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1 Pokyny k dokumentácii

Nasledujúce upozornenia sú sprievodcom celou doku-
mentáciou. V spojení s týmto návodom na obsluhu sú 
platné ďalšie podklady. Za škody, ku ktorým dôjde nedo-
držaním týchto návodov, neručíme.

Dodržiavanie súvisiacich podkladov
Bezpodmienečne dodržiavajte všetky návody na obsluhu
a inštaláciu, ktoré sú priložené ku komponentom sys-
tému.

1.1 Uschovanie podkladov

Uschovajte si dobre tento návod na obsluhu, ako aj 
všetky súvisiace podklady tak, aby ste ich mali v prípade 
potreby k dispozícii.

1.2 Použité symboly

Ďalej sú vysvetlené symboly uvedené v texte.

a
Symbol označujúci ohrozenie:
 – bezprostredné ohrozenie života
 – nebezpečenstvo vážnych poranení 

osôb
 – nebezpečenstvo ľahkých poranení osôb

e
Symbol označujúci ohrozenie:
 – Nebezpečenstvo ohrozenia života zása-

hom elektrickým prúdom

b
Symbol označujúci ohrozenie:
 – riziko vecných škôd
 – riziko vecných škôd na životnom pros-

tredí

i  
Symbol pre užitočné upozornenia a infor-
mácie

 >  Symbol pre potrebnú aktivitu

1.3  Typový štítok

Typový štítok firmy Vaillant ecoTEC je upevnený z 
výroby na spodnej strane zariadenia. 
Siedme až 16. číslo sériového čísla na typovom štítku 
tvoria číslo výrobku.

1.4 Platnosť návodu

Tento návod na obsluhu platí výhradne pre zariadenia s 
nasledujúcimi číslami výrobkov:

Označenie typu Číslo výrobku

VU INT 466/4-5 A 0010017831

VU INT 656/4-5 A 0010017832

Tab. 1.1 Označenia typu a čísla výrobkov

 > Číslo výrobku vášho zariadenia odčítajte, prosím, na 
typovom štítku.

1.5  Označenie CE

S označením CE sa dokumentuje, že zariadenia spĺňajú 
základné požiadavky príslušných smerníc podľa typo-
vého štítka.

Pokyny k dokumentácii 1
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2 Bezpečnostné a výstražné 
upozornenia

2.1 Bezpečnostné a výstražné upozornenia

 > Pri obsluhe vášho plynového nástenného vykurova-
cieho zariadenia ecoTEC dodržiavajte všeobecné bez-
pečnostné a výstražné upozornenia, ktoré sú uvedené 
pred každým úkonom.

2.1.1 Klasifikácia výstražných upozornení

Výstražné upozornenia sú následne označené výstraž-
nými znakmi a signálnymi slovami a odstupňované podľa 
stupňa nebezpečenstva:

Výstražný 
symbol

Signálne slovo Vysvetlenie

a Nebezpečen-
stvo!

bezprostredné ohro-
zenie života alebo 
nebezpečenstvo váž-
nych poranení osôb

e
Nebezpečen-
stvo!

Nebezpečenstvo ohro-
zenia života zásahom 
elektrickým prúdom

a Výstraha!
nebezpečenstvo ľah-
kých poranení osôb

b Opatrne!
Riziko vzniku vecných 
škôd alebo škôd na 
životnom prostredí

Tab. 2.1 Význam výstražných symbolov a signálnych slov

2.1.2 Štruktúra výstražných upozornení

Výstražné upozornenia rozpoznáte pomocou hornej a 
dolnej oddeľovacej čiary. Sú vytvorené podľa nasledov-
ného základného princípu: 

a
 Signálne slovo! 
Druh a zdroj nebezpečenstva!
Vysvetlenie druhu a zdroja nebezpečenstva

 > Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva

2.2   Použitie podľa určenia

Plynové nástenné vykurovacie zariadenia ecoTEC spo-
ločnosti Vaillant sú skonštruované podľa najnovšieho 
stavu techniky a uznávaných bezpečnostno-technických 
pravidiel. Napriek tomu môže neodborným používaním 
alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebez-
pečenstvo poranenia alebo ohrozenia života používateľa 
alebo tretej osoby resp. poškodenie zariadenia a iných 
vecných hodnôt.
Toto zariadenie nemôžu používať osoby (vrátane detí) s 
obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými 
schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenos-
ťami a/alebo vedomosťami, iba ak budú kvôli svojej bez-
pečnosti pod dozorom kompetentnej osoby, alebo musia 
od tejto osoby dostávať pokyny, ako treba zariadenie 
používať.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo,
že sa so zariadením nebudú hrať.
Zariadenia sú určené ako zdroje tepla pre uzavreté 
zariadenia ústredného na teplú vodu a pre centrálny 
ohrev teplej vody.
Použitie vykurovacieho zariadenia ecoTEC vo vozidlách 
sa považuje za použitie v rozpore s určením. Za vozidlá 
sa nepovažujú také jednotky, ktoré sú trvalo nainštalo-
vané na stabilnom mieste (tzv. stabilná inštalácia). 
Iné alebo rámec určenia prekračujúce používanie je 
neprípustné. Za použitie v rozpore s určením sa pova-
žuje aj každé bezprostredné komerčné a priemyselné 
použitie. Za škody vzniknuté neodborným použitím 
výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú. Riziko znáša 
samotný používateľ.
K použitiu podľa určenia patrí aj dodržiavanie návodov a 
pokynov na obsluhu a inštaláciu, ako aj dodržiavanie 
všetkých ostatných súvisiacich dokumentov a podkladov 
a dodržiavanie inšpekčných a údržbových podmienok.

Pozor!
Každé nenáležité použitie je zakázané.

2.3  Všeobecné bezpečnostné upozornenia
 > Bezpodmienečne dodržujte nasledovné bezpečnostné 

upozornenia a predpisy.

 Správanie sa v prípade  zápachu plynu v budovách
Kvôli chybnej funkcii môže dochádzať k zápachu plynu a 
to viesť k nebezpečenstvu otravy a výbuchu. Pri zápa-
chu plynu v budovách sa správajte takto:

 > Vyhnite sa priestorom so zápachom plynu.
 > Ak je to možné, pootvárajte dvere a okná a postarajte 

sa o prievan.
 > Zabráňte otvorenému ohňu (napr. zapaľovač, zápalka).
 > Nefajčite.
 > V dome nepoužívajte elektrické spínače, zástrčky, 

zvončeky, telefóny ani iné komunikačné zariadenia.

2 Bezpečnostné a výstražné upozornenia
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 > Uzatvorte uzatváracie zariadenie plynomeru alebo 
hlavné uzatváracie zariadenie.

 > Ak je to možné, uzatvorte plynový uzatvárací kohút 
na zariadení.

 > Varujte ostatných obyvateľov domu volaním alebo 
klopaním.

 > Opustite budovu.
 > Pri počuteľnom prúdení plynu ihneď opustite budovu 

a zabráňte tomu, aby do nej vstupovali tretie osoby.
 > Mimo budovy kontaktujte políciu a hasičov.
 > Upovedomte pohotovostnú službu dodávateľa plynu z 

telefónnej stanice mimo budovy.

1

Obr. 2.1  Uzavretie plynového uzatváracieho kohúta

Správanie sa v núdzovom prípade  pri zápachu spalín
Kvôli chybnej funkcii môže dochádzať k zápachu spalín a 
to viesť k nebezpečenstvu otravy a výbuchu. Pri zápa-
chu spalín v budovách sa správajte takto:

 > Pootvárajte dvere a okná a postarajte sa o prievan.
 > Vypnite plynové nástenné vykurovacie zariadenie.

Umiestnenie a inšpekcia/ údržba
Inštaláciu zariadenia môže vykonať len autorizovaný 
servisný pracovník. Tento prevezme aj zodpovednosť za 
riadnu inštaláciu a uvedenie do prevádzky.
Zároveň je zodpovedný aj za inšpekciu/údržbu a opravu 
zariadenia, ako aj za zmeny nastaveného množstva 
plynu.
V nasledujúcich prípadoch sa smie zariadenie prevádzko-
vať iba s uzatvoreným čelným obložením a s úplne 
namontovaným a uzatvoreným systémom vzduchu a 
spalín:
 – pri uvedení do prevádzky,
 – na kontrolné účely,
 – pri trvalej prevádzke.

Inak môže dôjsť, za nepriaznivých prevádzkových pod-
mienok, k nebezpečenstvu ohrozenia života a zdravia 
alebo k vecným škodám.

Pri prevádzke závislej od priestorového vzduchu sa 
zariadenie nesmie inštalovať v priestoroch, z ktorých sa 
vzduch odsáva pomocou ventilátorov (napr. vetracie 

zariadenia, odsávače pár, sučičky bielizne s odpadovým 
vzduchom). Tieto zariadenia vytvárajú v priestore pod-
tlak, prostredníctvom ktorého sa spaliny nasávajú ústím 
cez kruhovú štrbinu medzi potrubím odvodu spalín a 
šachtou do priestoru inštalácie.

 > Ak chcete takéto zariadenie namontovať, informujte 
sa u svojho servisného pracovníka.

Skriňové opláštenie
 > V prípade, ak si želáte skriňové opláštenie pre vaše 

zariadenie, obráťte sa na zodpovedného servisného 
pracovníka. Vaše zariadenie v žiadnom prípade neo-
plášťujte svojpomocne.

Skriňové opláštenie podlieha príslušným vykonávacím 
predpisom.

Zabránenie chybnej funkcii
Aby sa zabránilo chybnej funkcii a z nej vznikajúceho 
nebezpečenstva otravy a výbuchu, musíte dodržať 
nasledovné:

 > Bezpečnostné zariadenia v žiadnom prípade neodsta-
vujte z prevádzky.

 > Nemanipulujte s bezpečnostnými zariadeniami.
 > Nevykonávajte zmeny:

 – na zariadení,
 – v okolí zariadenia,
 – na prívodoch plynu, vzduchu, vody a elektrického 

prúdu, 
 – na poistnom ventile a odtokovom potrubí vykurova-

cej vody a 
 – na odvodoch spalín.

Bezpečnostné a výstražné upozornenia 2
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Zabránenie nebezpečenstvu vzplanutia
Nebezpečenstvo vzplanutia vzniká v dôsledku zápalných 
zmesí plynu a vzduchu. Preto je potrebné dodržiavať 
nasledovné:

 > V miestnosti inštalácie zariadenia nepoužívajte ani 
neskladujte žiadne výbušné alebo ľahko zápalné látky 
(napr. benzín, farby).

Zabránenie nebezpečenstvu poranenia obarením
 > Prihliadajte na to, že voda vystupujúca z vodovodného 

kohútika teplej vody môže byť horúca.

Zabránenie vecnému poškodeniu v dôsledku 
neodborných zmien
Dodržujte nasledovné:

 > V žiadnom prípade nezasahujte ani sami nemanipu-
lujte s plynovým nástenným vykurovacím zariadením 
alebo s inými súčasťami zariadenia.

 > Nepokúšajte sa nikdy sami vykonávať údržbu alebo 
opravárenské práce na zariadení.

 >  Neničte ani neodstraňujte plomby z konštrukčných 
dielov. Zaplombované konštrukčné diely môže meniť 
len autorizovaný servisný pracovník alebo zákaznícky 
servis výrobcu.

Zabránenie škodám v dôsledku neodborných zmien v 
okolí zariadenia 
Zákaz zmien sa týka tiež stavebných daností okolia 
zariadenia, pokiaľ by tieto mohli mať vplyv na bezpeč-
nosť prevádzky zariadenia. Kvôli vykonaniu zmien na 
zariadení alebo v okolí musíte v každom prípade privolať 
vášho zodpovedného servisného pracovníka.

 > Kvôli vykonaniu zmien na zariadení alebo v okolí kon-
taktujte v každom prípade vášho zodpovedného ser-
visného pracovníka. 

Príklad: Skriňové opláštenie podlieha príslušným vykoná-
vacím predpisom.

 > Vaše zariadenie v žiadnom prípade neoplášťujte svoj-
pomocne.

 > V prípade, ak si želáte takéto opláštenie zariadenia, 
opýtajte sa na to vášho zodpovedného servisného 
pracovníka.

Zabránenie vecnému poškodeniu v dôsledku korózie
Pre zabránenie korózii na zariadení a tiež na zariadení 
odvodu spalín dodržiavajte nasledovné:

 > V okolí zariadenia nepoužívajte spreje, rozpúšťadlá, čis-
tiace prostriedky s obsahom chlóru, farby, lepidlá atď. 

Tieto látky môžu za nepriaznivých podmienok spôsobiť 
koróziu - aj v zariadení odvodu spalín.

Skriňové opláštenie
 > V prípade, ak si želáte skriňové opláštenie pre vaše 

zariadenie, obráťte sa na zodpovedného odborného 
predajcu. Vaše zariadenie v žiadnom prípade neopláš-
ťujte svojpomocne.

Skriňové opláštenie podlieha príslušným vykonávacím 
predpisom.

Zabránenie škodám v dôsledku nízkeho tlaku 
zariadenia
Aby sa zabránilo prevádzke zariadenia s malým množ-
stvom vody a tým predišlo možným následným škodám, 
dodržiavajte nasledovné:

 > V pravidelných časových odstupoch kontrolujte tlak 
vykurovacieho zariadenia.

 > Bezpodmienečne dodržte pokyny k tlaku zariadenia v 
odseku 4.9.4.

Zabránenie poškodeniam v dôsledku mrazu
Pri výpadku napájania elektrickým prúdom alebo pri prí-
liš nízkom nastavení priestorovej teploty v jednotlivých 
priestoroch sa nedá vylúčiť možnosť vzniku poškodenia 
časti vykurovacieho zariadenia mrazom.

 > Zabezpečte, aby bolo v čase vašej neprítomnosti 
počas obdobia mrazov vykurovacie zariadenie v pre-
vádzke, a aby boli miestnosti dostatočne tempero-
vané.

 > Bezpodmienečne dodržte pokyny na ochranu proti 
mrazu v odseku 4.11.

Vykurovanie musí ostať v prevádzke, aj keď sa priestory 
alebo celý byt dočasne nepoužíva!

Opatrne!
Protimrazová ochrana a monitorovacie zariadenia sú 
aktívne iba vtedy, ak je zariadenie napájané elektrickým 
prúdom. Sieťový spínač zariadenia musí byť v polohe "I". 
Zariadenie musí byť pripojené k napájaniu elektrickým 
prúdom.

Opatrne!
 > Vykurovaciu vodu v žiadnom prípade neobohacujte o 

prostriedky na ochranu proti mrazu ani o iné prísady, 
napr. tesniace prostriedky, prostriedky na ochranu 
proti korózii atď!

V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie tes-
není a membrán, ako aj hluk počas vykurovacej pre-
vádzky. Za to a ani za následné škody spoločnosť 
 Vaillant neručí.
Druhou možnosťou protimrazovej ochrany je vyprázdne-
nie vykurovacieho zariadenia a prístroja. Pritom je 
potrebné zabezpečiť, aby sa úplne vyprázdnilo nielen 
vykurovacie zariadenie, ale aj zariadenie.

 > Poraďte sa o tom s odbornou servisnou prevádzkou.

Zmeny v okolí zariadenia
Pri chybnej funkcii vzniká nebezpečenstvo otravy a 
výbuchu. 

 > Bezpečnostné zariadenia v žiadnom prípade neodsta-
vujte z prevádzky.

 > Na bezpečnostných zariadeniach nevykonávajte mani-
pulácie, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich funk-
ciu.

Na nasledujúcich častiach sa nesmú vykonávať žiadne 
zmeny:
 – na vykurovacom zariadení
 – na vedeniach plynu, privádzeného vzduchu, vody a 

elektrického prúdu

2 Bezpečnostné a výstražné upozornenia
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 – na potrubí odvodu spalín
 – na poistnom ventile pre vykurovaciu vodu
 – na konštrukčných danostiach, ktoré môžu mať vplyv 

na prevádzkovú bezpečnosť zariadenia

Zákaz zmien sa týka tiež stavebných daností okolia 
zariadenia, pokiaľ by tieto mohli mať vplyv na bezpeč-
nosť prevádzky zariadenia.
Kvôli vykonaniu zmien na zariadení alebo v okolí musíte 
v každom prípade privolať zodpovedného servisného 
pracovníka.

 > Kvôli vykonaniu zmien na zariadení alebo v okolí kon-
taktujte v každom prípade autorizovaného a zodpo-
vedného servisného pracovníka.

Zachovanie prevádzky pri výpadku prúdu 
prostredníctvom núdzového napájacieho zdroja
Servisný pracovník pripojil pri inštalácii vaše plynové 
nástenné vykurovacie zariadenie na elektrickú sieť.
Pri výpadku napájania elektrickým prúdom nie je možné 
vylúčiť, že sa časti vykurovacieho zariadenia poškodia 
mrazom.
V prípade, ak chcete vykurovacie zariadenie udržať pre-
vádzkyschopné aj pri výpadku prúdu pomocou núdzo-
vého napájacieho zdroja, dodržiavajte nasledovné:

 > Zabezpečte, aby núdzový napájací zdroj zodpovedal 
svojimi technickými hodnotami (frekvencia, napätie, 
uzemnenie) hodnotám elektrickej siete.

 > Nechajte si pritom poradiť od servisného pracovníka.

Bezpečnostné a výstražné upozornenia 2
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3 Pokyny k prevádzke

3.1  Záručné podmienky

Na všetky dodávané výrobky poskytujeme záruku 36 
mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky, maximálne 42 
mesiacov odo dňa predaja konečnému užívateľovi. Pred-
poklady uznania záruky sú jasne definované v záručnom 
liste, ktorý sa pridáva ku kotlu a zákazník musí byť o 
záručných podmienkach pri kúpe oboznámený.

Kotol musí byť spustený servisným technikom, ktorý ma 
osvedčenie na základe absolvovaného školenia. Informá-
cie na tel.čísle: 0850 211711 alebo na www.vaillant.sk

3.2 Požiadavky na miesto inštalácie

Plynové nástenné vykurovacie zariadenia ecoTEC firmy 
Vaillant sa inštalujú zavesené na stenu tak, aby bola 
daná možnosť k odvádzaniu prípadného kondenzátu a k 
vedeniu potrubí systému prívodu vzduchu/odvodu spalín.
Môžu sa inštalovať napr. v pivničných priestoroch, skla-
dovacích, viacúčelových alebo obytných priestoroch. 
Informujte sa u svojho servisného pracovníka, ktoré 
platné národné predpisy sa musia dodržať.

i
 Odstup zariadenia od konštrukčných dielov z 

horľavých materiálov resp. horľavých častí nie 
je potrebný, nakoľko sa pri menovitom tepel-
nom výkone zariadenia vyskytuje na povrchu 
krytu nižšia teplota, ako je max. povolená tep-
lota 85 °C.

3.3 Starostlivosť

b
 Opatrne!
Vecné poškodenie spôsobené nesprávnou 
starostlivosťou!
Môže dôjsť k poškodeniu obložení, armatúr 
alebo ovládacích prvkov z plastu.

 > Nepoužívajte prostriedky na drhnutie ani 
čistiace prostriedky, ktoré by mohli poško-
diť umelé hmoty. 

 > Nepoužívajte spreje, rozpúšťadlá ani čis-
tiace prostriedky, ktoré obsahujú chlór.

 > Obloženie zariadenia čistite vlhkou handrou a trochou 
mydla. Nepoužívajte prostriedky na drhnutie ani čis-
tiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť obloženie.

3.4  Recyklácia a likvidácia

Nielen plynové nástenné vykurovacie zariadenie ecoTEC, 
ale aj príslušný prepravný obal sa skladajú v prevažnej 
miere z recyklovateľných surovín.

Zariadenie:
Vaše plynové nástenné vykurovacie zariadenie ecoTEC 
spoločnosti Vaillant, ako aj všetky diely príslušenstva 
nepatria do domového odpadu. 

 > Postarajte sa o to, aby bolo staré zariadenie a prípadné 
jeho príslušenstvo  zlikvidované podľa predpisov.

Obal:
Likvidáciu prepravného obalu prenechajte prosím autori-
zovanej odbornej servisnej prevádzke, ktorá zariadenie 
inštalovala.

i
 Dodržiavajte platné národné zákonné predpisy 

týkajúce sa likvidácie obalu a starého zariade-
nia.

3.5  Tipy na úsporu energie

Montáž regulácie vykurovania riadenou vonkajšou 
teplotou
Regulácie vykurovania riadené vonkajšími teplotami 
regulujú vykurovaciu teplotu na výstupe v závislosti od 
príslušnej vonkajšej teploty. Takto je zabezpečené, že sa 
viac nevyrába teplo, ak nie je momentálne potrebné. Za 
týmto účelom musí byť na regulátore riadenom vonkaj-
šou teplotou nastavená vykurovacia teplota na výstupe 
príslušne k vonkajšej teplote. Toto nastavenie by nemalo 
byť vyššie, ako je dimenzovanie vykurovacieho zariade-
nia. V normálnom prípade správne nastavenie vykoná 
váš autorizovaný servisný pracovník. Pomocou integro-
vaných časovacích programov sa automaticky zapínajú a 
vypínajú fázy kúrenia a poklesu teploty (napr. v noci). 
Vykurovacia regulácia závislá od vonkajšej teploty pred-
stavuje v spojitosti s termostatickými ventilmi najhospo-
dárnejšiu formu regulácie vykurovania.

Režim znižovania teploty vykurovacieho zariadenia
 > Priestorovú teplotu znížte počas spánku alebo vašej 

neprítomnosti.
Najjednoduchším a najspoľahlivejším spôsobom zníženia 
teplote je zníženie prostredníctvom regulačných zaria-
dení s individuálne voliteľnými časovými programami.

 > Počas zníženia nastavte priestorovú teplotu cca o 5 °C 
nižšie, ako je nastavená počas doby úplného vykuro-
vania.

Ak znížite priestorovú teplotu o viac ako 5 °C, potom už 
nešetríte ďalšiu energiu, nakoľko by najbližšia perióda 
úplného kúrenia vyžadovala zvýšený vykurovací výkon. 
Len v prípade dlhodobejšej neprítomnosti, napr. dovo-
lenka, sa oplatí ešte viac znížiť teplotu. 

3 Pokyny k prevádzke
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Pozor!
 > V zime dbajte o to, aby ostala zabezpečená dosta-

točná protimrazová ochrana (¬ kap. 4.11).

Priestorová teplota
 > Priestorovú teplotu nastavte iba tak vysokú, aby aku-

rát stačila na zabezpečenie vášho pohodlia.
Každý stupeň naviac znamená zvýšenú spotrebu energie 
o asi 6 %.

 > Priestorovú teplotu prispôsobte príslušnému účelu 
využívania miestnosti.

Za normálnych okolností napríklad nie je potrebné vykuro-
vať spálne alebo zriedkavo obývané miestnosti na 20 °C.

Rovnomerné vykurovanie
 > Všetky priestory vášho domu vykurujte rovnomerne a 

podľa vašich potrieb.
Ak vykurujete iba jeden priestor alebo iba jednotlivé 
priestory vášho bytu, potom sa prostredníctvom stien, 
dverí, okien, stropu a podlahy nekontrolovane spolu 
vykurujú nevykurované susedné priestory. Výkon vykuro-
vacích telies vykurovaných priestorov nepostačuje na 
takýto spôsob prevádzky. Vykurované priestory nie je 
potom možné dostatočne vyhriať (rovnaký efekt vzniká 
vtedy, ak ostávajú otvorené dvere medzi vykurovanými a 
nevykurovanými alebo obmedzene vykurovanými 
priestormi).

Termostatické ventily a regulátor riadený vonkajšou 
teplotou alebo regulátor priestorovej teploty
Termostatické ventily na všetkých vykurovacích telesách 
presne udržiavajú jeden krát nastavenú priestorovú tep-
lotu. Pomocou termostatického ventilu s regulátorom 
riadeným vonkajšou teplotou alebo regulátorom priesto-
rovej teploty môžete prispôsobiť priestorovú teplotu 
vašim individuálnym potrebám a dosiahnete hospodárnu 
prevádzku vášho vykurovacieho zariadenia. Termosta-
tický ventil pracuje takto: Ak priestorová teplota vystúpi 
nad teplotu nastavenú na snímacej hlavici, potom sa ter-
mostatický ventil automaticky zatvorí, pri nižšej teplote, 
ako je nastavená hodnota, sa znova otvorí.

Regulačné prístroje nezakrývajte
 > Vaše regulačné zariadenie nezakrývajte nábytkom, 

závesmi ani inými predmetmi.
Regulačné zariadenie musí dokázať bez prekážok zachy-
tiť cirkulujúci vzduch v izbe. Zakryté termostatické ven-
tily môžu byť vybavené diaľkovými snímačmi a zostávajú 
tak dlhšie funkčné.

Vetranie obytných priestorov
 > Počas periódy kúrenia otvárajte okná iba preto, aby 

ste vyvetrali, a nie na to, aby ste regulovali teplotu.
Krátke nárazové vetranie je účinnejšie a úspornejšie ako 
dlho otvorené vyklápacie okná.

 > Počas vetrania uzatvorte všetky termostatické ventily 
nachádzajúce sa v priestore.

 > Ak máte regulátor priestorovej teploty, potom ho 
nastavte na minimálnu teplotu.

Takto je zaručená dostatočná výmena vzduchu, bez 
nepotrebného chladenia a bez straty energie.

Nastavenie druhu prevádzky
 > V teplejšom ročnom období, keď sa byt nemusí vyku-

rovať, prepnite kúrenie na  letný režim.
Vykurovacia prevádzka je potom vypnutá. Prístroj, príp. 
zariadenie ostane pripravené na prevádzku pre ohrev 
teplej vody.

Nastavenie teploty teplej vody
 > Teplú vodu ohrievajte iba do takej miery, ako je to 

potrebné pre použitie.
Každé ďalšie zohrievanie spôsobuje zbytočnú spotrebu 
energie, teplota teplej vody vyššia ako 60°C spôsobuje 
okrem toho zvýšené usadzovanie vápnika.

Rozumné zaobchádzanie s vodou
Rozumné zaobchádzanie s vodou môže znížiť náklady na 
jej spotrebu. Napríklad sprchovanie namiesto kúpania vo 
vani: Kým jedno kúpanie vo vani vyžaduje asi 150 litrov 
vody, potrebuje sprcha vybavená modernou úspornou 
armatúrou asi len tretinu tohto množstva vody. 
Mimochodom: cez kvapkajúci kohútik odtečie ročne asi 2 
000 litrov vody a cez netesné splachovanie WC asi 4 
000 litrov vody. Oproti tomu stojí nové tesnenie len nie-
koľko centov.

Chod obehových čerpadiel len v prípade potreby 
Obehové čerpadlá zabezpečujú stály obeh teplej vody v 
potrubnom systéme, takže aj pri vzdialených odberných 
miestach je k okamžite dispozícii teplá voda. Bezpochyby 
zvýšite komfort pri ohreve teplej vody. Spotrebujete však 
aj viac elektrického prúdu. A cirkulujúca teplá voda, 
ktorá sa nevyužije, sa ochladí na svojej ceste cez potru-
bie a potom sa musí opäť nahriať. Obehové čerpadlá by 
sa mali teda prevádzkovať len vtedy, ak je teplá voda v 
domácnosti skutočne stále potrebná. Pomocou spínacích 
hodín, ktorými môže byť vybavená, príp. dodatočne 
vybavená väčšina obehových čerpadiel, sa dajú nastaviť 
individuálne časové programy. Regulátory riadené von-
kajšou teplotou často ponúkajú prostredníctvom doda-
točných funkcií možnosť časovo riadiť obehové čer-
padlá. Opýtajte sa na to vášho servisného pracovníka. 
Inou možnosťou je prostredníctvom tlačidla alebo spí-
nača v blízkosti často používaného odberného miesta 
zapnúť obeh len v prípade konkrétnej potreby na určitý 
časový úsek. Na ecoTEC firmy Vaillant sa môže takéto 
tlačidlo pripojiť k elektronike zariadenia. 

Pokyny k prevádzke 3
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4 Obsluha

4.1 Prehľad  ovládacích prvkov pri 
ecoTEC plus
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Obr. 4.1  Ovládacie prvky ecoTEC plus

Pre otvorenie čelného poklopu siahnite do priehlbiny pre 
rukoväť a sklopte ju nadol. Ovládacie prvky, ktoré sa tu 
nachádzajú, majú nasledovné funkcie:

1  Displej na zobrazenie aktuálnej teploty na 
výstupe kúrenia, plniaceho tlaku vykurovacieho 
zariadenia,  druhu prevádzky alebo určitých doda-
točných informácií

2 Tlačidlo "i" na vyvolanie informácií

3 Zabudovaný regulátor (príslušenstvo)

4 Tlakomer na zobrazenie plniaceho, príp. prevádz-
kového tlaku vo vykurovacom zariadení

5 Hlavný vypínač na zapnutie a vypnutie zariadenia

6 Tlačidlo "+" na listovanie vpred v zobrazení dis-
pleja (pre servisného pracovníka pri nastavova-
cích prácach a vyhľadávaní chyby) alebo na 
zobrazenie teploty zásobníka (VU so snímačom 
zásobníka).

7 Tlačidlo "-" na listovanie naspäť v zobrazení na 
displeji (pre servisného pracovníka pri nastavova-
cích prácach a vyhľadávaní chyby) a na zobraze-
nie plniaceho tlaku vykurovacieho zariadenia na 
displeji

8 Tlačidlo "Reset" na odstránenie určitých porúch

9 Otočný gombík na nastavenie teploty na výstupe 
kúrenia

10 Otočný gombík na nastavenie teploty zásobníka 
(pri zariadeniach VU s pripojeným zásobníkom 
teplej vody VIH)

4 Obsluha
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Digitálny informačný a analytický systém

bar

1

Obr. 4.2  Displej ecoTEC plus

Zariadenia ecoTEC plus sú vybavené digitálnym infor-
mačným a analytickým systémom. Tento systém vám 
poskytuje informácie o prevádzkovom stave vášho zaria-
denia a pomáha vám pri odstraňovaní porúch.
V normálnej prevádzke zariadenia displej (1) zobrazuje 
aktuálnu teplotu na výstupe kúrenia (napr. 45 °C). V prí-
pade poruchy sa údaj o teplote nahradí kódom príslušnej 
poruchy.
Okrem toho môžete zo zobrazených symbolov získať 
nasledovné informácie:

1 Zobrazenie aktuálnej teploty na výstupe kúrenia, 
plniaceho tlaku vykurovacieho zariadenia alebo 
zobrazenie kódu stavu alebo chyby

Porucha vo vzduchovode/odvode spalín

Porucha vo vzduchovode/odvode spalín

Len v spojení s vrnetDIALOG: 
Hneď ako sa na displeji objaví symbol, potom sa 
prostredníctvom príslušenstva vrnetDIALOG zadá 
výstupná teplota vykurovania a výstupná teplota 
teplej vody, t.j. zariadenie pracuje s inými teplo-
tami, ako sú teploty nastavené otočnými gombíkmi 
(9) a (10).
Tento druh prevádzky sa môže ukončiť len:

 > pomocou vrnetDIALOG alebo
 > zmenou nastavenia teploty na otočných gombí-

koch (9) alebo (10) o viac ako ±5 K.
Tento druh prevádzky nie je možné ukončiť:

 > stlačením tlačidla (8) "reset"
alebo

 > vypnutím alebo zapnutím zariadenia.

Vykurovacia prevádzka aktívna
permanentne zap.: Režim prevádzky Vykuro-
vacia prevádzka bliká: čas zablokovania horáka 
aktívny

Ohrev teplej vody aktívny
permanentne zap:   Druh prevádzky nabíjanie 

zásobníka je v pohoto-
vosti

bliká:            Zásobník teplej vody sa 
zohrieva, horák zap

Interné čerpadlo kúrenia je v prevádzke

Interný plynový ventil je aktívny

Plameň s krížikom:
Porucha počas prevádzky horáku;
zariadenie je vypnuté

Plameň bez krížika:
Prevádzka horáka podľa predpisov

Obsluha 4
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4.2 Opatrenia pred uvedením do prevádzky

4.2.1  Otvorenie uzatváracích zariadení

i
 Uzatváracie zariadenia nie sú obsiahnuté v 

rozsahu dodávky vášho zariadenia. Musí ich 
nainštalovať servisný pracovník zo strany 
zákazníka. Nechajte sa ním informovať o 
polohe týchto konštrukčných dielov a vysvet-
liť ako sa s nimi manipuluje.

13 4

Obr. 4.3  Otvorenie uzatváracích zariadení pri VU 466 a VU 656 

(údržbové ventily, príklad)

 > Otvorte uzatvárací plynový ventil (1) až po pevný 
doraz.

 > Skontrolujte, či sú údržbové ventily otvorené na 
výstupe (3) a v spiatočke (4) vykurovacieho zariade-
nia.

 > Otvorte uzatvárací ventil studenej vody (2).
Kvôli kontrole môžete na ventile teplej vody na odber-
nom mieste vyskúšať, či tam voda uniká.

4.2.2   Kontrola plniaceho tlaku vykurovacieho 
zariadenia

i
 Aby sa zabránilo prevádzke zariadenia s príliš 

malým množstvom vody a tým sa predišlo 
možným následným škodám, disponuje vaše 
zariadenie snímačom tlaku. Tento vám pri 
poklese tlaku o 0,06 MPa (0,6 bar) signalizuje 
nedostatočný tlak tým, že sa na displeji zobra-
zuje hodnota tlaku blikajúco.
Pri podkročení tlaku 0,03 MPa (0,3 bar) sa 
vaše zariadenie vypne. Na displeji sa objaví 
chybové hlásenie "F.22". Pre opätovné uvede-
nie zariadenia do prevádzky sa musí najskôr 
naplniť voda do zariadenia.

bar 

bar 

1 
2 

Obr. 4.4  Kontrola plniaceho tlaku vykurovacieho zariadenia 

 > Pri uvedení zariadenia do prevádzky skontrolujte 
plniaci tlak zariadenia na tlakomere (1). Pre bez-
chybnú prevádzku vykurovacieho zariadenia sa má pri 
studenom zariadení ukazovateľ na tlakomere nachá-
dzať v oblasti s tmavosivým podkladom. To zodpo-
vedá plniacemu tlaku medzi 0,1 MPa (1,0 bar) a 
0,2 MPa (2,0 bar). Ak sa ukazovateľ nachádza v oblasti 
so svetlosivým podkladom (< 0,08 MPa (0,8 bar)), 
musí sa pred uvedením do prevádzky doplniť voda 
(¬ kap. 4.9.4).

i
 Zariadenie ecoTEC disponuje tlakomerom a 

digitálnym indikátorom tlaku.
Tlakomer vám umožňuje aj pri vypnutom 
zariadení rýchlo rozpoznať, či sa plniaci tlak 
nachádza v požadovanom rozsahu alebo nie. 
Keď je zariadenie v prevádzke, dá sa na dis-
pleji zobraziť presná hodnota tlaku. Indikátor 
tlaku aktivujte tým, že stlačíte tlačidlo "-" (2). 
Displej prejde po 5 sekundách znova naspäť 
na zobrazenie teploty na výstupe. Pri stlačení 
tlačidla "-" na min. 5 s, je možné prepínať zák-
ladné zobrazenie displeja z teploty na tlak a 
naopak.

Ak sa vykurovacie zariadenie rozprestiera na viacerých 
poschodiach, môže byť potrebný vyšší plniaci tlak zaria-
denia. Opýtajte sa na to vášho servisného pracovníka.

4 Obsluha
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4.3   Zapnutie vykurovacieho zariadenia

bar

1

2

Obr. 4.5  Zapnutie zariadenia (príklad: ecoTEC plus)

 > Hlavným vypínačom (1) zapnete a vypnete zariadenie.
I: "ZAP"
0: "VYP"

Keď zapnete zariadenie, objaví sa na displeji (2) aktu-
álna teplota na výstupe kúrenia.
Pre nastavenia zariadenia podľa vašich požiadaviek si 
prečítajte, prosím, odseky 4.5 až 4.7, v ktorých sú popí-
sané možnosti nastavenia pre ohrev teplej vody a vyku-
rovacej prevádzky.

b
 Opatrne!
Vecné poškodenie v dôsledku škôd mrazom!
Protimrazová ochrana a monitorovacie zaria-
denia sú aktívne iba vtedy, ak nie je prítomné 
odpojenie od elektrickej siete. 

 > Zariadenie nikdy neodpájajte od elektrickej 
siete.

 > Hlavný vypínač zariadenia prestavte do 
polohy "I".

Aby tieto bezpečnostné zariadenia zostali aktívne, mali 
by ste vaše plynové nástenné vykurovacie zariadenie 
zapínať a vypínať prostredníctvom regulačného zariade-
nia (informácie k tomu nájdete v príslušnom návode na 
obsluhu).
To, ako môžete vaše plynové nástenné vykurovacie 
zariadenie uviesť úplne mimo prevádzku, nájdete v 
odseku 4.10.

4.4  Ohrev teplej vody so zariadeniami VU

Pre ohrev teplej vody s vyhotovením zariadenia VU musí 
byť pripojený zásobník teplej vody typu VIH na vykuro-
vacie zariadenie.

4.4.1 Nastavenie teploty teplej vody

a
 Nebezpečenstvo! 
Možné nebezpečenstvo ohrozenia života v 
dôsledku tvorenia legionel! 
Ak sa zariadenie používa na dodatočný ohrev 
solárne podporovaného zariadenia na ohrev 
teplej vody, dodržiavajte nasledovné:

 > Teplotu teplej vody nastavte na otočnom 
gombíku (3) na minimálne 60 °C.

b
 Opatrne!
Vecné poškodenie zvápenatením!
Pri tvrdosti vody s hodnotou viac ako  

3,57  mol /m3 hrozí nebezpečenstvo zvápenate-
nia.

 > Otočný gombík (3) nastavte maximálne do 
strednej polohy.

bar 
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Obr. 4.6  Nastavenie teploty teplej vody

 > Zapnite zariadenie, ako je to popísané v odseku 4.4.
 > Otočný gombík (3) pre nastavenie teploty zásobníka 

nastavte na požadovanú teplotu. Pritom platí:
 – ľavý doraz protimrazová ochrana cca 15 °C
 – pravý doraz    max. 70 °C

Pri nastavovaní požadovanej teploty sa vždy zobrazí prí-
slušná požadovaná hodnota na displeji (2).
Po cca piatich sekundách zhasne toto zobrazenie a na 
displeji sa zobrazí opäť štandardné zobrazenie (aktuálna 
teplota na výstupe kúrenia alebo voliteľne tlak vody v 
zariadení).
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i
 Ak je váš regulátor pripojený prostredníctvom 

dvojžilového vedenia eBUS, nastavte otočný 
gombík pre nastavenie teplej vody na maxi-
málnu možnú teplotu. Nastavte požadovanú 
teplotu pre zásobník na vašom regulátore.

4.4.2 Vypnutie prevádzky zásobníka

Pri zariadeniach VU s pripojeným zásobníkom teplej 
vody môžete ohrev teplej vody, príp. nabíjanie zásobníka 
vypnúť, vykurovaciu prevádzku nechajte ale naďalej vo 
funkcii.

 > Za týmto účelom otočte otočný gombík pre nastave-
nie teploty teplej vody až na doraz doľava. Ostane 
aktívna len funkcia protimrazovej ochrany pre zásob-
ník.

4.4.3 Odber teplej vody

1

Obr. 4.7 Odber teplej vody

Pri otvorení ventilu teplej vody (1) na mieste odberu 
(umývadlo, sprcha, vaňa na kúpanie atď.) sa čerpá teplá 
voda z pripojeného zásobníka.
Pri poklese teploty pod nastavenú teplotu zásobníka pre-
chádza zariadenie VU automaticky do prevádzky a doda-
točne ohrieva zásobník. Pri dosiahnutí požadovanej tep-
loty zásobníka sa zariadenie VU automaticky vypne. Čer-
padlo sa po krátkom čase zastaví.

4.5 Nastavenia pre vykurovaciu prevádzku

4.5.1 Nastavenie teploty na výstupe kúrenia 
(žiadne regulačné zariadenie nie je pripojené)

bar 

2 

1 

Obr. 4.8  Nastavenie teploty na výstupe kúrenia bez regulač-

ného zariadenia

Ak nie je k dispozícii žiadne regulačné zariadenie, potom 
nastavte predbežnú teplotu na otočnom gombíku (1) 
podľa príslušnej vonkajšej teploty. Pritom odporúčame 
nasledovné nastavenia:
 – Poloha vľavo (avšak nie až na doraz) v prechodnej 

dobe: Vonkajšia teplota cca 10 až 20 °C
 – Poloha stred pri miernom chlade:

Vonkajšia teplota cca 0 až 10 °C
 – Poloha vpravo pri silnom chlade:

Vonkajšia teplota cca 0 až –15 °C

Pri nastavení teploty sa nastavená teplota zobrazí na 
displeji (2). Po cca piatich sekundách toto zobrazenie 
zhasne a na displeji sa znova objaví štandardné zobraze-
nie (aktuálna teplota na výstupe kúrenia).

Za normálnych okolností sa dá otočný gombík (1) plynule 
nastavovať až po teplotu na výstupe 75 °C. Ak by sa 
však mali dať na vašom zariadení nastaviť vyššie hod-
noty, potom servisný pracovník vykoná zodpovedajúce 
nastavenie, aby sa umožnila prevádzka vášho vykurova-
cieho zariadenia s vyššími teplotami na výstupe.
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4.5.2 Nastavenie teploty na výstupe (pri použití 
regulačného zariadenia)

bar 1 

Obr. 4.9   Nastavenie teploty na výstupe pri použití regulačného 

zariadenia

Keď vaše vykurovacie zariadenie je vybavené s regulá-
ciou riadenou vonkajšou teplotou alebo regulátorom 
priestorovej teploty, musíte vykonať nasledujúce nasta-
venie:

 > Nastavte otočný gombík (1) pre nastavenie teploty na 
výstupe kúrenia na pravý doraz.

Teplota na výstupe sa nastaví automaticky pomocou 
regulačného zariadenia (informácie k tomu nájdete v prí-
slušnom návode na obsluhu).

4.5.3 Vypnutie vykurovacej prevádzky (letný režim)

bar 1 

Obr. 4.10  Vypnutie vykurovacej prevádzky (letný režim)

V lete môžte vykurovaciu prevádzku vypnúť, ohrev teplej 
vody nechajte ale ďalej v prevádzke.

 > Otočte k tomu otočný gombík (1) pre nastavenie tep-
loty na výstupe kúrenia na ľavý doraz.

4.5.4 Nastavenie regulátora priestorovej teploty 
alebo regulátora riadeného vonkajšou teplotou

2

1

Obr. 4.11    Nastavenie regulátora priestorovej teploty/regulátora 

riadeného vonkajšou teplotou

 > Regulátor priestorovej teploty (1), regulátor riadený 
vonkajšou teplotou ako aj termostatické ventily vyku-
rovacieho telesa (2) nastavte podľa príslušných návo-
dov týchto častí príslušenstva.

4.6 Indikátory stavu (pre údržbárske a servisné 
práce vykonávané servisným pracovníkom)

bar 1 

2

Obr. 4.12   Indikátory stavu

Indikátory stavu poskytujú informácie o prevádzkovom 
stave zariadenia.

 > Indikátory stavu aktivujte stlačením tlačidla "i" (1).

Na displeji (2) sa teraz realizuje zobrazenie príslušného 
kódu stavu, napr. "S. 4" pre prevádzku horáka. Význam 
najdôležitejších kódov stavu môžete nájsť v dole uvede-
nej tabuľke.
Vo fázach prepínania, napr. pri opätovnom nábehu po 
vynechaní plameňa, sa zobrazí krátkodobo stavové hlá-
senie "S."

 > Displej prepnite opätovným stlačením tlačidla "i" (1) 
znova do normálneho režimu.
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Zobraze-
nie

Význam

Zobrazenia vo vykurovacej prevádzke

S. 0 Žiadna potreba tepla

S.1 Vykurovanie - spustenie ventilátora

S.2 Vykurovanie - spustenie čerpadla

S.3 Vykurovanie - zapálenie

S.4 Vykurovanie - zapnutie horáka

S.6 Vykurovanie - dobeh ventilátora

S.7 Vykurovanie - dobeh čerpadla

S.8 Zostávajúci čas blokovania vykurovania

S. 31
Letný režim aktívny alebo žiadna požiadavka na teplo 
z regulátora s eBUS

S.34 Vykurovanie - protimrazová ochrana

Zobrazenia v prevádzke nabíjania zásobníka

S.20 Požiadavka na teplú vodu

S.22 Prevádzka teplej vody - spustenie čerpadla

S.24 Nabíjanie zásobníka - zapnutie horáka

Servisné hlásenie 
(zobrazí sa v prípade potreby a vytlačí normálne hlásenie o stave) 
(len VU 466 a 656)

S.85 Servisné hlásenie - množstvo cirkulačnej vody 

Tab. 4.1  Kódy stavu a ich význam (výber)

4.7  Rozpoznanie a odstránenie porúch

Ak by sa pri prevádzke vášho plynového nástenného 
vykurovacieho zariadenia vyskytli problémy, môžete 
sami skontrolovať nasledujúce body:

Žiadna teplá voda, kúrenie zostáva chladné; 
Zariadenie nenabieha do prevádzky:
 – Sú otvorené uzatvárací plynový ventil v prívode a uza-

tvárací plynový ventil na zariadení zo strany zákaz-
níka (¬ kap. 4.2.1)?

 – Je zapnuté napájanie elektrickým prúdom zo strany 
zákazníka?

 – Je zapnutý hlavný vypínač na plynovom nástennom 
vykurovacom zariadení (¬ kap. 4.3)?

 – Je otočný gombík pre nastavenie teploty
na výstupe na plynovom nástennom vykurovacom 
zariadení otočený až na ľavý doraz, teda nastavený 
na protimrazovú ochranu (¬ kap. 4.5)?

 – Je plniaci tlak vykurovacieho zariadenia dostatočný 
(¬ kap. 4.2.2)?

 – Je vzduch vo vykurovacom zariadení?
 – Vyskytuje sa porucha pri zapaľovaní (¬ kap. 4.7.2)?

Prevádzka s teplou vodou bezporuchová; Kúrenie 
neprechádza do prevádzky:
 – Existuje vôbec požiadavka na teplo zo strany exter-

ného regulátora (napr. prostredníctvom regulátora 
calorMATIC) (¬ kap. 4.5.4)?

b
 Opatrne!
Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené 
vykonaním neodborných zmien!
Ak vaše plynové nástenné vykurovacie zaria-
denie po kontrole hore uvedených bodov 
nefunguje bezchybne, dodržte nasledovné:

 > Nikdy sa nepokúšajte sami vykonávať 
opravy na vašom plynovom nástennom 
vykurovacom zariadení.

 > V prípade porúch si privolajte na pomoc 
autorizovaného servisného pracovníka.

4.7.1   Odstránenie nedostatku vody

Zariadenie prepína na "Porucha", keď je plniaci tlak vo 
vykurovacom zariadení príliš nízky. Táto porucha sa 
zobrazí pomocou kódu chyby "F.22" (vykurovanie nasu-
cho) príp. "F.23" alebo "F.24" (nedostatok vody).

Zariadenie sa môže uviesť znovu do prevádzky až vtedy, 
keď je vykurovacie zariadenie dostatočne naplnené 
vodou. Pri častejšom poklese tlaku sa musí zistiť a 
následne odstrániť príčina. 

 > Upovedomte preto autorizovanú odbornú servisnú 
prevádzku.
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4.7.2  Odstránenie poruchy zapaľovania

bar 

2

1

Obr. 4.13   Reset

Keď sa horák po piatich pokusoch o zapálenie nezapálil, 
zariadenie nenabieha do prevádzky a prepne sa na 
"Poruchu". To sa zobrazí pomocou zobrazenia kódu 
chyby "F.28" alebo "F.29" na displeji. V takom prípade 
sa na displeji objaví prekrížený symbol plameňa (1).

Opätovné automatické zapálanie sa realizuje až po 
manuálnom resetovaní.

 > Pre reset stlačte gombík pre reset (2) a držte ho cca 
jednu sekundu stlačený.

b
 Opatrne!
Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené 
vykonaním neodborných zmien!
Ak sa vaše plynové nástenné vykurovacie 
zariadenie neuvedie do činnosti ani po treťom 
pokuse o reset, dodržujte nasledovné:

 > Nikdy sa nepokúšajte sami vykonávať 
opravy na vašom plynovom nástennom 
vykurovacom zariadení. 

 > V prípade porúch si privolajte na pomoc 
autorizovaného servisného pracovníka.

4.7.3 Odstránenie porúch v spalinovej ceste

Zariadenia sú vybavené ventilátorom. Pri nesprávnej 
funkcii ventilátora sa zariadenie vypne.
Na displeji sa potom objavia symboly  a  ako aj 
chybové hlásenie "F.32".

b
 Opatrne!
Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené 
vykonaním neodborných zmien!
Pri chybovom hlásení "F.32" musíte toto pre-
konzultovať s autorizovaným servisným pra-
covníkom za účelom kontroly.

 > Nikdy sa nepokúšajte sami vykonávať 
opravy na vašom plynovom nástennom 
vykurovacom zariadení.

4.7.4  Naplnenie  vykurovacieho zariadenia

Pre bezchybnú prevádzku vykurovacieho zariadenia sa 
má tlak pri studenom zariadení nachádzať medzi 0,1 MPa 
(1,0 bar) a 0,2 MPa (2,0 bar) (¬ kap. 4.2.2). Ak je tlak 
nižší ako 0,075 MPa (0,75 bar), doplňte prosím vodu.

Ak sa vykurovacie zariadenie rozprestiera na viacerých 
poschodiach, môže byť potrebný vyšší plniaci tlak zaria-
denia. Opýtajte sa na to vo vašej autorizovanej servisnej 
prevádzke.

b
 Opatrne!
Vecné poškodenie v dôsledku neodborného 
naplnenia vykurovacieho zariadenia!
Môže to spôsobiť poškodenie tesnení a mem-
brán, ako aj hluk vo vykurovacom systéme. Za 
to a ani za následné škody spoločnosť Vaillant 
neručí. Dodržujte nasledovné:

 > Na plnenie vykurovacieho zariadenia použí-
vajte len čistú vodu z vodovodu. 

 > Nepoužívajte prísady chemických prostried-
kov ako napr. prostriedky na ochranu proti 
mrazu a korózii (inhibítory).

Na naplnenie a doplnenie vykurovacieho zariadenia 
môžete normálne používať vodu z vodovodu. Vo výni-
močných prípadoch je ale kvalita vody taká, že nie je za 
žiadnych okolností vhodná na plnenie vykurovacieho 
zariadenia (silne korozívna alebo voda s veľkým obsa-
hom vápnika). V takom prípade sa obráťte na autorizo-
vanú odbornú servisnú prevádzku.
Pri plnení zariadenia postupujte, prosím, nasledovne:
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 > Otvorte všetky ventily vykurovacích telies (termosta-
tické ventily) zariadenia.

 > Plniaci ventil zariadenia spojte pomocou hadice s 
výpustným ventilom studenej vody (váš servisný pra-
covník by vám mal ukázať plniace armatúry a mal by 
vám vysvetliť naplnenie príp. vyprázdnenie zariade-
nia).

 > Pomaly otvorte plniaci ventil.
 > Pomaly otvorte výpustný ventil a dopĺňajte vodu tak 

dlho, kým sa na tlakomere príp. na displeji nedosiahne 
potrebný tlak zariadenia.

 > Zatvorte výpustný ventil.
 > Odvzdušnite vykurovacie telesá.
 > Následne skontrolujte na tlakomere príp. displeji tlak 

zariadenia a prípadne ešte doplňte vodu.
 > Zatvorte plniaci ventil a odstráňte plniacu hadicu.

4.8  Odstavenie zariadenia z prevádzky

bar

1

Obr. 4.14  Vypnutie zariadenia

 > Aby ste vaše plynové nástenné vykurovacie zariade-
nie odstavili z prevádzky, prepnite hlavný vypínač (1) 
do polohy "0".

b
 Opatrne!
Vecné poškodenie v dôsledku škôd mrazom!
Protimrazová ochrana a monitorovacie zaria-
denia sú aktívne iba vtedy, ak nie je prítomné 
odpojenie od elektrickej siete. 

 > Zariadenie nikdy neodpájajte od elektrickej 
siete.

 > Hlavný vypínač zariadenia prestavte do 
polohy "I".

Aby tieto bezpečnostné zariadenia zostali aktívne, mali 
by ste vaše plynové nástenné vykurovacie zariadenie v 
normálnej prevádzke zapínať a vypínať len prostredníc-
tvom regulačného zariadenia (informácie k tomu nájdete 
v príslušnom návode na obsluhu).

i
 V prípade dlhšieho odstavenia z prevádzky 

(napr. dovolenka), by ste mali dodatočne 
zatvoriť aj plynový uzatvárací ventil a uzatvá-
rací ventil studenej vody.
V tejto súvislosti dodržujte aj pokyny k pro-
timrazovej ochrane v odseku 5.7.

i
 Uzatváracie zariadenia nie sú obsiahnuté v 

rozsahu dodávky vášho zariadenia. Musí ich 
nainštalovať servisný pracovník zo strany 
zákazníka. Nechajte sa ním informovať o 
polohe týchto konštrukčných dielov a vysvet-
liť ako sa s nimi manipuluje.

4.9   Protimrazová ochrana

Vykurovacie zariadenie a vodovodné potrubia sú dosta-
točne chránené proti mrazu vtedy, keď vykurovacie 
zariadenie zostáva v prevádzke počas obdobia mrazov aj 
pri vašej neprítomnosti a miestnosti sú dostatočne tem-
perované.

b
 Opatrne!
Vecné poškodenie v dôsledku škôd mrazom!
Protimrazová ochrana a monitorovacie zaria-
denia sú aktívne iba vtedy, ak nie je prítomné 
odpojenie od elektrickej siete. 

 > Zariadenie nikdy neodpájajte od elektrickej 
siete.

 > Hlavný vypínač zariadenia prestavte do 
polohy "I".

4.9.1   Funkcia protimrazovej ochrany

Plynové nástenné vykurovacie zariadenie je vybavené 
funkciou protimrazovej ochrany:
Keď teplota na výstupe kúrenia pri zapnutom hlavnom 
vypínači klesne pod 5 °C, potom prechádza zariadenie 
do prevádzky a ohrieva vykurovací okruh zariadenia na 
cca 30 °C.

b
 Opatrne!
Nebezpečenstvo zamrznutia dielov celého 
zariadenia!
Prietok celým vykurovacím zariadením sa 
nemôže zabezpečiť funkciou protimrazovej 
ochrany.

 > Zabezpečte, aby vykurovacie zariadenie 
dostatočne ohrievalo.

 > Privolajte si na pomoc autorizovaného ser-
visného pracovníka.
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4.9.2   Protimrazová ochrana pomocou vyprázdnenia

Druhou možnosťou protimrazovej ochrany je vyprázdne-
nie vykurovacieho zariadenia a prístroja. Pritom je 
potrebné zabezpečiť, aby sa úplne vyprázdnilo nielen 
vykurovacie zariadenie, ale aj zariadenie.
Všetky potrubia studenej a teplej vody v dome a v zaria-
dení sa musia taktiež vyprázdniť.
Poraďte sa o tom s odbornou servisnou prevádzkou.

4.10 Údržba a zákaznícky servis

4.10.1 Inšpekcia/údržba

Predpokladom pre trvalú prevádzkovú pohotovosť a bez-
pečnosť prevádzky, spoľahlivosť a vysokú životnosť je 
ročná inšpekcia/údržba zariadenia prostredníctvom ser-
visného pracovníka. 

a
 Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo poranenia a vzniku vec-
ných škôd v dôsledku nesprávnej údržby 
a opravy!
Zanedbaná alebo neodborná údržba môže 
negatívne ovplyvniť prevádzkovú bezpečnosť 
zariadenia.

 > Nikdy sa nepokúšajte sami vykonávať údrž-
bárske práce alebo opravy na vašom plyno-
vom nástennom vykurovacom zariadení.

 > Poverte tým autorizovaného servisného 
pracovníka. Odporúčame uzavretie zmluvy 
o údržbe.

Pravidelná údržba sa stará o optimálnu účinnosť a tým o 
hospodárnu prevádzku vášho plynového nástenného 
vykurovacieho zariadenia

4.12.2 Servisná služba zákazníkom

Služby zákazníkom sú poskytované po celom Slovenku.
Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej 
stránke www.vaillant.sk.

Zákaznícka linka: 034 696 61 28
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