a "N" konektora K2.
> Ochranný vodič externého čerpadla spojte s uzemňovacou prípojkou na hlavnej svorkovnici (8, obr. 5.5).
> Parameter "d.26" nastavte na "2".

5.9

5.5 Prípojky na konektoroch K8 a K9
Legenda
1 Prípojka regulátora priestorovej teploty, K8 (1, 2)
2 Prípojka snímača vonkajšej teploty, K8 (3, 4)
3 Prípojka pre kontakt relé poklesu zaťaženia zo strany stavebníka, K8 (5, 6)
4 Prípojka snímača NTC (zásobník teplej vody), K8 (7, 8)
5 Prípojka kaskádového zapojenia K8 (9, 10)
6 Prípojka termostatu (zásobník teplej vody), K9
7 Regulátor priestorovej teploty
8 Hlavná svorkovnica

Kaskádové zapojenie
(iba pre eloBLOCK VE 24, VE 28)

Ak výkon výrobku nepostačuje na vyrovnanie tepelných
strát v budove, existuje možnosť pripojiť dodatočný výrobok zo série s 24 alebo 28 kW.
Aby sa umožnilo takzvané kaskádové riadenie, spojte na
konektore K8 prípojky 9 a 10 riadiaceho hlavného výrobku s
prípojkami 1 a 2 riadeného dodatočného výrobku. Ak chcete
kaskádové zapojenie regulovať regulátorom priestorovej
teploty, spojte riadiace prípojky regulátora priestorovej teploty s prípojkami 1 a 2 hlavného výrobku.

Kontakt relé poklesu zaťaženia zo strany stavebníka sa pripája na prípojky 5 a 6 na konektore K8 (¬ obr. 5.2 až
obr. 5.4).
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1
2
3

5.6 Príklad kaskádového zapojenia
Legenda
1 Filter
2 Uzatvárací kohút
3 Spätný ventil

5.10

Jednofázová prípojka

1

N

N

S2
S1
U
V

L

W
PE

PE

5.7 Použitie mostíka pri jednofázovej prípojke

Ak nie je k dispozícii trojfázová prípojka, je možné výrobky
VE 6 a VE 9 alternatívne pripojiť na jednofázovú elektrickú
sieť. V tomto prípade sa musí použiť mostík obsiahnutý v
rozsahu dodávky (1). Mostík spája fázové svorky na lište
sieťového prívodu.
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Uvedenie do prevádzky 6

6

Uvedenie do prevádzky

a

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo poranení osôb a/alebo
vecných škôd v dôsledku neodbornej
inštalácie!
Výrobok sa smie
– počas uvádzania do prevádzky,
– na kontrolné účely,
– počas trvalej prevádzky
prevádzkovať iba s uzatvoreným predným
krytom.
> Po ukončení inštalačných a údržbových
prác opäť namontujte predný kryt.

Za kompatibilitu akýchkoľvek prísad vo zvyšnom vykurovacom systéme a za ich účinnosť nepreberá Vaillant zodpovednosť.

Prísady pre čistiace opatrenia (následné vypláchnutie potrebné)
– Fernox F3
– Sentinel X 300
– Sentinel X 400

Prísady na trvalé ponechanie v systéme
–
–
–
–

Fernox F1
Fernox F2
Sentinel X 100
Sentinel X 200

Prísady na ochranu proti mrazu na trvalé ponechanie v systéme
6.1

6.1.1

Napustenie výrobku a vykurovacieho
systému

Úprava vykurovacej vody

b

Opatrne!
Korózia hliníka a z toho vznikajúce netesnosti v dôsledku nevhodnej vykurovacej
vody!
Inak ako napr. oceľ, sivá liatina alebo meď
reaguje hliník na alkalickú vykurovaciu vodu
(hodnota pH > 8,5) a to výraznou koróziou.
> Pri hliníku zabezpečte, aby hodnota pH
vykurovacej vody ležala medzi 6,5 a
maximálne 8,5.

b

Opatrne!
Nebezpečenstvo vecných škôd v dôsledku
obohatenia vykurovacej vody o nevhodné
prostriedky na ochranu proti mrazu a
korózii!
Prostriedky na ochranu proti mrazu a korózii môžu viesť ku zmenám na tesneniach, ku
hluku počas vykurovacej prevádzky a prípadne ku ďalším následným škodám.
> Nepoužívajte žiadne nevhodné
prostriedky na ochranu proti mrazu a
korózii.

– Fernox Antifreeze Alphi 11
– Sentinel X 500
> Ak ste použili tieto prísady, informujte prevádzkovateľa o
potrebných opatreniach.
> Informujte prevádzkovateľa o spôsobe správania sa pri
ochrane proti mrazu.
> Pri úprave plniacej a doplňujúcej vody dodržujte platné
národné predpisy a technické nariadenia.
Pokiaľ národné predpisy a technické nariadenia nekladú
vyššie požiadavky, platí toto:
> Vykurovaciu vodu musíte upravovať, keď
– celkové plniace a doplňujúce množstvo vody prekročí
počas doby využívania systému trojnásobok menovitého prietoku vykurovacieho systému,
alebo
– keď sa nedodržiavajú smerné hodnoty uvedené v
nasledujúcej tabuľke.

Obohatenie vykurovacej vody o prísady môže vyvolať vecné
škody. Pri riadnom použití nasledujúcich výrobkov sa však
na zariadeniach Vaillant doteraz nezistili žiadne obmedzenia.
> Pri používaní dodržiavajte návody výrobcu prísady.
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Celkový
tepelný výkon

Celková tvrdosť pri najnižšej vykurovacej
ploche kotla2)
20 l/kW

> 20 l/kW
< 50 l/kW

> 50 l/kW

mol/m3

mol/m3

mol/m3

žiadna požiadavka alebo
< 31)

2

0,02

kW
< 50
> 50 až £ 200

2

1,5

0,02

> 200 až £ 600

1,5

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

> 600

6.1.2

Napustenie a odvzdušnenie výrobku a
vykurovacieho systému

1) Pri systémoch s obehovými ohrievačmi a pre systémy s elektrickými vykurovacími prvkami
2) Špecifického objemu systému (menovitý objem v litroch/výkon
vykurovania; pri viackotlových systémoch je potrebné použiť
najmenší jednotlivý výkon vykurovania)
Tieto údaje platia iba do 3-násobku objemu systému pre
plniacu a doplňujúcu vodu. Keď sa prekročí 3-násobný objem
systému, musí sa voda upraviť, presne ako pri prekročení hraničných hodnôt uvedených v tabuľke 6.1 (zmäkčenie, odsolenie,
stabilizácia tvrdosti alebo odkalenie).
6.1 Smerné hodnoty pre vykurovaciu vodu: tvrdosť vody
Vlastnosti vykurovacej
vody

Jednotka

voda s nízkym obsahom soli

voda s
vysokým
obsahom
soli

Elektrická vodivosť pri
25 °C

mS/cm

< 100

100 - 1500

Vzhľad

bez usadzujúcich sa látok

Hodnota pH pri 25 °C

8,2 - 10,01)

8,2 - 10,01)

< 0,1

< 0,02

Kyslík

mg/L

1

2

1) Pri hliníku a zliatinách hliníka je oblasť hodnoty pH obmedzená
na 6,5 až 8,5.
6.2 Smerné hodnoty pre vykurovaciu vodu: obsah vody

6.1 Kontrola plniaceho tlaku vykurovacieho systému

i

Výrobok je vybavený manometrom (2) a digitálnym ukazovateľom tlaku (1). Manometer umožňuje aj pri vypnutom výrobku jednoduchú kontrolu, či je dostatočný plniaci tlak vykurovacieho
systému.
Keď je výrobok v prevádzke, môžete si presnú
hodnotu plniaceho tlaku nechať zobraziť na displeji. Otočným gombíkom otáčajte doprava, kým
nesvieti dióda "bar". Plniaci tlak sa zobrazí na
displeji.

Pre bezchybnú prevádzku vykurovacieho systému musí
manometer pri studenom systéme zobrazovať hodnotu v
oblasti medzi 0,1 a 0,2 MPa (1,0 a 2,0 bar) (merané, keď
nebeží čerpadlo).
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Ak sa vykurovací systém nachádza na viacerých podlažiach,
potom môžu byť na manometri potrebné vyššie hodnoty
pre stav vody v systéme.

> Zachytávaciu nádobu podržte pod koncom hadice
odvzdušňovacieho ventilu (1).
> Otvorte odvzdušňovací ventil (1) dovtedy, kým sa výrobok úplne neodvzdušní.
> Odvzdušnite všetky vykurovacie telesá.
> Následne ešte raz prekontrolujte plniaci tlak systému
(v prípade potreby zopakujte proces plnenia).
> Zatvorte odberný ventil studenej vody a odstráňte
plniacu hadicu.
> Prekontrolujte tesnosť všetkých prípojok.

6.2

Po ukončení inštalácie vykonajte kontrolu funkcie výrobku,
skôr ako výrobok uvediete do prevádzky a odovzdáte prevádzkovateľovi.
> Výrobok uveďte do prevádzky podľa príslušného návodu
na obsluhu.
> Prekontrolujte tesnosť vykurovacieho systému prípadne
aj potrubí teplej vody.
> Prekontrolujte funkciu vykurovania.
> Výrobok odovzdajte prevádzkovateľovi.

3

6.2 Rýchloodvzdušňovač

> Čiapočku rýchloodvzdušňovača (3) na čerpadle uvolnite
o jedno až dve otočenia (výrobok sa samočinne
odvzdušní počas trvalej prevádzky prostredníctvom rýchloodvzdušňovača).
> Otvorte všetky termostatické ventily vykurovacieho systému.
> Plniaci a vypúšťací ventil systému spojte pomocou
hadice s odberným ventilom studenej vody.

i

Kontrola funkcie

Aby sa zabránilo prevádzke s príliš malým množstvom vody a tým predišlo možným následným
škodám, disponuje výrobok snímačom tlaku. Snímač tlaku signalizuje pri poklesnutí pod hodnotu
0,08 MPa (0,8 bar) nedostatočný tlak tým, že
bliká dióda "bar".

> Pomaly otvorte odberný ventil studenej vody a plniaci
ventil vykurovacieho systému a doplňte toľko vody, kým
sa na manometri nedosiahne potrebný tlak systému.
> Zatvorte plniaci ventil.

6.3

Poučenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ výrobku sa musí poučiť o manipulácii a
funkcii výrobku.
> Prevádzkovateľovi odovzdajte všetky, pre neho určené,
návody a doklady k výrobku na ich uschovanie.
> S prevádzkovateľom si prejdite návod na obsluhu a zodpovedajte jeho prípadné otázky.
> Prevádzkovateľa upozornite predovšetkým na bezpečnostné upozornenia, ktoré musí dodržiavať.
> Prevádzkovateľa upozornite na to, že návody musia ostať
v blízkosti výrobku.
> Prevádzkovateľovi vysvetlite, ako má kontrolovať stav
vody/plniaci tlak systému.
> Prevádzkovateľovi vysvetlite, aké opatrenia sú prípadne
potrebné na doplnenie a odvzdušnenie vykurovacieho
systému.
> Prevádzkovateľa upozornite na to, že pri plnení vykurovacieho systému musí zohľadniť kvalitu vody, ktorá je
dostupná na mieste.
> Prevádzkovateľa upozornite na správne (hospodárne)
nastavenie teplôt, regulátorov a termostatických ventilov.
> Prevádzkovateľa upozornite na nutnosť pravidelnej
inšpekcie/údržby systému (zmluva o inšpekcii a údržbe).

1

6.3 Odvzdušňovací ventil
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7

Prispôsobenie výrobku vykurovaciemu 7.2
systému

Výrobky sú vybavené digitálnym informačným a diagnostickým systémom.

7.1

Výber a nastavenie parametrov

V diagnostickom režime môžete meniť rôzne parametre,
aby sa výrobok prispôsobil vykurovaciemu systému.
V tab. 7.1 sú vypísané iba diagnostické kódy, na ktorých
môžete vykonávať zmeny. Všetky ostatné diagnostické kódy
sú potrebné na diagnostiku a odstraňovanie porúch
(¬ kap. 9).

Prehľad nastaviteľných parametrov
systému

Nasledujúce parametre je možné nastavovať za účelom prispôsobenia výrobku vykurovaciemu systému a potrebám
zákazníka:

i

V poslednom stĺpci môžete zadávať vaše nastavenia, potom čo ste nastavili parametre špecifické pre systém.

Na základe nasledujúceho opisu môžete zvoliť príslušné
parametre:
> Otočným gombíkom otáčajte doprava, kým sa na displeji
nezobrazí tlak a kým nesvieti dióda "bar".
> Tlačidlo "MODE" stlačte na minimálne 10 sekúnd.
Všetky diódy v regulátore svietia.
Na displeji sa objaví "0".
> Otočným gombíkom otáčajte doprava alebo doľava na
želaný diagnostický kód.
> Stlačte tlačidlo "OK".
Všetky diódy v regulátore blikajú.
Na displeji sa objaví príslušná diagnostická informácia.
> V prípade potreby zmeníte hodnotu tým, že budete otáčať otočným gombíkom doprava alebo doľava.
> Novo nastavenú hodnotu uložíte tým, že podržíte stlačené tlačidlo "OK", až kým už neblikajú diódy v regulátore.
Na displeji sa opäť objaví číslo diagnostického kódu.
Diagnostický režim je možné ukončiť takto:
> Súčasne stlačte tlačidlá "MODE" a "OK" alebo po dobu
cca 4 minút nestlačte žiadne tlačidlo.
Na displeji sa opäť objaví aktuálna teplota na výstupe vykurovania.
Nastavenie nasledujúcich diagnostických kódov je možné
meniť aj prevádzkovateľom prostredníctvom užívateľského
rozhrania:
"d.7", "d. 31", "d. 43", "d. 45"
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Diagnostický kód
d.0

d.1

d.7

d.19

d.20

d.26

d.31
d.43
d.45
d.46
d.50
d.66

d.68

d.69
d.71
d.72
d.78

d.96

Význam
Čiastočné zaťaženie vykurovania
VE 6
VE 9
VE 12
VE 14
VE 18
VE 21
VE 24
VE 28
Doba dobehu čerpadla pre vykurovaciu prevádzku (spustí sa po ukončení požiadavky na
teplo)
Požadovaná hodnota teploty ohrevu zásobníka
(iba s voliteľným externým zásobníkom teplej
vody)
Druhy prevádzky 2-stupňového čerpadla vykurovania

Max. teplota ohrevu zásobníka alebo
nastavenie termostatu
(iba s voliteľným externým zásobníkom teplej
vody)
Nastavenie pomocného relé

Teplota na výstupe, požadovaná hodnota
Vykurovacia krivka (iba s voliteľným snímačom vonkajšej teploty)
Posun vykurovacej krivky
Hranica vypnutia pri vonkajšej teplote (iba s
voliteľným snímačom vonkajšej teploty)
Funkcia protimrazovej ochrany pre vykurovanie
Výkon vykurovania

Zobrazené hodnoty/
nastaviteľné hodnoty

Výrobné
nastavenie

1-6
1-9
2-12
2-14
2-18
2-21
2-24
2-28
2 - 60 min alebo PE (trvalá)

6
9
12
14
18
21
24
28
10 min

-- , 35 - 65 °C (70 °C)

60 °C

Nastavenie
špecifické
pre systém

0 = vždy stupeň 1 (vysoké otáčky)
1
1 = prevádzka teplej vody, vykurovacia prevádzka a
dobeh prevádzky teplej vody stupeň 1, dobeh
vykurovacej prevádzky stupeň 2
2 = prevádzka teplej vody a dobeh prevádzky teplej
vody stupeň 1, vykurovacia prevádzka a dobeh
vykurovacej prevádzky stupeň 2
3 = vždy stupeň 2 (nízke otáčky)
35 až 70 °C (ak je pripojený snímač zásobníka)
65 °C
Au (ak je pripojený termostat)

0 = použitie pre 3-cestný prepínací ventil
0
1 = použitie pre zobrazenie chyby výrobku
2 = použitie pre externé čerpadlo
Upozornenie: hodnoty 1 a 2 nie je možné nastavovať, ak je zásobník teplej vody pripojený k výrobku
prostredníctvom snímača zásobníka alebo termostatu.
-- , 25 - 80 °C (85 °C)
80 °C
E– až E9
EP– až P9
15 až 25 °C

0 = zap
1 = vyp
0 = kontinuálna modulácia výkonu
1 = symetrické zapínanie/vypínanie vykurovacích
jednotiek
Pokles zaťaženia
0 = bez poklesu zaťaženia
1 = pokles zaťaženia na fáze L1
2 = pokles zaťaženia na fáze L2
3 = pokles zaťaženia na fáze L3
4 = pokles zaťaženia na všetkých fázach
Výkon pri poklese zaťaženia
v závislosti od d.68 a výkonu výrobku
Požadovaná hodnota max. teplota na výstupe 25 až 85 °C
vykurovania
Doba dobehu čerpadla pre prevádzku ohrevu 1 - 10 min
zásobníka
Prekročenie teploty ohrevu zásobníka pri
5 až 50 °C
ohreve (iba pri voliteľnom externom zásobníku 85 °C (ak je zásobník teplej vody pripojený
teplej vody)
prostredníctvom termostatu)
Výrobné nastavenia
1 = obnoviť výrobné nastavenia

P22
0
0

0

0
80 °C
1
50

–

7.1 Nastaviteľné parametre
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7.2.1

Nastavenie čiastočného zaťaženia
vykurovania

Výrobky sú z výroby nastavené na maximálne možné
tepelné zaťaženie. V diagnostickom kóde "d. 0" môžete
nastaviť hodnotu, ktorá zodpovedá výkonu výrobku v kW.

7.2.5

Nastavenie teploty na výstupe

Regulácia teploty na výstupe vykurovania prostredníctvom
vykurovacej krivky je z výroby vypnutá (nastavenie "E-").
Ak je pripojený snímač vonkajšej teploty (voliteľne), môžete
reguláciu aktivovať a nastavovať prostredníctvom vykurovacej krivky v diagnostickom kóde "d.43".
Teplota na výstupe
v °C

7.2.2 Nastavenie doby dobehu a druhu prevádzky
čerpadla

Vykurovacie krivky
3,5 3

90

Doba dobehu čerpadla pre vykurovaciu prevádzku je z
výroby nastavená na hodnotu 10 minút. Dobu je možné
meniť v diagnostickom kóde "d. 1" v rozsahu 2 až 60 minút.

2,5

2
1,5

80

1,2

70

1

Výkon 2-stupňového čerpadla je možné prispôsobovať
potrebám vykurovacieho systému. V prípade potreby
zmeňte nastavenie otáčok čerpadla závislých od prevádzky
v diagnostickom kóde "d.19" (možnosti nastavenia
¬ tab. 7.1).

60
0,6

50

0,4

40

0,2

30

Nastavenie maximálnej teploty na výstupe
vykurovania

7.2.4 Nastavenie maximálnej teploty ohrevu
zásobníka pre externý zásobník teplej vody
Pri pripojenom zásobníku teplej vody je z výroby nastavená
maximálna teplota ohrevu zásobníka na 65 °C.
Ak je zásobník teplej vody pripojený so snímačom zásobníka, potom môžete v diagnostickom kóde "d.20" nastavovať teploty medzi 35 °C a 70 °C.
Ak je zásobník teplej vody pripojený s termostatom, potom
nastavte diagnostický kód "d.20" na "Au".

20

10

0

Požadovaná
priestorová teplota

-10

-20

Vonkajšia teplota v °C

15

Maximálna teplota na výstupe pre vykurovaciu prevádzku je
z výroby nastavená na 80 °C. V diagnostickom kóde "d.71"
ju môžete nastavovať v rozsahu 25 °C a 85 °C.

25

7.2.3

7.1 Nastaviteľné vykurovacie krivky

Zobrazenie na displeji Krivka
E–

0

E0

0,2

E1

0,4

E2

0,6

E3

1,0

E4

1,2

E5

1,5

E6

2,0

E7

2,5

E8

3,0

E9

3,5

7.2 Zobrazenia na displeji pre vykurovacie krivky

7.2.6

Nastavenie teploty na výstupe odlišnej od
vykurovacej krivky

Vykurovacia krivka je z výroby nastavená bez posunu
(nastavenie "P-"). V diagnostickom kóde "d.45" môžete
nastavovať požadovanú priestorovú teplotu odlišne od
vykurovacej krivky.

26

Návod na inštaláciu a údržbu eloBLOCK 0020161319_00

Prispôsobenie výrobku vykurovaciemu systému 7

Zobrazenie na displeji Priestorová teplota

Príklad: 24 kW výrobok

P–

20

P0

15

P1

16

P2

17

P3

18

P4

19

P5

21

P6

22

– Ak je v diagnostickom kóde "d.66" parameter nastavený
na "0", spína výrobok v krokoch po 2 kW, takže je možné
dosiahnuť nasledujúce výkony:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 kW.
– Ak je v diagnostickom kóde "d.66" parameter nastavený
na "1", spína výrobok v krokoch po 6 kW, takže je možné
dosiahnuť nasledujúce výkony:
6, 12, 18, 24 kW

P7

23

P8

24

P9

25

7.3 Zobrazenia na displeji pre teploty

7.2.7

Nastavenie hranice vypnutia pri vonkajšej
teplote

Z výroby je hranica vypnutia nastavená na vonkajšiu teplotu
22 °C.
Ak je pripojený snímač vonkajšej teploty (voliteľne), je
možné hranicu teploty pre vypnutie vykurovacej prevádzky
(letná funkcia) nastaviť v diagnostickom kóde "d.45".

7.2.8 Obnovenie výrobných nastavení
Všetky parametre môžete súčasne nastaviť na výrobné
nastavenia v diagnostickom kóde "d.96". Uložené, štatistické informácie sa pri tom nevymažú.

7.2.9

Nastavenie výkonu vykurovania a poklesu
zaťaženia

Výkon vykurovania
Každá vykurovacia jednotka pozostáva z troch vykurovacích
tyčí. Z výroby je výrobok nastavený na kontinuálnu moduláciu výkonu, pri ktorej je možné zapínať alebo vypínať jednotlivé vykurovacie tyče. Hoci sa výrobok pokúša zaťažovať
fázy hlavného napájania elektrickým prúdom pokiaľ možno
rovnomerne, pri niektorých stupňoch výkonu realizuje
modulácia rozdielne zaťaženie fáz.
Zabrániť tomu je možné tým, že sa výrobok prevádzkuje v
"symetrickom režime". K tomu musíte nastaviť parameter v
diagnostickom kóde "d.66" na "1".
V tomto režime rozdeľuje výrobok zaťaženie rovnomerne
na všetky vedenia, čo samozrejme vedie ku zníženiu modulačných stupňov.
"Symetrický režim" môže byť výhodný pri niektorých nastaveniach výrobkov, napr. pri kaskádovom zapojení.
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Pokles zaťaženia
Výkon vykurovania môžete obmedziť tým, že nastavíte hranicu výkonu pomocou relé poklesu zaťaženia zo strany stavebníka.
Kontakt relé poklesu zaťaženia zo strany stavebníka sa rozpája automaticky, keď sa prekročí maximálne nastavená
intenzita prúdu.
Obmedzenie výkonu je aktívne vtedy, keď je rozpojený kontakt relé poklesu zaťaženia a toto je nastavené prostredníctvom diagnostického kódu "d.68" a "d.69".
Prostredníctvom parametra "d.68" môžete aktivovať odľahčenie pre jednotlivé fázy alebo pre všetky fázy.
Prostredníctvom parametra "d.69" môžete obmedziť výkon
vykurovania, aby bolo možné prevádzkovať ďalšie spotrebiče prostredníctvom rovnakej siete.
Nastavenia parametrov navzájom závisia.
Výkony je možné rozdeliť na jednotlivé fázy, aj keď je v
bode diagnostický kód "d.66" aktivovaný "symetrický
režim".

Príklad 1
Výrobok s výkonom 18 kW (3 x 27 A) chcete prevádzkovať
so samostatným 3 kW zásobníkom teplej vody (14 A).
Zásobník teplej vody je pripojený na L2 a predpokladá sa,
že L2 je pripojená na dosku plošných spojov "V". Napájanie
elektrickým prúdom je istené poistkou 32 A. Aby bolo
možné obidva výrobky prevádzkovať súčasne, musíte pokles
zaťaženia nastaviť takto:
"d.68" = 2, rezerva výkonu pre L2
"d.69" = 4, rezerva výkonu 4 kW (2 kW je príliš málo)
Ak teraz výrobok beží na maximálny výkon a ohrieva sa
zásobník teplej vody, je intenzita prúdu 41 A (viac ako 32 A).
Relé poklesu zaťaženia rozpojí kontakt a výrobok odpojí 2
vykurovacie tyče na L2. Intenzita prúdu na L2 je teraz 23 A.
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Príklad 2
Výrobok s výkonom 28 kW (3 x 43 A) chcete prevádzkovať
so samostatným 6 kW zásobníkom teplej vody (3 x 9 A),
ktorý je pripojený na všetky fázy. Napájanie elektrickým
prúdom je istené poistkou 50 A.
Aby bolo možné obidva výrobky prevádzkovať súčasne,
musíte pokles zaťaženia nastaviť takto:
"d.68" = 4, rezerva výkonu pre všetky fázy
"d.69" = 7, rezerva výkonu 7 kW (2,3 kW na každú fázu)
Ak teraz výrobok beží na maximálny výkon a ohrieva sa
zásobník teplej vody, je intenzita prúdu 52 A (viac ako
50 A). Relé poklesu zaťaženia rozpojí kontakt a výrobok
odpojí jednu vykurovaciu tyč na každej fáze. Intenzita prúdu
na L2 je teraz 41,5 A.

8

8.1

Keď sa zníži želaný výkon, potom výrobok zvolí vykurovaciu
tyč, ktorá sa odpojí, takto:
– Výrobok najskôr zvolí fázu s najväčším zaťažením.
– Výrobok potom zvolí vykurovaciu tyč s najdlhšou dobou
chodu na tejto fáze.
Potom čo sa odpojila vykurovacia tyč (alebo skupina troch
vykurovacích tyčí), môže sa opäť pripojiť najskôr po
1 sekunde (po 3 sekundách pre skupinu).

Intervaly inšpekcií a údržby

Odborné, pravidelné inšpekcie (jeden krát ročne)
a údržby (minimálne každé 2 roky), ako aj výlučné použitie
originálnych náhradných dielov majú rozhodujúci význam
pre bezporuchovú prevádzku a vysokú životnosť výrobku.

a

Kedy sa pripája alebo odpája aká vykurovacia tyč?
Keď sa zvýši želaný výkon, potom výrobok zvolí vykurovaciu tyč, ktorá sa pripojí, takto:
– Výrobok najskôr zvolí fázu s najmenším zaťažením.
– Výrobok potom zvolí vykurovaciu tyč na tejto fáze, ktorá
bola doteraz pripojená najmenej často.
Potom čo sa pripojila vykurovacia tyč (alebo skupina troch
vykurovacích tyčí), môže sa opäť odpojiť najskôr po
7 sekundách (po 21 sekundách pre skupinu).

Inšpekcia a údržba

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo poranenia a vecného
poškodenia v dôsledku neodbornej
inšpekcie, údržby a opravy!
Zanedbaná alebo neodborná údržba môže
obmedziť prevádzkovú bezpečnosť výrobku.
> Inšpekciu/údržbu a opravu výrobku smie
realizovať iba autorizovaná odborná servisná firma.

Odporúčame preto uzavretie zmluvy o inšpekcii, resp.
údržbe.
Inšpekcia slúži na to, aby sa zistil skutočný stav výrobku a
porovnal s požadovaným stavom. Toto sa realizuje meraním,
kontrolou, sledovaním.
Údržba je potrebná na to, aby sa odstránili prípadné
odchýlky skutočného stavu od požadovaného stavu. Toto sa
obvykle realizuje čistením, nastavením a prípadne výmenou
jednotlivých komponentov podliehajúcich opotrebovaniu.

8.2

Všeobecné pokyny k inšpekcii a údržbe

Obstarávanie náhradných dielov
> Ak pri údržbe alebo oprave potrebujete náhradné diely,
potom používajte výhradne originálne náhradné diely
Vaillant.
Originálne konštrukčné diely výrobku boli zahrnuté do certifikácie pokiaľ ide o kontrolu zhody CE. Ak pri údržbe alebo
oprave nepoužijete originálne náhradné diely Vaillant zahrnuté do certifikácie, potom zaniká zhoda CE výrobku. Preto
nutne odporúčame montáž systémov originálnych náhradných dielov Vaillant.
Informácie o dostupných originálnych náhradných dieloch
Vaillant získate na kontaktnej adrese uvedenej na zadnej
strane.
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e

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom na prípojkách
pod napätím!
Na napájacích svorkách výrobku je elektrické napätie aj pri vypnutom hlavnom
vypínači.
> Výrobok odpojte od elektrickej siete tým,
že vytiahnete zástrčku alebo výrobok
prestavíte do stavu bez napätia prostredníctvom odpojovacieho zariadenia s roztvorením kontaktov minimálne 3 mm
(napr. poistky alebo výkonový spínač).

i

Ak sú potrebné inšpekčné a údržbové práce pri
zapnutom hlavnom vypínači, upozorní sa na to
pri opise údržbovej práce.

a

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo popálenia alebo obarenia
v dôsledku horúcich konštrukčných dielov!
Na všetkých konštrukčných dieloch vedúcich vodu hrozí nebezpečenstvo popálenín
a obarenín.
> Na konštrukčných dieloch pracujte až
vtedy, keď sú vychladnuté.

Pred údržbovými prácami vždy vykonajte nasledujúce pracovné kroky:
> Výrobok odpojte od elektrickej siete.
> Zatvorte servisné ventily na výstupe a spiatočke vykurovania.
> Odoberte predný kryt výrobku.
Po ukončení všetkých údržbových prác vždy vykonajte
nasledujúce pracovné kroky:
> Otvorte servisné ventily na výstupe a spiatočke vykurovania.
> V prípade potreby naplňte výrobok na strane vykurovacej vody opäť na tlak medzi 0,1 a 0,2 MPa (1,0 a 2,0 bar)
a odvzdušnite vykurovací systém.
> Výrobok opäť pripojte na elektrickú sieť a zapnite hlavný
vypínač.
> Prekontrolujte tesnosť výrobku na strane vody.
> V prípade potreby ešte raz naplňte vykurovací systém a
odvzdušnite ho.
> Nasaďte predný kryt výrobku.
> Vykonajte kontrolu funkcie výrobku.
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8.3

Prehľad údržbových prác

Jeden krát ročne pred začiatkom vykurovacieho obdobia by
sa mal vykurovací systém prekontrolovať. Mimoriadnu
pozornosť je pri tom potrebné venovať nasledujúcim konštrukčným dielom:
> Prekontrolujte riadnu funkciu všetkých kontaktov.
> Vymeňte opotrebované kontakty.
> Prekontrolujte ochranné kryty všetkých odvzdušňovacích
ventilov na poškodenie.
> Vymeňte poškodené ochranné kryty.
> Prekontrolujte, či na plniacom ventile expanznej nádoby
neuniká voda. Unikajúca voda upozorňuje na chybnú
membránu. V takom prípade sa musí vymeniť expanzná
nádoba (¬ kap. 10.8).

8.4

Vypustenie výrobku/vykurovacieho
systému

b

Opatrne!
Možné vecné škody v dôsledku mrazu!
Ak sa výrobok, resp. vykurovací systém
odstaví na dlhšiu dobu mimo prevádzku,
môže dôjsť k poškodeniu mrazom.
> Výrobok, resp. vykurovací systém úplne
vypustite.

> Odoberte predný kryt.
> Prekontrolujte, či je otvorený rýchloodvzdušňovač na
čerpadle, aby sa výrobok úplne vypustil.
> Hadicu upevnite na vypúšťacie miesto systému.
> Voľný koniec hadice umiestnite na vhodné miesto
odtoku.
> Zabezpečte, aby boli otvorené servisné ventily.
> Otvorte vypúšťací ventil.
> Otvorte odvzdušňovacie ventily na vykurovacích telesách. Začnite na najvyššie položenom vykurovacom
telese a postupujte ďalej zhora nadol.
> Keď voda vytiekla, opäť uzatvorte odvzdušňovacie ventily vykurovacích telies a vypúšťací kohút.
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9

9.1

Odstraňovanie porúch

Poruchy

Počas prevádzky môže dôjsť k nasledujúcim poruchám:
– Prehriatie výrobku
– Vykurovanie bez vody

9.1.1

Prehriatie výrobku

i

Na zabránenie poraneniam a vecným škodám je
výrobok vybavený bezpečnostným obmedzovačom teploty (BOT).

Ak teplota vody vo výrobku presiahne hodnotu 95 °C, iniciuje sa bezpečnostný obmedzovač teploty.

9.1.2

Príliš nízky prevádzkový tlak

Ak tlak vo výrobku klesne pod 0,06 MPa (0,6 bar), výrobok
sa elektronicky zablokuje. Príliš nízky prevádzkový tlak
vzniká v dôsledku
– netesností vodovodných rúr
– chybnej expanznej nádoby
– vzduchu vo vykurovacom okruhu
Ak manometer zobrazuje príliš nízky prevádzkový tlak:
> Prekontrolujte všetky spoje celého vykurovacieho systému na netesnosti.
> Prekontrolujte riadnu funkciu expanznej nádoby.
> Odvzdušnite všetky vykurovacie telesá.
Po odstránení príčiny poruchy a odvzdušnení vykurovacích
telies sa výrobok automaticky odblokuje.
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9.2

Kódy chýb

i

Ak sa chcete obrátiť na zákaznícky servis Vaillant, resp. servisného partnera Vaillant, uveďte
podľa možnosti zobrazovaný kód chyby (F.xx).

Kódy chýb pri vzniknutých chybách potlačia všetky ostatné
zobrazenia.
Na displeji sa zobrazuje striedavo "F" a číslo kódu chyby.
Pri súčasnom výskyte viacerých chýb sa príslušné kódy
chýb zobrazujú striedavo vždy na cca dve sekundy.
Kód

Význam

F. 00 Prerušenie snímača teploty na výstupe
F.10 Skrat na snímači teploty na výstupe
F.13

Skrat na snímači zásobníka

F.19 Skrat na snímači NTC (snímač vonkajšej teploty)
- prehriatie výrobku
F.20 - poistka na doske plošných spojov prepálená
- zareagoval bezpečnostný obmedzovač teploty
F.22 Vykurovanie bez vody

F.41 Zaseknuté relé (HDO)

F.55 Zaseknutý stýkač alebo relé

F.63 EEPROM chybná
F.73

Signál snímača tlaku vody v nesprávnej oblasti
(príliš nízky)

F.74

Signál snímača tlaku vody v nesprávnej oblasti (príliš
vysoký)

F.85 Zásobník vo výrobku zamrznutý

F.86 Externý zásobník vody zamrznutý

Príčina/náprava
NTC chybný, NTC kábel chybný, chybný konektor na NTC, chybný
konektor na elektronike
Konektor na snímači má skrat na kostru ku skrini,
skrat v káblovom zväzku, snímač chybný
Konektor na snímači má skrat na kostru ku skrini,
skrat v káblovom zväzku, snímač chybný
Konektor na snímači má skrat na kostru ku skrini,
skrat v káblovom zväzku, snímač chybný.
Pri E- sa chyba nezobrazuje. Výrobok vykuruje po zvolenú teplotu na
výstupe bez zohľadnenia vykurovacích kriviek.
Bezpečnostný obmedzovač teploty pripojený termicky nesprávne
alebo chybný, znovu nastaviť bezpečnostný obmedzovač teploty
Nízky tlak vody vo výrobku (pod 0,06 MPa (0,6 bar))
Poruchu zaseknutého relé je možné odstrániť vypnutím a opätovným
zapnutím výrobku.
Ak aj po opätovnom zapnutí výrobok naďalej signalizuje zaseknuté
relé blikaním diódy HDO; chybu vymažte resetom na výrobné nastavenie (d.96)
Výrobok odpojte od napájania elektrickým prúdom.
Obráťte sa na zákaznícky servis.
Prekontrolujte všetky stýkače a relé a chybné v prípade potreby
vymeňte.
Chyba komunikácie s EEPROM; obnovte výrobné nastavenia výrobku
(d.96)
Vedenie ku snímaču tlaku vody je prerušené alebo má skrat na zem
signálu alebo je chybný snímač tlaku vody
Vedenie ku snímaču tlaku vody má skrat k 5 V alebo interná chyba v
snímači tlaku vody
Výrobok sa automaticky vypne, ak teplota na snímači teploty na
výstupe (NTC) klesne pod 3 °C a nie je prítomný tlakový skok a opäť sa
automaticky zapne pri teplote nad 4 °C
Výrobok sa automaticky vypne, ak teplota v externom zásobníku teplej
vody klesne pod 3 °C a opäť sa automaticky zapne pri teplote nad 4 °C.
Chyba sa nezobrazí, ak zásobník nie je v prevádzke (--)

9.1 Kódy chýb

Návod na inštaláciu a údržbu eloBLOCK 0020161319_00

31

9 Odstraňovanie porúch

9.3

Vyhľadávanie chýb

Zobrazujú sa hodnoty alebo správy na
displeji?

nie

Prekontrolujte poistku dosky plošných
spojov a či je zapnuté napájanie elektrickým prúdom.

áno

Doplňte vykurovaciu vodu po tlak 0,1
MPa (1,0 bar).

áno
Zobrazuje sa tlak nižší ako 0,06 MPa
(0,6 bar)?

alebo

Prekontrolujte snímač tlaku vody.

nie
Dajte požiadavku na teplú vodu.

Zobrazuje sa teplota vody na displeji?

nie

áno

Prekontrolujte
- nastavenie pre vykurovaciu vodu
- nastavenie pre regulátor priestorovej
teploty a jeho kabeláž ku výrobku

áno
Chybu identifikujte prostredníctvom
zoznamu kódov chýb.

Počkajte cca 60 sekúnd.

Mení výrobok činnosť, skôr ako sa
dosiahne požadovaná teplota?

nie

Zobrazuje sa kód chyby?

áno

Teplotný rozdiel medzi výstupom a
spiatočkou vykurovania je príliš veľký.
Prietokové množstvo vo vykurovacom
systéme je príliš nízke.

nie
Vypne sa výrobok skôr, ako sa
dosiahne nastavená teplota na
výstupe?

áno

Teplota na výstupe je príliš vysoká.
Prietokové množstvo vo vykurovacom
systéme je príliš nízke.

nie

Ak je pripojený externý zásobník teplej
vody, prekontrolujte funkciu 3-cestného prepínacieho ventilu.

nie
Sú vykurovacie telesá teplé?
áno
Normálna funkcia

Prekontrolujte 3-cestný prepínací
ventil.

Otvorte odberné miesto teplej vody.

áno
Ohrieva výrobok zásobník teplej vody?
áno
Normálna funkcia

nie

Zobrazuje sa teplota vody na displeji?
nie
Je snímač zásobníka chybný?

9.1 Vyhľadávanie chýb
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9.4

Vyvolanie a zmena diagnostických kódov

V diagnostickom režime môžete meniť určité parametre
alebo si nechať zobraziť ďalšie informácie. Vyvolanie diagnostického režimu je opísané v kap. 7.1.
Kód
d.0

d.1

d.4

d.5

Význam
Čiastočné zaťaženie vykurovania
VE 6
VE 9
VE 12
VE 14
VE 18
VE 21
VE 24
VE 28
Doba dobehu čerpadla pre vykurovaciu prevádzku (spustí sa po ukončení požiadavky na
teplo)
Nameraná hodnota snímača zásobníka
(iba pri voliteľnom, externom zásobníku teplej
vody)
Požadovaná hodnota teploty na výstupe v
závislosti od aktuálnych prevádzkových podmienok

d.7

Požadovaná hodnota teploty ohrevu zásobníka
(iba s voliteľným externým zásobníkom teplej
vody)
d.10 2-stupňové čerpadlo vykurovania

d.16

d.19

d.20

d.22
d.26

d.31
d.35

d.40
d.43
d.45

Zobrazené hodnoty/
nastaviteľné hodnoty

Výrobné
nastavenie

1-6
1-9
2-12
2-14
2-18
2-21
2-24
2-28
2 - 60 min alebo PE (trvalá)

6
9
12
14
18
21
24
28
10 min

- zobrazenie v °C (ak je pripojený snímač zásobníka)
- "--" (ak je pripojený termostat)
v °C, max. hodnota nastavená v d.71, prípadne
obmedzená vykurovacou krivkou a prostredníctvom regulátora priestorovej teploty, ak je pripojený
-- , 35 - 65 °C, (70 °C)

–

0
1

–

= čerpadlo nebeží
= čerpadlo beží na stupni 1 (vysoké
otáčky)
2
= čerpadlo beží na stupni 2 (nízke
otáčky)
Požiadavka na vykurovanie z regulátora priesto- 0
= bez požiadavky na vykurovanie, resp.
rovej teploty, ak je pripojený
nepripojený regulátor priestorovej
teploty
1
= požiadavka na vykurovanie
Druhy prevádzky 2-stupňového čerpadla vyku- 0 = vždy stupeň 1 (vysoké otáčky)
rovania
1 = prevádzka teplej vody, vykurovacia prevádzka
a dobeh prevádzky teplej vody stupeň 1,
dobeh vykurovacej prevádzky stupeň 2
2 = prevádzka teplej vody a dobeh prevádzky teplej vody stupeň 1, vykurovacia prevádzka a
dobeh vykurovacej prevádzky stupeň 2
3 = vždy stupeň 2 (nízke otáčky)
Max. teplota ohrevu zásobníka alebo
35 až 70 °C (ak je pripojený snímač zásobníka)
nastavenie termostatu
Au (ak je pripojený termostat)
(iba s voliteľným externým zásobníkom teplej
vody)
Požiadavka na teplú vodu
0 = vyp
(iba pri voliteľnom, externom zásobníku)
1 = zap
Nastavenie pomocného relé
0 = použitie pre 3-cestný prepínací ventil
1 = použitie pre zobrazenie chyby výrobku
2 = použitie pre externé čerpadlo
Upozornenie: hodnoty 1 a 2 nie je možné nastavovať, ak je zásobník teplej vody pripojený k
výrobku prostredníctvom snímača zásobníka
alebo termostatu.
Teplota na výstupe, požadovaná hodnota
-- , 25 - 80 °C (85 °C)
Poloha prepínacieho ventilu prednosti
0 = vykurovanie;
2 = teplá voda; ohrev zásobníka
1 = stredná poloha (nedefinovaná)
Teplota na výstupe
Skutočná hodnota v °C
Vykurovacia krivka
E– až E9 (¬ kap. 7.2.5)
Posun vykurovacej krivky
P– až P9 (¬ kap. 7.2.6)

Nastavenie
špecifické pre
systém

–

60 °C

–

1

65 °C

–
0

80 °C
–

–
EP-

9.2 Diagnostické kódy (pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Kód

Význam

d.46 Hranica vypnutia pri vonkajšej teplote:
hranica teploty pre vypnutie vykurovacej
prevádzky (letná funkcia, iba s pripojeným
snímačom vonkajšej teploty)
d.47 Vonkajšia teplota (iba s pripojeným snímačom vonkajšej teploty)
d.50 Funkcia protimrazovej ochrany pre vykurovanie
d.66 Výkon vykurovania

d.68 Pokles zaťaženia

d.69 Výkon pri poklese zaťaženia
d.71 Požadovaná hodnota max. teplota na výstupe
vykurovania
d.72 Doba dobehu čerpadla pre prevádzku ohrevu
zásobníka
d.78 Prekročenie teploty ohrevu zásobníka pri
ohreve (iba pri voliteľnom externom zásobníku teplej vody)
d.80 Doba chodu zásobníka pre vykurovaciu prevádzku
d.81 Doba chodu zásobníka pre prevádzku teplej
vody (iba pri voliteľnom, externom zásobníku
teplej vody)
d.82 Počet vykurovacích cyklov vo vykurovacej
prevádzke

15 až 25 °C

Výrobné
nastavenie
22

Skutočná hodnota v °C

–

0
1
0
1

= zap
= vyp
= kontinuálna modulácia výkonu
= symetrické zapínanie/vypínanie vykurovacích jednotiek
0 = bez poklesu zaťaženia
1 = pokles zaťaženia na fáze L1
2 = pokles zaťaženia na fáze L2
3 = pokles zaťaženia na fáze L3
4 = pokles zaťaženia na všetkých fázach
v závislosti od d.68 a výkonu výrobku (d.0)

0

25 až 85 °C

80 °C

1 - 10 min

1

5 až 50 °C
85 °C (ak je zásobník teplej vody pripojený
prostredníctvom termostatu)
Zobrazenie prevádzkových hodín v h

50

–

Zobrazenie prevádzkových hodín v h

–

Zobrazené hodnoty/
nastaviteľné hodnoty

0

0

0

–

d.83 Počet vykurovacích cyklov v prevádzke teplej
vody (iba pri voliteľnom, externom zásobníku
teplej vody)
d.86 Priemerný počet doby riadenia na jedno relé x 100

–

d.87 Priemerná doba vykurovania na jednu vykurovaciu tyč
d.93 Varianty výrobku

Zobrazenie v h

–

1 =6K
2=9K
3 = 12 K
4 = 14 K
5 = 18 K
6 = 21 K
7 = 24 K
8 = 28 K
1 = obnoviť výrobné nastavenia

–

d.96 Výrobné nastavenia
9.2

34

Nastavenie
špecifické pre
systém

–

–

Diagnostické kódy (pokračovanie)
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10

Výmena konštrukčných dielov

Práce následne uvedené v tejto kapitole smie vykonávať iba
kvalifikovaný servisný pracovník.
> Na opravy používajte iba originálne náhradné diely.
> Presvedčte sa o správnej montáži dielov, ako aj o dodržaní ich pôvodnej polohy a smeru.

10.1

10.2

Výmena čerpadla

> Výrobok odpojte od elektrickej siete.
> Vodu vo výrobku nechajte ochladnúť na cca 40 °C.
> Zatvorte servisné ventily na výstupe a spiatočke vykurovania.
> Vypustite výrobok.

Bezpečnostné upozornenia
1

Pri každej výmene konštrukčných dielov dodržiavajte kvôli
svojej vlastnej bezpečnosti a na zabránenie vecným škodám
na výrobku nasledujúce bezpečnostné upozornenia.
> Výrobok uveďte mimo prevádzku.

e

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom na prípojkách
pod napätím!
Na napájacích svorkách výrobku je elektrické napätie aj pri vypnutom hlavnom
vypínači.
> Výrobok odpojte od elektrickej siete tým,
že vytiahnete zástrčku alebo výrobok
prestavíte do stavu bez napätia prostredníctvom odpojovacieho zariadenia s roztvorením kontaktov minimálne 3 mm
(napr. poistky alebo výkonový spínač)!

a

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo popálenia alebo obarenia
v dôsledku horúcich konštrukčných dielov!
Na všetkých konštrukčných dieloch vedúcich vodu hrozí nebezpečenstvo popálenín
a obarenín.
> Na konštrukčných dieloch pracujte až
vtedy, keď sú vychladnuté.

4

2

3
.
10.1 Demontáž čerpadla

5

> Zatvorte servisné ventily na výstupe a spiatočke vykurovania.
> Zatvorte servisné ventily na prívode studenej vody.
> Vypustite výrobok, ak chcete vymeniť konštrukčné diely
výrobku vedúce vodu!
> Dbajte na to, aby na konštrukčné diely vedúce elektrický
prúd nekvapkala voda!
> Používajte iba nové tesnenia a O-krúžky!
> Po ukončení prác prekontrolujte tesnosť všetkých
potrubí a prípojok vedúcich vodu.
> Po ukončení prác vykonajte kontrolu tesnosti.
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10.2 Upevňovacie skrutky na spodnej strane výrobku

> Odoberte spojovací kábel (4) ku čerpadlu z dosky plošných spojov.
> Uvoľnite skrutkový spoj potrubia spiatočky (1) ku výmenníku tepla.
> Uvoľnite skrutkový spoj potrubia (2) k expanznej nádobe.
> Stiahnite poistné ramienko (3).
> Uvoľnite upevňovacie skrutky (5) čerpadla na spodnej
strane výrobku.
> Čerpadlo opatrne otáčajte v smere hodinových ručičiek,
aby ste ho vybrali z výrobku.
> Pri montáži nového čerpadla použite nové tesnenia,
nasaďte O-krúžky s mazivom na báze vody.
> Prekontrolujte tesnosť všetkých prípojok vedúcich vodu
a pevné utiahnutie konektorov.
Skôr ako výrobok opäť uvediete do prevádzky, odporúčame
vám prekontrolovať funkciu čerpadla:
> Uvoľnite čiapočku rýchloodvzdušňovača.
> Odskrutkujte kryt na hriadeli čerpadla.
> Pomocou skrutkovača otáčajte hriadeľ čerpadla. Ak pri
tom zaznamenáte citeľný odpor, musí sa motor čerpadla
demontovať.
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10 Výmena konštrukčných dielov

> Očistite rotor a skriňu.
> Motor opäť namontujte.
> Čiapočku naskrutkujte na rýchloodvzdušňovač.

i
10.3

Ak sa po inšpekcii/údržbe blokuje čerpadlo,
nespadá táto oprava pod záruku.

1

Výmena výmenníka tepla

> Výrobok odpojte od elektrickej siete.
> Vodu vo vykurovacom systéme a vo výrobku nechajte
vychladnúť na cca 40 °C.
> Zatvorte servisné ventily na výstupe a spiatočke vykurovania.
> Zatvorte servisné ventily na prívode studenej vody.
> Vypustite výrobok.
> Dodatočne ku prednému krytu odstráňte aj bočný kryt a
kryty vrchnej strany výrobku.

10.5 Upevňovacie skrutky na vrchnej strane

> Odskrutkujte obidve skrutky na vrchnej strane výmenníka tepla.
> Kompletný výmenník tepla vyberte z výrobku smerom
nahor.

i

Oprava upchatého výmenníka tepla nespadá pod
záruku.

1

10.4

10.3 Upevňovacia skrutka spiatočky vykurovania

> Odpojte káblové spojenia vykurovacích tyčí ku doske
plošných spojov a ku lište sieťového prívodu (N, modrá).
> Odskrutkujte uzemňovacie vedenie.
> Uvoľnite prípojku spiatočky (1) na spodku výmenníka
tepla.

Výmena vykurovacích tyčí

> Výrobok odpojte od elektrickej siete.
> Vodu vo vykurovacom systéme a vo výrobku nechajte
vychladnúť na cca 40 °C.
> Zatvorte servisné ventily na výstupe a spiatočke vykurovania.
> Zatvorte servisné ventily na prívode studenej vody.
> Vypustite výrobok.
> Odstráňte príslušné kryty v závislosti od toho, ktorá
vykurovacia tyč sa má vymeniť.

i

Po výmene vykurovacej tyče musíte zabezpečiť,
aby sa nezasekli relé a stýkače.

1
1

10.4 Upevňovacia skrutka výstupu vykurovania

> Uvoľnite prípojku výstupu (1) na vrchnej strane výmenníka tepla.

10.6 Demontáž vykurovacích tyčí

> Odpojte káblové spojenia vykurovacích tyčí (1) ku doske
plošných spojov a ku lište sieťového prívodu (N, modrá).
> Odskrutkujte uzemňovacie vedenie.
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Výmena konštrukčných dielov 10

> Pomocou vhodného otvoreného kľúča vyskrutkujte vykurovaciu tyč proti smeru hodinových ručičiek z výmenníka
tepla.
> Po montáži novej vykurovacej tyče prekontrolujte tesnosť všetkých prípojok vedúcich vodu a pevné utiahnutie
konektorov.

i
10.5

Oprava upchatej vykurovacej tyče nespadá pod
záruku.

10.6

Výmena snímača tlaku vody

> Vodu vo vykurovacom systéme a vo výrobku nechajte
vychladnúť na cca 40 °C.
> Výrobok vypnite na hlavnom vypínači.
> Výrobok odpojte od elektrickej siete.
> Zatvorte servisné ventily na výstupe a spiatočke vykurovania.
> Zatvorte servisné ventily na prívode studenej vody.
> Vypustite výrobok.

Výmena poistného ventilu
1

> Výrobok odpojte od elektrickej siete.
> Vodu vo výrobku nechajte ochladnúť na cca 40 °C.
> Zatvorte servisné ventily na výstupe a spiatočke vykurovania.
> Zatvorte servisné ventily na prívode studenej vody.
> Vypustite výrobok.

2

3

1

10.8 Demontáž snímača tlaku

>
>
>
>

Stiahnite konektor (2).
Pomocou skrutkovača stiahnite poistnú svorku (1).
Odoberte snímač tlaku (3).
Po montáži nového snímača tlaku prekontrolujte pevné
upevnenie poistnej svorky a konektora.
> Prekontrolujte tesnosť snímača tlaku.

10.7 Demontáž poistného ventilu

> Odstráňte poistné ramienko (1) a poistný ventil vyberte
z výrobku.
> Po montáži prekontrolujte pevné upevnenie a tesnosť
nového poistného ventilu.
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10 Výmena konštrukčných dielov

10.7

Výmena snímača teploty NTC a
bezpečnostného obmedzovača teploty
1

> Výrobok odpojte od elektrickej siete.
> Vodu vo vykurovacom systéme a vo výrobku nechajte
vychladnúť na cca 40 °C.
1

10.10 Upevňovacie skrutky prídržných plechov

> Uvoľnite obidve skrutky (1) prídržných plechov na vrchnej strane výrobku.

1

2

10.9 Snímač teploty NTC a bezpečnostný obmedzovač teploty

Bezpečnostný obmedzovač teploty (1)
> Uvoľnite skrutku na uchytení bezpečnostného obmedzovača teploty.
> Bezpečnostný obmedzovač teploty odoberte kompletne s
uchytením.
> Stiahnite obidva konektory.
> Po montáži nového bezpečnostného obmedzovača teploty prekontrolujte pevné upevnenie uchytenia a konektora.

10.11 Skrutkový spoj prípojky vody

> Uvoľnite prípojku vody (1) na spodnej strane expanznej
nádoby.
> Expanznú nádobu vyberte z výrobku smerom nahor.
> Pri opätovnej montáži vždy použite nové tesnenia.

Snímač teploty NTC (2)
> Snímač teploty odoberte kompletne s prídržnou sponou.
> Stiahnite obidva konektory.
> Po montáži nového snímača teploty prekontrolujte pevné
upevnenie uchytenia a konektora.

10.8

Výmena expanznej nádoby

> Výrobok odpojte od elektrickej siete.
> Vodu vo vykurovacom systéme a vo výrobku nechajte
vychladnúť na cca 40 °C.
> Zatvorte servisné ventily na výstupe a spiatočke vykurovania.
> Zatvorte servisné ventily na prívode studenej vody.
> Vypustite výrobok.
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1

10.12 Kontrolné hrdlo

> Pred naplnením vykurovacieho systému zmerajte
vstupný tlak expanznej nádoby pri výrobku bez tlaku na
kontrolnom hrdle (1) expanznej nádoby. Vstupný tlak
musí byť vyšší o 0,02 MPa (0,2 bar) ako statická výška
vykurovacieho systému.
> Naplňte a odvzdušnite vykurovací systém. Tlak vody musí
byť pri tom o 0,02 MPa - 0,03 MPa (0,2 bar - 0,3 bar)
vyšší, ako vstupný tlak expanznej nádoby. Tlak vody
môžete pri studenom systéme odčítať na manometri.
> Po naplnení expanznej nádoby prekontrolujte tesnosť
prípojky vody.
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11

Recyklácia a likvidácia

Nielen výrobok, ale aj prepravný obal pozostávajú prevažne
z recyklovateľných surovín.

Výrobok

12

Servisná služba zákazníkom

Služby zákazníkom sú poskytované po celom Slovenku.
Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej
stránke www.vaillant.sk.
Zákaznícka linka: 0850 211 711

Výrobok ani príslušenstvo nepatria do domového odpadu.
Postarajte sa o to, aby sa výrobok a prípadné príslušenstvo
odovzdali na riadnu likvidáciu.

Obal
Likvidáciu prepravného obalu prevezme odborná servisná
firma, ktorá výrobok nainštalovala.

i

Dodržiavajte platné, národné zákonné predpisy
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Technické údaje
VE 6

VE 9

VE 12

VE 14

VE 18

VE 21

VE 24

Výkon vykurovania

Jednotka
kW

6

9

12

14

18

21

24

VE 28
28

Oblasť nastavenia vykurovania

°C

25 - 85

26 - 85

27 - 85

28 - 85

25 - 85

26 - 85

27 - 85

28 - 85

Oblasť nastavenia teplej vody

°C

35 - 70

36 - 70

37 - 70

38 - 70

35 - 70

36 - 70

37 - 70

38 - 70

Bezpečnostný obmedzovač teploty

°C

Menovité napätie

V

Max. príkon

A

Počet vykurovacích tyčí

ks x kW

95
3/N/PE, 400 V, 50 Hz
3 x 9,5

3 x 14

3 x 18,5

3 x 23

3 x 27,5

3 x 32

3 x 36,5

3 x 43

2x3

1x3+1x
6

2x6

2x7

3x6

3x7

4x6

4x7
2,34

Spínací stupeň

kW

1,0

1,0

2,0

2,34

2,0

2,34

2,0

Menovitá intenzita prúdu poistky

A

10

16

20

25

32

40

40

50

Prierez vodičov (plný drôt) 1)

mm2

1,5

1,5

2,5

2,5

4,0

6,0

6,0

10,0

Expanzná nádoba, objem

l

Max. prevádzkový tlak

kPa
(bar)

7
300
(3)

Elektrická trieda ochrany

IP 40

Menovitý objemový prietok
DT = 10 K

l/h

Zvyšná dopravná výška DT = 10 K

kPa
(mbar)

Prípojka výstupu/spiatočky vykurovania

Palec

Rozmery výrobku (V x Š x H)

mm

Hmotnosť (prázdna)

kg

516

774

1032

1204

1548

1806

2064

2408

45
(450)

40
(400)

34,5
(345)

30
(300)

24
(240)

20
(200)

16,5
(165)

11
(110)

37,9

35,1

35,4

G 3/4"
740 x 410 x 310
32,6

32,9

33,1

33,3

34,6

13.1 Technické údaje
Teplota (°C)

Odpor (Ohm)

-25

2167

-20

2067

-15

1976

-10

1862

-5

1745

0

1619

5

1494

10

1387

15

1246

20

1128

25

1020

30

920

35

831

40

740

13.2 Parametre snímača vonkajšej teploty VRC DCF

1)

Dodržte technické podmienky pripojenia
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Technické údaje 13

Teplota (°C)

Odpor (Ohm)

Prietokové množstvo

Tlaková strata

-40

327344

l/min

l/h

kPa (bar)

-35

237193

21

1260

22,3 (0,223)

-30

173657

20

1200

21,8 (0,218)

-25

128410

18

1080

20,6 (0,206)

-20

95862

16

960

15,3 (0,153)

-15

72222

14

840

11,4 (0,114)

-10

54892

12

720

9,1 (0,091)

-5

42073

10

600

7,2 (0,072)

0

32510

8

480

5,4 (0,054)

5

25316

6

360

3,1 (0,031)

10

19862

4

240

1,6 (0,016)

15

15694

2

120

0,7 (0,007)

20

12486

0

0

0

25

10000

30

8060

35

6535

40

5330

45

4372

50

3605

55

2989

60

2490

65

2084

70

1753

75

1481

80

1256

200

85

1070

0

90

916

13.4 Tlaková strata eloBLOCK

1400

95

786

100

678

105

586

110

509

115

443

120

387

125

339

130

298

135

263

140

232

145

206

150

183

155

163

Prietokové množstvo [l/h]

1200
1000
800
600
400

0

5

10

15

20

Tlaková strata [kPa]

13.1 Tlaková strata eloBLOCK

13.3 Parametre interného snímača teploty VR 11
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Výrobca

0020161319_00 SK 012013 – Zmeny vyhradené

Dodávateľ

