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1 Nurodymai dėl dokumentų

Toliau trumpai apibūdinami visi su prietaisu pateikiami 
dokumentai. 
Su šia montavimo instrukcija galioja ir kiti dokumentai.
Mes neatsakome už žalą, patirtą nesilaikant šios ins-
trukcijos.

Su prietaisu pateikiami dokumentai
Montavimo instrukcija 
- Paleidimo srovės ribotuvas 
VWZ 30/2 SV Nr. 0020005481
Montavimo instrukcija 
- Buferinis vandens šildytuvas VPS Nr. 0020051591
Montavimo instrukcija 
- Universalus vandens šildytuvas VPA Nr. 0020051595
Montavimo instrukcija - Karšto 
vandens rezervuaras
VIH RW 300  Nr. 0020054325
Montavimo instrukcija 
- „vrnetDIALOG“ Nr. 839502

Taip pat galioja visos instrukcijos, pateiktos su prideda-
momis dalimis ir reguliatoriais. 

1.1 Dokumentų laikymas
Šią montavimo instrukciją bei kitus su ja galiojančius 
dokumentus atiduokite įrenginio vartotoju. Jis turi sau-
goti perduotus dokumentus, kad prireikus galėtų pasi-
naudoti.

1.2 Vartojami simboliai
Prijungdami šį prietaisą laikykitės saugos reikalavimų, 
nurodytų montavimo instrukcijoje!

d
 Pavojus!

Tiesioginis pavojus sveikatai ir gyvybei!

e
 Pavojus!

Pavojus gyvybei ištikus elektros smū-
giui!

a
 Dėmesio!

Galimai pavojinga situacija gaminiui ir 
aplinkai!

h
 Nuoroda!

Naudinga informacija ir nuorodos.

• Simbolis, kuris reiškia, kad reikia imtis tam tikrų veiks-
mų.
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1.3 Instrukcijos galiojimas
Ši montavimo instrukcija galioja tik prietaisams su to-
kiais dalių numeriais:

Tipas Prekės numeris

Neužšąlančio skysčio-vandens šilumos siurbliai

VWS 62/2 0010002783

VWS 82/2 0010002784

VWS 102/2 0010002785

Vandens-vandens šilumos siurbliai (VWW)

VWW 62/2 0010002794

VWW 82/2 0010002795

VWW 102/2 0010002796

Lentelė 1.1  Dalių numeriai

Įrenginio dalies numerį rasite techninių parametrų lente-
lėje.

1.4 CE ženklinimas
CE ženklu mes kaip įrenginio gamintojas patvirtiname, 
kad geoTHERM plus serijos įrenginiai atitinka Elektroma-
gnetinio suderinamumo direktyvos (Tarybos direkty-
va 89/336/EEB) reikalavimus. Įrenginiai atitinka Žemos 
įtampos direktyvos (Tarybos direktyva 73/23/EEB) esmi-
nius reikalavimus).

Taip pat įrenginiai atitinka EN 14511 (šilumos siurbliai su 
elektriniais kompresoriais, šildytuvais; reikalavimai, ke-
liami įrenginiams, skirtiems patalpų ir geriamojo van-
dens šildymui) bei EN 378 (saugos ir aplinkosauginiai 
reikalavimai, keliami šaldymo sistemoms ir šilumos siur-
bliams) reikalavimus).

1.5 Naudojimas pagal paskirtį
Vaillant geoTHERM tipo šilumos siurbliai yra pagaminti 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir laikantis pripažintų 
saugos taisyklių. Tačiau įrenginius naudojant netinkamai 
arba ne pagal paskirtį gali kilti pavojus naudotojo ar kitų 
asmenų sveikatai bei gyvybei arba gali būti padaryta 
žala įrenginiui ar kitam turtui.
Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant 
vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai gebėjimai ri-
boti, arba stokojantiems patirties ir/arba žinių, nebent 
jie yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba 
iš jo yra gavę nurodymus, kaip įrenginys turi būti naudo-
jamas.
Vaikus privalu prižiūrėti siekiant užtikrinti, kad šie ne-
žaistų su įrenginiu.

Prietaisas kaip šilumos generatorius yra skirtas užda-
roms karšto vandens centralizuotoms šildymo ir karšto 
vandens ruošimo bei vėsinimo režimu veikiančioms sis-
temoms. Kitoks arba leistinas ribas viršijantis naudoji-
mas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Už žalą, pati-
riamą dėl naudojimo ne pagal paskirtį, gamintojas/tiekė-
jas neatsako. Atsakomybė tenka tik vartotojui.
Prietaisai yra skirti naudoti su elektros srovės tiekimu 
su numatyta sistemos pilnutine varža Zmaks. ties perdavi-
mo tašku (buitiniams prietaisams) maks. 0,16 omų. Esant 
didesnei sistemos tariamajai varžai, šilumos siurblyje 
turi būti sumontuotas paleidimo srovės ribotuvas 
VWZ 30/2 SV (dalies Nr. 0020025744).
Prietaisas naudojamas pagal paskirtį, kai laikomasi mon-
tavimo instrukcijų.

a
 Dėmesio!

Bet koks piktnaudžiavimas draudžiamas.

Įrenginius turi prijungti kvalifikuotas specialistas, atsa-
kingas už atitinkamų normų, taisyklių ir direktyvų laiky-
mąsi.

1 Nurodymai dėl dokumentų
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2 Įrenginio aprašymas

2.1 Duomenų skydelis
Šilumos siurbliuose geoTHERM plus tipo lentelė yra pri-
tvirtinta viduje ant dugno skardos. Įrenginio tipas yra 
nurodytas ant pilko kolonėlės rėmo.

P Max

P 3,1 kW

P 6 kW

I 26 A

I + <16 A

175 l
1 (10) MPa (bar)

R407 C
1,9 kg
2,9  ( 29 ) MPa (bar)

COP  B0/W35 4,3

COP   B5/W55 2,9

                 B0/W35 5,9 kW

                 B5/W55 6,4 kW

3/N/PE 400V 50Hz

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

1/N/PE 230V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

9,1 kW

VWS 62/2 

Serial-No. 21054500100028300006000001N1

IP 20

2.1 pav.  Duomenų skydelio pavyzdys VWS 62/2

Įrenginio aprašymas 2
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Tipo lentelės simbolių paaiškinimas

Kompresoriaus nominalioji įtampa

Siurblių + reguliatoriaus nominalioji įtampa

Papildomo šildytuvo nominalioji įtampa

P Max Nominalioji galia maks.

P Kompresoriaus, siurblių ir reguliatoriaus nominalioji galia

P Papildomo šildytuvo nominalioji galia

I Paleidimo srovė be paleidimo srovės ribotuvo

I +                Paleidimo srovė įsk. paleidimo srovės ribotuvą

Techninio vandens rezervuaro talpa

Leist. nominalusis manometrinis slėgis

Šaltnešio tipas

Pildymo kiekis

Leist. nominalusis manometrinis slėgis

COP B0/W35
Naudingumo koeficientas, kai neužšąlančio skysčio temperatūra 0 °C ir į šildymo sistemą 
tiekiamo srauto temperatūra 35 °C

COP B5/W55
Naudingumo koeficientas, kai neužšąlančio skysčio temperatūra 5 °C ir į šildymo sistemą 
tiekiamo srauto temperatūra 55 °C

B0/W35
Terminė šildymo galia, kai neužšąlančio skysčio temperatūra 0 °C ir į šildymo sistemą tie-
kiamo srauto temperatūra 35 °C

B5/W55
Terminė šildymo galia, kai neužšąlančio skysčio temperatūra 5 °C ir į šildymo sistemą tie-
kiamo srauto temperatūra 55 °C

CE ženklas

VDE/GS ženklai

i Skaitykite naudojimo ir įrengimo instrukciją!

IP 20 Apsaugos nuo drėgmės klasė

Serijos numeris

Lentelė 2.1  Simbolių paaiškinimai

2 Įrenginio aprašymas
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2.2 Veikimo principas
Šilumos siurblių sistemos susideda iš atskirų kontūrų, 
kuriuose skysčiai arba dujos transportuoja šilumą iš šilu-
mos šaltinio į šildymo sistemą. Šie kontūrai dirba su skir-
tingomis terpėmis (neužšąlantis skystis/vanduo, šaltne-
šis ir šildymo sistemos vanduo), todėl jie tarpusavyje su-
jungti per šilumokaičius. Šiuose šilumokaičiuose šiluma 
iš aukštos temperatūros terpės pereina į žemesnės tem-
peratūros terpę.

Vaillant šilumos siurblys geoTHERM plus gali būti maiti-
namas iš skirtingų šilumos šaltinių, tokių kaip žemės ši-
luma (geoTHERM plus VWS) arba gruntiniai vandenys 
(geoTHERM plus VWW).

3/4 Apkārtējās 
        vides enerģija

4/4 Apkures enerģija

1/4 Elektroenerģija

2.2 pav.  Šilumos šaltinių, tokių kaip žemės šiluma arba 

gruntiniai vandenys, naudojimas

Papildu
 apsilde

Siltā ūdens rezervuārs

Apkures ūdens kontūrs

Siltuma avota kontūrs

Aukstuma aģenta 
kontūrs

Siltais ūdens

Aukstais ūdens 

Pārslēguma vārsts

Apkures kontūra sūknis

Sašķidrinātājs

Siltuma avots

Sālsūdens sūknis

Tvaicētājs
KompresorsPaplašinājuma vārsts

2 

1 

3 

4

Siltumiekārta

 
2.3 pav.  Šilumos siurblio veikimo principas

Sistema susideda iš atskirų kontūrų, kurie tarpusavyje 
sujungti šilumnešiais. Šie kontūrai yra:
- Šilumos šaltinio kontūras, kuriuo šilumos šaltinio ener-

gija transportuojama į šaltnešio kontūrą.
- Šaltnešio kontūras, kuriuo garinimo, tankinimo, skysti-

nimo ir plėtimo būdu šiluma atiduodama šildymo van-
dens kontūrui.

- Šildymo vandens kontūras, kuriuo yra maitinama šil-
dymo sistema ir karšto vandens rezervuaro karšto 
vandens ruošimo sistema.

Per garintuvą (1) šaltnešio kontūras yra prijungtas prie 
aplinkos šilumos šaltinio ir priima jo šiluminę energija. 
Dėl to keičiasi šaltnešio agregatinė būsena, jis išgaruoja. 
Per kondensatorių (3) šaltnešio kontūras yra sujungtas 
su šildymo sistema, kuriai jis vėlgi atiduoda šilumą. 
Dėl to šaltnešis vėl tampa skystas, jis kondensuojasi.
Šiluminė energija gali pereiti tik iš aukštesnės tempera-
tūros kūno į žemesnės temperatūros kūną, todėl šaltne-
šis garintuve turi būti žemesnės temperatūros nei aplin-
kos šilumos šaltinis. Tačiau šaltnešio temperatūra kon-
densatoriuje turi būti aukštesnė nei šildymo sistemos 
vandens, kad jame galėtų būti atiduodama šiluma.

Įrenginio aprašymas 2
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Skirtingos temperatūros šaltnešio kontūre sukuriamos 
kompresoriumi (2) ir išsiplėtimo vožtuvu (4), kurie yra 
tarp garintuvo ir kondensatoriaus. Garų pavidalo šaltne-
šis teka iš garintuvo į kompresorių ir jame yra sutanki-
namas. Todėl stipriai pakyla šaltnešio garų slėgis ir tem-
peratūra. Po šio proceso jis teka per kondensatorių ir 
savo šilumą dėl kondensacijos atiduoda šildymo siste-
mos vandeniui. Kaip skystis jis teka į išsiplėtimo vožtuvą, 
jame stipriai atsipalaiduoja ir todėl praranda labai daug 
slėgio ir temperatūros. Ši temperatūra šiuo metu yra že-
mesnė nei neužšąlančio skysčio arba vandens, tekančio 
per garintuvą. Todėl šaltnešis garintuve gali priimti 
naują šilumą, dėl kurios jis vėl garuoja ir teka į kompre-
sorių. Ciklas prasideda iš pradžių.
Esant reikalui integruotu reguliatoriumi gali būti įjungia-
mas elektrinis papildomas šildytuvas. 
Tam, kad būtų užkirstas kelias kondensato susidarymui 
įrenginio viduje, šilumos šaltinio kontūro ir šaltnešio 
kontūro vamzdynai yra izoliuoti nuo šalčio. Jei vis dėlto 
susidarytų kondensato, jis būtų surenkamas kondensato 
vonelėje (žr. 2.6 ir 2.7 pav.) ir nuleidžiamas po įrenginiu. 
Taigi po įrenginiu gali susidaryti lašelių.

2.3 Šilumos siurblio sandara
Į geoTHERM plus šilumos siurblį yra integruotas 175 litrų 
talpos geriamojo vandens rezervuaras. Tiekiami šie šilu-
mos siurblių modeliai. Visų pirma, šilumos siurblių tipai 
skiriasi galia.

Tipas Šildymo galia (kW)

Neužšąlančio skysčio-vandens šilumos siur-
bliai 

(S0/W35)

VWS 62/2 5,9

VWS 82/2 8,0

VWS 102/2 10,4

Vandens-vandens šilumos siurbliai (VWW) (W10/W35)

VWW 62/2 8,2

VWW 82/2 11,6

VWW 102/2 13,9

Lentelė 2.2  VWS-/VWW tipų apžvalga

Šilumos siurblio įrenginio tipas nurodytas lipduke, užkli-
juotame ant kolonėlės rėmo (žr. 2.5 pav., 1 poz.).
Šilumos siurblys yra sukonstruotas taip, kad būtų galima 
naudotis įvairių tarifų elektros tiekimu.
Siekiant supaprastinti pristatymą į montavimo vietą, 
šilumos siurblys yra pateikiamas dviem moduliais 
(taip pat žr. 4.9 sk.): 
– geriamojo vandens rezervuaro modulis (1)
– šilumos siurblio modulis (2)

2

1

 
2.4 pav.  geoTHERM plus šilumos siurblio sudedamieji 

moduliai

2 Įrenginio aprašymas
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2

3

1

2.5 pav.  VWS/VWW vaizdas iš priekio

2.5 pav. paaiškinimai:
1 Lipdukas su šilumos siurblio modelio pavadinimu
2 Valdymo pultas
3 vrnetDIALOG montavimo skarda (už kolonėlės dangčio)

4

3

1

2

6

5

9

8

7

2.6 pav.  VWS/VWW vaizdas iš galo

2.6 pav. paaiškinimai:
1 Karšto vandens prijungimas prie geriamojo vandens rezervuaro
2 Šalto vandens prijungimas prie geriamojo vandens rezervuaro
3 Šilumos šaltinis šilumos siurbliui
4 Šilumos šaltinis iš šilumos siurblio
5 Šildomas į katilą grįžtantis vanduo
6 Šildomas iš katilo ištekantis vanduo
7 Griovelinė rankena
8 Griovelinė rankena/elektros laido įvadas 
9 Šildomo iš katilo į geriamojo vandens rezervuarą ištekančio 

vandens nuorinimas

Įrenginio aprašymas 2
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2.3.1 Statybos grupė geoTHERM plus VWS 
(neužšąlantis skystis/vanduo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15

17

19

18

2.7 pav.  VWS – Atidaryto įrenginio vaizdas iš priekio

2.7 pav. paaiškinimai:
1 Laidų nutiesimo kanalas
2 Geriamo vandens rezervuaras
3 Elektros skirstomoji dėžė (taip pat žr. 5.1 pav.)
4 Reguliatoriaus plokštė (po dengiamąja skarda)
5 Įtampos tiekimo jungtis
6 Nominalios galios saugios temperatūros ribotuvas STB
7  Papildomas elektrinis šildymas
8 Trišakis vožtuvas
9 Šildymo kontūro siurblys.
10 Šildymo kontūro pildymo ir išleidimo vožtuvas
11 Duomenų skydelis
12 Kompresorius
13 Griovelinės rankenos (apatinėje dalyje)
14 Išsiplėt. vožt.
15 Kondensato vonelė
16 Neužšąlančio skysčio kontūro pildymo ir išleidimo vožtuvas
17  Neužšąlančio skysčio siurblys 
18 Garintuvas
19 Kondensatorius

2.3.2 Statybos grupė geoTHERM plus VWW 
(vanduo/vanduo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

2.8 pav.  VWW – Atidaryto įrenginio vaizdas iš priekio

2.8 pav. paaiškinimai
1 Laidų nutiesimo kanalas
2 Geriamo vandens rezervuaras
3 Elektros skirstomoji dėžė (taip pat žr. 5.1 pav.)
4 Reguliatoriaus plokštė (po dengiamąja skarda)
5 Įtampos tiekimo jungtis
6 Nominalios galios saugios temperatūros ribotuvas STB
7  Papildomas elektrinis šildymas
8 Trišakis vožtuvas
9 Šildymo kontūro siurblys.
10 Šildymo kontūro pildymo ir išleidimo vožtuvas
11 Duomenų skydelis
12 Kompresorius
13 Griovelinės rankenos (apatinėje dalyje)
14 Išsiplėt. Vožt.
15 Kondensato vonelė
16 Šilumos šaltinio kontūro pildymo ir išleidimo vožtuvas
17 Šilumos šaltinio kontūro srovės jungiklis
18 Garintuvas
19 Kondensatorius

2 Įrenginio aprašymas
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2.4 Bendroji informacija apie darbo režimus ir 
funkcijas

Šildymo grandinei galite rinktis penkis darbo režimus, su 
kuriais galite valdyti šildymo siurblio veikimo laiką ir 
temperatūrą (žr. 8 sk. "Reguliavimas").
Integruotam karšto vandens rezervuarui galima rinktis 
dar tris darbo režimus.
Pradedant eksploataciją pasirinkite šilumos siurblį, kuris 
atitiktų jūsų sumontuoto prievado konfigūraciją. Atitin-
kamo hidraulinės sistemos plano numerį rasite ant regu-
liatoriaus. Tam turi būti atkurtos visų darbo parametrų 
pradinės vertės, kad šilumos siurblys galėtų dirbti opti-
maliai. Vėliau jūs galite individualiai nusistatyti ir priside-
rinti darbo režimus ir funkcijas.
8 skyriuje "Reguliavimas" rasite visą informaciją apie 
darbo režimus, papildomas ir specialias funkcijas.

Šilumos siurblyje yra daug automatinių papildomų funk-
cijų, kad būtų galima užtikrinti tinkamą įrenginio veikimą 
(taip pat žr. 8.2 sk. "Automatinės papildomos funkci-
jos"):

– Apsauga nuo užšalimo
Apsaugo nuo šildymo sistemos užšalimo

– Rezervuaro apsauga nuo užšalimo
Apsaugo nuo prijungto vandens šildytuvo užšalimo

– Išorinių jutiklių patikra
Prijungtų jutiklių patikra pradedant eksploatuoti 
įrenginį reikalinga tam, kad būtų patikrintos esamos 
hidraulinės pagrindinės jungtys

– Karšto vandens trūkumo saugiklis
Išjungia prietaisą, kai trūksta karšto vandens, ir vėl 
įjungia jį, kai vandens slėgis yra pakankamas

– Siurblio apsauga nuo užsiblokavimo
Užtikrina patikimą siurblio užfiksavimą

- Neužšąlančio skysčio trūkumo saugiklis
Išjungia prietaisą esant per žemam neužšąlančio skys-
čio slėgiui ir vėl įjungia jį, kai neužšąlančio skysčio slė-
gis yra pakankamas

– Grindų apsauga
Grindų perkaitimo saugiklis (svarbus, pvz., kai grindys 
medinės)

– Vandens antslėgio atpažinimas
Pranešimas esant per dideliam slėgiui

– Fazių kontrolė
Kompresoriaus išjungimas, esant netinkamam 400 V 
įtampos tiekimui

- Apsaugos nuo užšalimo funkcija
Išjungia kompresorių šilumos šaltinio temperatūrai nu-
kritus žemiau nustatytos ribos

Be to, galima rinktis kitas papildomas nustatomas funk-
cijas (taip pat žr. 8.3 sk "Nustatomos papildomos funkci-
jos"):

– Laiko programos
Nustato kiekvieno šildymo kontūro šildymo laiką

– Atostogų programavimas
Galima užprogramuoti du atostogų laiko intervalus, 
nurodant datas ir sumažintą temperatūrą

– Pobūvio funkcija
Nustato šildymo ir karšto vandens ruošimo laikus ne-
atsižvelgiant į artimiausio išjungimo laiką

– Taupymo funkcija
Sumažina srovės temperatūrą nustatomam laiko inter-
valui

– Grindų džiovinimas
Džiovina grindų dangą

– Apsauga nuo legionelių
Išnaikina mikrobus vandens šildytuve ir jungiamuo-
siuose vamzdžiuose

– Reguliavimas pagal fiksuotą vertę
Nustato fiksuotą iš katilo ištekančio vandens tempera-
tūrą

– Greitasis testavimas
Priežiūrai skirta patikros funkcija

– Centrinis šildymas
Diagnostika ir nustatymas naudojant vrDIALOG arba 
vrnetDIALOG

Įrenginio aprašymas 2
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3 Nurodymai ir saugos instrukcijos

3.1 Saugos reikalavimai
Šilumos siurblį privalo įrengti pripažintas specialistas, 
atsakantis už galiojančių standartų ir instrukcijų laiky-
mąsi. Mes neatsakome už žalą, patirtą nesilaikant šios 
instrukcijos.
Pripildytas šilumos siurblys sveria apie 200–220 kg. Atsi-
žvelkite į tai transportavimo ir pastatymo metu. Prieš 
montavimą ypatingą dėmesį atkreipkite į 4.2 skyrių 
"Pastatymo vietai keliami reikalavimai".

d
 Pavojus!

Šaltnešio kontūre yra slėgis. Be to, gali 
būti labai pakilusi temperatūra. Įrenginį 
atidaryti ir techniškai aptarnauti leidžia-
ma tik Vaillant gamyklos klientų aptar-
navimo tarnybai arba kvalifikuotam spe-
cialistui. Darbus su šaltnešio kontūru 
leidžiama vykdyti tik kvalifikuotam šal-
dymo sistemų technikui.

e
 Pavojus!

Elektros smūgio pavojus!
Prieš elektros įrengimo ir techninės prie-
žiūros darbus visada išjunkite visas sro-
vės tiekimo linijas. Įsitikinkite, ar jos už-
blokuotos nuo netikėto įsijungimo.

a
 Dėmesio!

Galima sugadinti prietaisą!
Į šildymo sistemos vandenį nepilkite an-
tifrizo ir antikorozinių priemonių, nes dėl 
jų gali būti pažeisti sandarikliai ir kitos 
detalės ir iš sistemos imti skverbtis van-
duo.

Jei šildymo vandens kietumas yra nuo 3,0 mmol/l, 
vandenį būtina suminkštinti. Tam galite naudoti Vaillant 
jonų keitiklį (gam. Nr. 990 349). Laikykitės pridedamos 
naudojimo instrukcijos nurodymų.

a
 Dėmesio! Tik VWW:

Šilumos siurblio pažeidimo pavojus.
Privaloma patikrinti įsiurbiamo gruntinio 
vandens kokybę siekiant įsitikinti, ar šu-
linys, vamzdynai ir garintuvas nėra pa-
žeisti.

3.2 Reglamentai, taisyklės, direktyvos 
Pastatant, montuojant ir eksploatuojant šilumos siurblį 
ir tūrinį vandens šildytuvą, būtina ypač atkreipti dėmesį į 
toliau paminėtų vietos reglamentų, sąlygų, taisyklių ir di-
rektyvų
- dėl elektros sujungimų
- elektros tiekimo tinklų eksploatuotojų
- vandens tiekimo įmonių
- dėl žemės šilumos naudojimo
- dėl šilumos šaltinių ir šildymo įrenginių sujungimo
- dėl energijos taupymo
- dėl higienos
reikalavimus.

3 Nurodymai ir saugos instrukcijos
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3.3 Šaltnešis
Šilumos siurblys pristatomas pripildytas darbui reikiamu 
kiekiu šaltnešio R 407 C. Tai yra bechloris šaltnešis, ne-
darantis poveikio Žemės ozono sluoksniui. R 407 C ne-
kelia nei gaisro, nei sprogimo pavojaus.
Tačiau šaltnešio kontūro techninės priežiūros ir remonto 
darbus leidžiama vykdyti tik specialistui, turinčiam ati-
tinkamas apsaugos priemones.

d
 Pavojus!

Šaltnešis R 407 C!
Esant nesandarumams šaltnešio kontūre 
neįkvėpkite dujų ir garų. 
Pavojus sveikatai! Venkite sąlyčio su 
oda ir akimis. Ištekėjus šaltnešiui ir pri-
silietus prie ištekėjimo vietos galimi nu-
šalimai! Esant normaliam naudojimui ir 
normalioms sąlygoms šaltnešis R 407 C 
jokių pavojų nekelia. Esant netinkamam 
naudojimui visgi galimi sužalojimai.

a
 Dėmesio!

Šiame įrenginyje yra šaltnešis R 407 C. 
Šiam šaltnešiui negalima leisti patekti į 
atmosferą. R 407 C yra į Kioto protokolą 
įtrauktos fluorintos šiltnamio efektą su-
keliančios dujos, kurių GWP 1653 
(GWP = Global Warming Potential).
Įrenginyje esantį šaltnešį prieš įrenginio 
utilizavimą reikia visiškai išleisti į tam 
tinkamą tarą, kad paskui būtų galima 
pagal taisykles perdirbti arba utilizuoti.
Atitinkamus su šaltnešiu susijusius dar-
bus leidžiama atlikti tik oficialiai sertifi-
kuotiems specialistams.
Išleisti arba pildyti naują šaltnešį (kiekį 
žr. duomenų skydelyje) leidžiama tik pro 
techninio aptarnavimo vožtuvus. Jei pil-
doma kitu leidžiamu naudoti pakaitiniu 
šaltnešiu, nei Vaillant rekomenduojamas 
R 407 C, visos garantijos nustoja galioti.

4 Surinkimas ir montavimas

4.1 Priedai

h
 Nuoroda!

Informatsiooni vajaliku lisavarustuse 
kohta leiate kehtivast hinnakirjast.

Norėdami išplėsti vandens šildytuvo funkcines 
galimybes, galite naudoti tokius priedus. Daugiau 
informacijos apie priedų montavimą rasite 5.9 sk.

Maišytuvo modulis VR 60
Su maišytuvo moduliu galite išplėsti šildymo prietaisų 
reguliavimą iki dviejų kontūrų su maišytuvais. Galite pri-
jungti daugiausiai šešis maišytuvo modulius.

Nuotolinio valdymo įtaisas VR 90 
Pirmiesiems šešiems šildymo kontūrams (HK 1 – HK 6) 
galite prijungti atskirą nuotolinio valdymo įtaisą.

Standartinis jutiklis VR 10
Pagal prietaiso konfigūraciją galima prijungti papildomus 
jungiklius, pvz., į katilą patenkančio, grįžtančio vandens, 
rinkimo jutiklį arba vandens šildytuvo jutiklį. 

vrDIALOG 810/2
vrDialog yra komunikacinis įrenginys su programine 
įranga ir jungiamąja linija, kuris leidžia atlikti šildymo si-
urblio diagnostiką, stebėti siurblį ir nustatyti parametrus 
kompiuteriu.

vrnetDIALOG 840/2, 860/2
Komunikacinis įrenginys vrnetDIALOG leidžia atlikti šil-
dymo siurblio diagnostiką, stebėti siurblį ir nustatyti pa-
rametrus kompiuteriu per telefono jungtį arba integruo-
tą GSM modemą.

Paleidimo srovės ribotuvas VWZ 30/2 SV
Paleidimo srovės ribotuvas VWZ 30/2 SV leidžia trum-
pam laikui apriboti labai padidintą elektros galingumą 
veikiant kompresoriui. Tai priklauso nuo atskirų elektros 
tiekimo tinklo eksploatuotojų.

Karšto vandens buferinis vandens šildytuvas VPS
Buferinis vandens šildytuvas VPS veikia kaip tarpinis šil-
dytuvas karštam vandeniui, jį galima montuoti tarp šilu-
mos siurblio ir šildymo kontūro. Jis suteikia papildomos 
energijos, kurios reikia apeiti elektros tiekimo tinklo eks-
ploatuotojo blokavimo laiką.

Nurodymai ir saugos instrukcijos 3
Surinkimas ir montavimas 4
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Kompaktinis kolektorius VWZ KK 
Kolektorinė sistema VWZ KK veikia kaip šilumos šaltinis 
tam tikrame užimame plote ir suteikia galimybę panau-
doti paprastesnį ir spartesnį montavimo būdą. Jis gali 
būti naudojamas tik kartu su VWS 82/2 ir VWS 102/2 
tipo šilumos siurbliais.

Kiti priedai
- Šilumą pernešantis skystis
- Pildymo siurblys
- Saugos blokas ir išleidimo piltuvėlis
- Šildymo kontūro plėtimosi indas

4.2 Reikalavimai katilinei
– Pasirinkite sausą patalpą, kuri ištisus metus apsaugota 

nuo neigiamos temperatūros.
– Grindys privalo būti lygios ir turėti pakankamą kelia-

mąją galią, kad galėtų išlaikyti šilumos siurblio, įsk. ge-
riamojo vandens, ir, jei yra, buferinio rezervuaro svorį.

– Turi būti įmanoma tikslingai nutiesti linijas (tiek šilu-
mos šaltinio, geriamojo vandens, tiek šildymo sistemos 
pusėje).

– Rinkdamiesi pastatymo vietą atsižvelkite į tai, kad šilu-
mos siurblys dirbdamas gali vibruoti ir tuo veikti grin-
dis arba greta esančias sienas. 

– Pagal DIN EN 378 T1 mažiausias pastatymo patalpos 
dydis (Vmin) šilumos siurbliams apskaičiuojamas taip:
Vmin. = G/c
G = šaltnešio kiekis kg
c = praktinė ribinė vertė kg/m3 
 (R 407 C c = 0,31 kg/m3)
Todėl mažiausias pastatymo patalpos dydis yra:

Šilumos siurblio 
tipas

Šaltnešio pildymo 
kiekis [kg]

Minimali patalpa, 
kurioje statomas 

įrenginys [m3]

VWS 62/2
VWW 62/2 1,9 6,1

VWS 82/2
VWW 82/2 2,2 7,1

VWS 102/2
VWW 102/2 2,05 6,6

Lentelė 4.1  Minimali patalpa, kurioje statomas įrenginys

4 Surinkimas ir montavimas
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4.3 Atstumai ir matmenys

1800

600 0-10 1)

90

18

600

835

650

696

75 75260

12

280

4.1 pav.  Atstumai ir matmenys

1) 10 mm į aukštį pakeliamas pagrindas

Surinkimas ir montavimas 4
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300 mm

300 mm

600 mm

300 mm

300 mm

4.2 pav.  Minimalūs atstumai šilumos siurbliui sumontuoti

4.4 Surinkimo/montavimo apžvalga
– Nuimkite pakuotę.
– Nuimkite transportavimo apsaugas.
– Prireikus geriamojo vandens rezervuaro modulį atskir-

kite nuo šilumos siurblio modulio.
– Atgabenkite šildymo siurblį į patalpą, kurioje jis bus 

statomas.
– Prireikus geriamojo vandens rezervuaro modulį su-

montuokite ant šilumos siurblio modulio.
– Pastatykite lygiai šildymo siurblį numatytoje montavi-

mo vietoje.
– Pakelkite elektros skirstomąsias dėžes.
– Iš abiejų pusių sujunkite vamzdžius.
– Prijunkite elektros instaliaciją.
– Pripildykite šildymo grandinę.
– Pripildykite šilumos šaltinio šildymo grandinę.
– Sumontuokite korpusą.
– Sumontuokite valdymo pultą.
– Paleiskite įrenginį eksploatuoti.
– Patikrinkite įrenginį pagal prietaiso naudojimo patikros 

lapą.
– Perduokite įrenginį vartotojui ir jį instruktuokite.

4.5 Paruošiamieji darbai pastatymo patalpoje

1 

1 

2
3

3

4.3 pav.  Paruošiamieji darbai pastatymo patalpoje

• Įsitikinkite, ar pagrindo keliamoji galia pakankama 
(žr. 4.2 skyrių "Pastatymo vietai keliami reikalavimai").

• Atsižvelgdami į įrenginio ir jungčių matmenis 
išgręžkite mažiausiai dvi šerdines skyles (1).

• Kiekvienam šilumos šaltinio vamzdžiui reikalinga atski-
ra šerdinė skylė.

• Jei kyla gruntinio vandens įsiskverbimo pavojus, reikia 
naudoti specialius vamzdžių prievadus (žr. gamintojo 
duomenis).

• Atsižvelkite atstumus tarp šerdinių vamzdžių dėl to-
lesnės instaliacijos.

• Šilumos šaltinio linijas (2) išveskite iš išorės į pastaty-
mo patalpą.

• Šilumos šaltinio vamzdžius (2) nutieskite šerdinių sky-
lių (1) centruose, kad iš visų pusių būtų įmanoma šilu-
minė izoliacija.

• Apskritus plyšius (1) užsandarinkite, kaip parodyta, 
tam tinkamomis statybinėmis putomis (pvz., šulinių 
putomis) (3).

• Šilumos šaltinio linijas rūsiuose izoliuokite taip, kad 
būtų apsaugotos nuo difuzijos, priešingu atveju jos 
rasos (galima vamzdžių temperatūra iki -15 °C).

4 Surinkimas ir montavimas
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4.6 Reikalavimai šildymo kontūrui
Šilumos siurblys yra tinkamas prijungti tik prie uždaros 
centrinio šildymo sistemos. Siekiant užtikrinti sklandų 
veikimą, centrinio šildymo instaliacija turi būti įrengta 
autorizuotų specialistų, laikantis atitinkamų reikalavimų.
Šilumos siurblys rekomenduojamas naudoti žemos tem-
peratūros šildymo sistemose. Todėl sistema turi būti pri-
taikyta žemoms tiekiamojo srauto temperatūroms (idea-
liu atveju apie 30 – 35 °C). Taip pat reikia užtikrinti, kad 
elektros tiekimo tinklo eksploatuotojo blokavimo laikai 
būtų įveikiami.
Reikalavimai, kuriuos kelia EN 12828 įrengiant šildymo 
sistemą:
– pildymo vožtuvas, kad šildymo sistemą būtų galima 

pripildyti vandens arba jį išleisti,
– membraninis plėtimosi indas, montuojamas iš šildymo 

sistemos kontūro grįžtančio srauto linijoje,
– apsauginis manometrinio slėgio vožtuvas (atsidarymo 

slėgis 3 bar) su manometru (saugos grupė), montuoja-
mi į šildymo sistemos kontūrą tiekiamo srauto linijoje, 
iš karto už įrenginio,

– oro/purvo atskirtuvas, montuojamas iš šildymo siste-
mos kontūro grįžtančio srauto linijoje.

Siekiant išvengti energijos nuostolių pagal Energijos tau-
pymo potvarkį bei užtikrinti apsaugą nuo užšalimo, rei-
kia pasirūpinti visų jungiamųjų linijų šilumine izoliacija.
Visose linijose neturi būti nešvarumų, jei reikia, prieš pil-
dymą linija reikia gerai išskalauti.

a
 Dėmesio!

Galima sugadinti prietaisą!
Į šildymo sistemos vandenį nepilkite an-
tifrizo ir antikorozinių priemonių, nes dėl 
jų gali būti pažeisti sandarikliai ir kitos 
detalės ir iš sistemos imti skverbtis van-
duo.

Hidrauliniuose įrenginiuose su termostatiniais arba elek-
triniais vožtuvais reikia užtikrinti pastovią pakankamą 
vandens srovę šilumos siurblyje. Nepaisant pasirinktos 
šildymo sistemos turi būti užtikrinamas šildymo sistemai 
reikalinga nominalaus tūrio elektros srovė. Tai užtikrina 
tinkamai sumontuotas buferinis vandens šildytuvas.

Surinkimas ir montavimas 4
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4.7 Tiekiamas komplektas

1 

5 

4 

3 

2 

8 

10

11

12

7 

6 

9 

13

14

16

17

15

4.4 pav.  Tiekiamo komplekto patikra

Šilumos siurblys yra pristatomas ant paletės keturiose 
pakuotėse.
• Patikrinkite šildymo siurblį ir atskirai supakuotą valdy-

mo pultą, ar nesimato akivaizdžių pažeidimų transpor-
tuojant.

Poz. Skaičius Pavadinimas

1 1 Šilumos siurblys

2 4 Šoninis ir viršutinis dangtis

3 2 Priekinis dangtis su rėmu

4 2 Kolonėlės dangčio valdymo pultas
5 2

2

12

3

3

2

Šildymo kontūro prijungimo kampų tarpikliai 
(geltonai žali)
Plokščių galvučių varžtai M6 valdymo pultui ant 
rėmo montuoti (ir vienas atsarginis varžtas)
Plokščių galvučių varžtai M6 šoniniam ir prieki-
niam gaubtui montuoti (ir du atsarginiai varžtai)
Skardos varžtai viršutiniam gaubtui montuoti (ir 
vienas atsarginis varžtas)
Varžtai valdymo pulto rėmui (ir vienas atsarginis 
varžtas)
Varžtai vrnetDIALOG tvirtinti

6 4 Jutikliai VR 10

7 4 90° jungiamasis kampainis su sriegiamąja veržle 
8 1 vrnetDIALOG prijungimas
9 1 Apsauginis vožtuvas neužšąlančio skysčio kontū-

rui, 1/2 colio, 3 bar
10 2 Tarpikliai su metaliniu atraminiu žiedu šilumos 

šaltinio kontūro prijungimo kampui
11 1 Rėmas neužšąlančio skysčio išlyginimo rezervua-

rui
12 1 Maišelis su mažomis detalėmis, skirtomis neužšą-

lančio skysčio išlyginimo rezervuarui pritvirtinti
13 1 Izoliacinis kilimėlis šilumos šaltiniui prijungti prie 

galinės sienos
14 1 6 litrų neužšąlančio skysčio išlyginimo indas, 

maks. 3 bar
15 2 Gamintojo garantijos kortelė DE, garantinis žur-

nalas AT
16 4 Montavimo instrukcija, naudojimo instrukcija, 

trumpoji naudojimo instrukcija, 
trumpoji montavimo instrukcija

17 1 Išorės temperatūros jutiklis VRC DCF

Lentelė 4.2  Tiekiamas komplektas

4 Surinkimas ir montavimas
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4.8 Įrenginio išpakavimas ir komplektacijos 
patikrinimas

4.5 pav.  Transportavimo fiksatoriaus pašalinimas

• Atsargiai pašalinkite pakuotę ir kamšalus, nepažeisda-
mi įrenginio dalių.

• Atsukite transportavimo fiksatorius (kampainius), 
kuriais šilumos siurblys užfiksuotas ant padėklo.

Kampainiai nebebus reikalingi.

Surinkimas ir montavimas 4



Montavimo instrukcija geoTHERM plus VWS/VWW 0020050899_0120

4.9 Šilumos siurblio transportavimas
Šilumos siurblys gali būti transportuojamas:
- kaip visas blokas
- išardytas į 2 dalis (šilumos siurblys ir geriamojo van-

dens rezervuaras)

4.9.1 Viso bloko transportavimas
Šilumos siurblį kaip visą bloką galima nešti arba vežti 
karučiu maišams.

d
 Pavojus!

Susižalojimo pavojus!
Visas blokas (šilumos siurblys) sveria iki 
220 kg. Jį kelti turi mažiausiai du asme-
nys, kad būtų galima išvengti pažeidimų.

a
 Dėmesio!

Galima sugadinti prietaisą!
Nepriklausomai nuo transportavimo po-
būdžio neleistina, kad šilumos siurblys 
pasvirtų daugiau kaip 45° kampu. Prie-
šingu atveju vėliau gali atsirasti sutriki-
mų šaltnešio kontūre, dėl ko blogiausiu 
atveju gali sugesti visas įrenginys.

4.6 pav.  Viso įrenginio transportavimas (nešimas)

Mes rekomenduojame šilumos siurblį transportuoti tin-
kamu karučiu maišams. 

4.7 pav.  Viso įrenginio transportavimas (karučiu maišams)

a
 Dėmesio!

Galima sugadinti prietaisą!
Tarp techninių duomenų raskite šilumos 
siurblio masę ir įsitikinkite, ar Jūsų pasi-
rinkta transportavimo priemonė tam yra 
pritaikyta.

Jei transportuojate karučiu maišams:
• Karučiu maišams šilumos siurblį kabinkite tik iš ga-

linės pusės, nes tada svoris pasiskirsto geriausiai.
• Šilumos siurblį pritvirtinkite diržu.
• Kad karučiu nuvažiuotumėte nuo padėklo, naudokite 

rampą, pvz., tašą ir stabilią lentą.

4 Surinkimas ir montavimas
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4.9.2 Atskirų šilumos siurblio modulių 
transportavimas

Modulių atskyrimas
Prireikus galite atskirti geriamojo vandens rezervuaro 
modulį nuo šilumos siurblio modulio ir juos transportuoti 
atskirai. Tai patartina, pvz., transportuojant siauromis 
laiptinėmis.

1

23

4.8 pav.  Geriamo vandens rezervuaro ir šilumos siurblio 

modulių atskyrimas

Prieš atskirdami abu modulius privalote atjungti jungtis 
tarp šilumos siurblio ir geriamojo vandens rezervuaro.
• Atjunkite jungtį, skirtą iš geriamojo vandens rezervua-

ro išeinančiam srautui (1), esančia įrenginio dešinėje 
pusėje.

• Atjunkite jungtį, skirtą į geriamojo vandens rezervuarą 
grįžtančiam srautui (2), esančią rezervuaro apačioje.

• Atsukite keturis tvirtinimo varžtus (3), esančius įrengi-
nio rėme.

d
 Pavojus!

Susižalojimo pavojus!
Neužpildytas geriamojo vandens modulis 
sveria apie 100 kg. Jį turi kelti mažiau-
siai du asmenys, kad būtų išvengta su-
žalojimų.

• Nukelkite geriamojo vandens rezervuaro modulį ir 
atsargiai padėkite ant žemės.

Dabar galite abu modulius transportuoti į pastatymo 
vietą. Juos atgabenę surinkite priešinga eilės tvarka.

a
 Dėmesio!

Galima sugadinti prietaisą!
Nepriklausomai nuo transportavimo po-
būdžio neleistina, kad šilumos siurblys 
pasvirtų daugiau kaip 45° kampu. Prie-
šingu atveju vėliau gali atsirasti sutriki-
mų šaltnešio kontūre, dėl ko blogiausiu 
atveju gali sugesti visas įrenginys.
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4.10 Elektros skirstomosios dėžės pakėlimas
Pristatant įrenginį elektros skirstomoji dėžė yra nuleista, 
kad būtų apsaugoti elektros komponentai. Prieš insta-
liuodami elektrą, dėžę privalote pakelti ir pritvirtinti.

2

3

1

4.9 pav.  Elektros skirstomosios dėžės pakėlimas

• Pašalinkite fiksavimo varžtus (1).
• Atsargiai pakelkite elektros skirstomąją dėžę (2). 

Neprispauskite ir nepažeiskite laidų.
• Pritvirtinkite elektros skirstomąją dėžę abiem fiksavi-

mo varžtais (3).

4.11 Šilumos siurblio pastatymas

0-10 mm

4.10 pav.  Kojelių reguliavimas

• Statydami šilumos siurblį nepamirškite mažiausių ats-
tumų iki sienų (žr. 4.2 pav.).

• Reguliuodami kojeles nustatykite šilumos siurblį hori-
zontaliai.

4 Surinkimas ir montavimas
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4.12 Vietos instaliavimo darbai

a
 Dėmesio!

Prieš prijungdami įrenginį kruopščiai iš-
skalaukite šildymo sistemą!
Taip iš vamzdžių pašalinsite teršalus, 
pvz., virinamo metalo lašus, nuodegas, 
audinį, glaistą, rūdis, stambias atliekas ir 
pan. Priešingu atveju šios medžiagos gali 
nusėsti įrenginyje ir dėl jų atsirasti gedi-
mų.

a
 Dėmesio!

Kad išvengtumėte nesandarumų, įsitikin-
kite, ar jungiamosiose linijose neatsiran-
da mechaninių tempimo jėgų!

- Instaliuoti vamzdžius reikia pagal mastelinį ir prijungi-
mo brėžinius, pateikiamus 4.1 paveikslėlyje.

- Instaliuoti turi specialistas.
- Instaliuojant privaloma laikytis galiojančių teisės regla-

mentų.

h
 Nuoroda!

Šildymo sistemoje esantis oras kenkia 
funkcionalumui ir sumažina šildymo 
galią. Esant reikalui pritaisykite nuorini-
mo vožtuvus.

6

1

2

3

4

5

4.11 pav.  Jungiamųjų kampukų montavimas

4.11 pav. paaiškinimai
1 Šilumos šaltinis iš šilumos siurblio
2 Šilumos šaltinis šilumos siurbliui
3 Šildomas į katilą grįžtantis vanduo
4 Šildomas iš katilo ištekantis vanduo
5 Aklidangtis
6 Izoliacinis kilimėlis

a
 Dėmesio!

Kad išvengtumėte nesandarumų, įsitikin-
kite, ar prijungimo kampams naudojami 
tinkami tarpikliai!
Kadangi šilumos šaltinio kontūre nenau-
dojami tarpikliai su metaliniu atraminiu 
žiedu, galimas pratekėjimas!

• Pašalinkite aklidangčius iš įrenginio jungčių (5). 
Jų nebereikės ir juos galima utilizuoti.

• Du jungiamuosius kampus (3 ir 4) sumontuokite su 
rinkinyje esančiais geltonai žaliais plokščiaisiais tarpi-
kliais.

• Du jungiamuosius kampus (1 ir 2) sumontuokite su 
prieduose esančiais tarpikliais su metaliniu atraminiu 
žiedu.

• Jungiamosios skardos šiluminei izoliacijai yra skirtas 
pridedamoje pakuotėje esantis izoliacinis kilimėlis. 
Šį izoliacinį kilimėlį pritvirtinkite prie abiejų dešiniųjų 
srieginių jungčių (6).

4.12.1 Šildymo prietaiso sumontavimas

a
 Dėmesio!

Galima sugadinti prietaisą!
Siekiant išvengti galimo per didelio slė-
gio, šilumos siurblys turi būti prijungtas 
prie plėtimosi indo ir apsauginio vožtuvo, 
mažiausiai DN 20, skirto maks. 3 bar 
slėgiui ties atidarymu (į tiekimo kom-
plektą neįeina).

d
 Pavojus!

Pavojus nusiplikyti.
Nešaltoje aplinkoje turi būti sumontuo-
tas apsauginio vožtuvo prapūtimo angos 
dydžio apsauginio vožtuvo prapūtimo 
vamzdis. Jis visuomet turi būti atviras. 
Jis yra sumontuotas taip, kad išleidžiant 
vandenį karštas vanduo arba garai nesu-
žalotų žmonių.
Mes rekomenduojame sumontuoti 
Vaillant saugos bloką ir išleidimo piltu-
vėlį.

• Sumontuokite iš katilo ištekančio ir grįžtančio vandens 
šildymo liniją su visomis dalimis.

• Izoliuokite visas jungtis.

Surinkimas ir montavimas 4
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4.12.2 Neužšąlančio skysčio kontūro montavimas 
(tik VWS, neužšąlantis skystis/vanduo)

• Sumontuokite šilumos šaltinio linijas su visais joms 
priklausančiais komponentais.

49

61

49

61

58

57
65

42a

5858

Kolektoriaus 33

4.12 pav.  Šilumos šaltinio kontūras VWS

4.13 pav. paaiškinimai
33  Oro išleidimo/nešvarumų filtras
42a Apsauginis vožtuvas
49  Pralaidumo reguliatorius
57  Neužšąlančio skysčio išlyginamasis rezervuaras
58  Pildymo ir išleidimo čiaupas
61 Neužšąlančio skysčio kontūras
65  Neužšąlančio skysčio surenkamasis rezervuaras

42a

57 65

1

4.13 pav.  Neužšąlančio skysčio išlyginamojo rezervuaro monta-

vimas

h
 Nuoroda!

Neužšąlančio skysčio išlyginamasis re-
zervuaras yra apie 6 litrų talpos ir todėl 
jo pakanka maks. 1900 litrų neužąlančio 
vandens kontūrams.

a
 Dėmesio!

Materialinės žalos pavojus dėl prasi-
skverbiančio neužšąlančio skysčio!
Neužšąlančio skysčio išlyginamojo rezer-
vuaro jungtys privalo būti sandarinamos 
kanapių pluoštu. Sandarinant, pvz., teflo-
nine juosta, gali atsirasti nutekėjimų ne-
užšąlančio skysčio kontūre.

• Neužšąlančio skysčio surenkamojo rezervuaro laikiklį 
kaiščiu ir varžtu pritvirtinkite prie sienos.

• Nuo neužšąlančio skysčio išlyginamojo rezervuaro 
nuimkite iš anksto sumontuotas jungiamąsias deta-
les (57).

• Jungiamųjų detalių išorinius sriegius apvyniokite ka-
napėmis.

• Pirmąją jungiamąją detalę sumontuokite prie 3 bar ap-
sauginio vožtuvo (42a), kuris pridedamas prie šilumos 
siurblio.

•  Naudodami priedus neužšąlančio skysčio išlyginamąjį 
rezervuarą (57) ir jungiamąją detalę sumontuokite an-
troje linijoje (1), vedančioje nuo šilumos šaltinio iki šilu-
mos siurblio.

• Neužšąlančio skysčio išlyginamąjį rezervuarą užfiksuo-
kite laikikliu.

• Jungiamąją detalę su apsauginiu vožtuvu sumontuoki-
te prie neužšąlančio skysčio išlyginamojo rezervuaro.

• Sumontuokite neužšąlančio skysčio surenkamąjį rezer-
vuarą (65), nesant slėgiui, prie apsauginio vožtuvo 
(42a). 
Neužšąlančio skysčio surenkamojo rezervuaro negali-
ma visiškai uždaryti, nes nebus užtikrintas apsauginio 
vožtuvo veikimas.

• Visas linijas izoliuokite garų difuzijai atsparia šilumine 
izoliacija. Jungiamosios skardos šiluminei izoliacijai 
yra skirtas tarp priedų esantis izoliacinis kilimėlis.

4.12.3 Šulinio sistemos montavimas 
(tik VWW, vanduo/vanduo)

a
 Dėmesio!

Galima sugadinti prietaisą!
Atkreipkite dėmesį, kad eksploatavimo 
metu ir išjungus šulinyje montuojamą si-
urblį linijose nesusidarytų žemas slėgis. 
Dėl linijose susidariusio žemo slėgio gali 
būti pažeistos lanksčios žarnos, esan-
čios šilumos siurblyje.

Kai šilumos šaltinis yra vanduo, dažniausiai šulinio siste-
ma yra sumontuota su įsiurbimo ir nutekėjimo šuliniais. 
Įsiurbimo šulinio montavimo vietoje turi būti sumontuo-
tas šulinyje montuojamas siurblys (panardinamas siur-
blys). Laikykitės šulinyje montuojamo siurblio montavi-
mo ir naudojimo instrukcijų. Apie šulinyje montuojamo 
siurblio elektrinių jungčių prijungimą žr. 6.4.4 sk

4 Surinkimas ir montavimas
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Prieš renkantis gruntinius vandenis kaip šilumos šaltinį 
reikia prieš montavimą patikrinti gruntinių vandenų tin-
kamumą. Tam reikia patikrinti laboratoriškai mėginį ir 
Vaillant nustatytomis pagalbinėmis priemonėmis (lente-
lėmis, skaičiavimo programa) patikrinti, ar gruntiniai 
vandenys tinkami naudoti kaip šilumos šaltinis. Jeigu 
gruntinis vanduo nėra tinkamas, reikia naudoti VWS šilu-
mos siurblį su montavimo vietoje įrengtu tarpiniu šilu-
mokaičiu (žr. PLI geoTHERM Vaillant, Nr. 877959).
• Sumontuokite šilumos šaltinio jungtis su visais priklau-

sančiais komponentais
• Visas linijas izoliuokite garų difuzijai atsparia šilumine 

izoliacija. Į prijungimo skardos termoizoliacijos pakuo-
tę įeina tam skirtas izoliacinis kilimėlis.

4.13 Išorės temperatūros jutiklio montavimas 
VRC DCF

Sumontuokite jutiklį vadovaudamiesi pridedama monta-
vimo instrukcija.

4.14 Nuotolinio valdymo įtaiso VR 90 montavimas
Kai sumontuojate daugiau šildymo kontūrų, galite pir-
miems šešiems iš jų prijungti atskirą nuotolinio valdymo 
įtaisą VR 90. Jis leidžia nustatyti darbo režimą ir nusta-
tytą kambario temperatūrą bei kontroliuoti nustatytą 
kambario temperatūrą integruotu kambario temperatū-
ros jutikliu.
Taip pat galite nustatyti parametrus papildomiems šildy-
mo kontūrams (laiko nustatymo programą, šildymo krei-
vę ir pan.) ir pasirinkti specialias funkcijas.
Papildomai galima sužinoti daugiau apie šildymo kontū-
rus ir aptarnavimo bei sutrikimų pranešimų rodinius. 
Nuotolinio valdymo įtaisui VR 90 sumontuoti žr. šią pri-
dedamą montavimo instrukciją. Informacijos apie mon-
tavimą žr. 6.9.1 lentelėje.

4.15 Maišytuvo modulio VR 60 montavimas
Su maišytuvo moduliu galite išplėsti šildymo prietaisų 
reguliavimą iki dviejų kontūrų su maišytuvais. Galite pri-
jungti daugiausiai šešis maišytuvo modulius.
Nustatykite reikalingą maišytuvo modulio su pasukamu 
reguliatoriumi magistralės adresą. Šildymo programą ir 
visus kitus parametrus galite nustatyti valdymo pultu. 
isus pagal šildymo kontūro pobūdį prijungiamus elemen-
tus (jutiklius, siurblius) prie maišytuvo modulio prijunkite 
per skirstomosios dėžės kištukinius lizdus.
Maišytuvo moduliui VR 60 sumontuoti žr. šią pridedamą 
montavimo instrukciją. Informacijos apie montavimą 
žr. 6.9.2 lentelėje.

5 Šildymo ir šilumos šaltinio prietaiso 
pildymas

Prieš pradėdami eksploatuoti šilumos siurblį, turite pri-
pildyti šildymo kontūrą ir neužšąlančio skysčio kontūrą.

h
 Nuoroda!

Pripildę šildymo kontūrą ir išleidę orą 
sumontuokite šilumos siurblio korpuso 
dangčius.

5.1 Šildymo kontūro pildymas

a
 Dėmesio!

Klaidinga funkcija!
Šildymo kontūrą užpildykite per inte-
gruotą pildymo ir išleidimo vožtuvą, kad 
kaitinimo kontūras būtų visiškai nuorin-
tas.
Stebėkite, kad trišakis vožtuvas būtų vi-
durinėje padėtyje.

• Atsukite visus šildymo sistemos termostato vožtuvus.
• Prijunkite prie vandens čiaupo pildymo žarną.
• Laisvą žarnos galą prijunkite prie pildymo vožtuvo 

(žr. 2.7 pav., 10 poz.).
• Atidarykite pildymo vožtuvą.
• Lėtai atsukite vandens čiaupą ir pilkite vandenį tol, kol 

sistemos slėgio manometras pasieks maždaug 1,5 bar.
• Uždarykite pildymo vožtuvą ir atjunkite žarną.
• Vėl išleiskite orą iš prietaiso tam numatytose vietose.
• Dar kartą patikrinkite prietaiso vandens slėgį (jei rei-

kia, pakartokite sistemos pripildymo veiksmus).

Surinkimas ir montavimas 4
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5.2 Neužšąlančio skysčio kontūro pildymas 
(tik VWS, neužšąlantis skystis/vanduo)

Neužšąlantį skystį sudaro vanduo, sumaišytas su šilumą 
pernešančio skysčio koncentratu. Kaip pavyzdį mes 
rekomenduojame propilenglikolį (alternatyva – etilengli-
kolis) su priedais, saugančiais nuo korozijos. Kolekto-
riaus žarnos DN 40 talpa yra maždaug 1 litras išilginiam 
metrui.
Naudojamas neužšąlantis skystis skiriasi, atsižvelgiant į 
regionuose galiojančias normas. Apie tai teiraukitės
kompetentingose įstaigose.
Vaillant šilumos siurbliuose galima naudoti tiktai tokius
neužšąlančio skysčio tirpalus:
– maks. 30% etilenglikolio / vandens
– maks. 33% propilenglikolio / vandens
– kalio karbonato / vandens
– maks. 60% etanolio / vandens

Siltuma avoti 
siltumsūknim

Siltuma avota 
pieslēgums no 
siltumsūkņa 66

64 58

62

59

60

29

576167
65

5.1 pav.  šilumos šaltinio kontūras

Aprašas
29   Neužšąlančio skysčio siurblys
57   Uždaromasis vožtuvas
58   Nuorinimo vožtuvas
59   Neužšąlančio skysčio išlyginamasis rezervuaras
60   Apsauginis vožtuvas
61    Uždaromasis vožtuvas
62   Uždaromasis vožtuvas
64   Uždaromasis vožtuvas 
65   Neužšąlančio skysčio surenkamasis rezervuaras
66   Neužšąlančio skysčio rezervuaras
67   Pildymo siurblys

a
 Dėmesio!

Pavojus aplinkai!
Pratekėję neužšąlančio skysčio tirpalai 
jokiu būdu negali patekti į gruntinius 
vandenis arba žemę. Būtina rinktis to-
kias medžiagas, kurios būtų nekenksmin-
gos ir biologiškai suyrančios.

h
 Nuoroda!

Po šildymo kontūro pripildymo ir nuorini-
mo sumontuokite šilumos siurblio korpu-
so dangčius.

5 Šildymo ir šilumos šaltinio prietaiso pildymas
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Sumaišykite Vaillant Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje 
naudojamą apsaugos nuo užšalimo priemonę 1,2% propi-
lenglikolį su vandeniu santykiu 1 : 2 Rinkitės apsaugą nuo 
užšalimo iki -15 °C.
• Išoriniame rezervuare (žr. 5.1, pav. 66 poz.) (pvz., plas-

tmasiniame bake) sumaišykite vandenį ir apsaugos 
nuo užšalimo priemonę aukščiau minėtu santykiu. Su-
maišius kiekvieną mišinį reikia iš karto panaudoti.

• Patikrinkite neužšąlančio skysčio tirpalo mišinio turinį. 
Vaillant tam rekomenduoja naudoti refraktometrą.

• Neužšąlantį mišinį supilkite iš rezervuaro (66) į šilu-
mos šaltinio sistemą. Tam naudojamas pildymo siur-
blys (67), kuris tuo pačiu metu pildydamas pašalina 
orą iš kolektoriaus grandinės. Vaillant rekomenduoja 
naudoti Vaillant pildymo siurblį (dalies Nr. 307 093). 
Siurblio spaudimo linija prijungiama prie uždaromojo 
vožtuvo (62) (žr. 5.1 pav.). 

• Užsukite uždaromąjį vožtuvą (57). 
• Atidarykite uždaromuosius vožtuvus (62) ir (64).
• Atidarykite uždaromąjį vožtuvą (61) ir prijunkite prie 

vožtuvo glikolio mišinyje išmirkytą žarną.
• Įjunkite pildymo siurblį (67), kad prisipildytų kolekto-

riaus žarna. 

a
 Dėmesio!

Pratekėję neužšąlantys tirpalai jokiu 
būdu negali patekti į gruntinius vandenis 
arba žemę. Būtina rinktis tokias medžia-
gas, kurios būtų nekenksmingos ir biolo-
giškai suyrančios.

• Leiskite pildymo siurbliui (67) veikti, kol iš užsklen-
džiamojo vožtuvo žarnos (61) pradės tekėti skystis be 
oro priemaišų.

• Dabar atidarykite vožtuvą (57), kad oras tarp vožtuvų 
(61) ir (62) išeitų.

• Uždarykite vožtuvą (61) ir nustatykite slėgį neužšąlan-
čio skysčio kontūre, tam naudodami pildymo siurblį 
(67). Stebėkite, kad slėgis neviršytų 3 bar.

• Dabar uždarykite ir vožtuvą (62).
• Išjunkite pildymo siurblį (67) ir atjunkite pildymo 

žarną.
• Atidarykite apsauginį vožtuvą (60), kad būtų galima 

išleisti slėgio perviršį. 2/3 neužšąlančio skysčio išlygi-
nimo indo turi būti pripildyti skysčio. Įsitikinkite, kad 
vožtuvas (61) yra uždarytas. 

• Vėliau reikia nuleisti orą sumontavus korpuso dang-
čius ir pradėjus eksploatuoti šilumos siurblį (žr. 7.4 sk).

Likusį neužšąlantį skystį supilkite į tam skirtą talpą (pvz., 
plastikinį kanistrą), kad galėtumėte juo papildyti sistemą 
vėliau (ir perduoti naudotojui).

Neužšąlančio skysčio pripildymo lygio tikrinimas

a
 Dėmesio!

Neužšąlančio skysčio kontūras privalo 
būti pripildytas teisingu skysčio kiekiu, 
priešingu atveju įrenginys gali būti pa-
žeistas.

Jeigu pripildymo lygis nukrenta tiek, kad skysčio išlygi-
namajame rezervuare nebesimato, papildykite sistemą 
skysčiu.

1 2

5.2 pav.  Neužšąlančio skysčio išlyginamojo rezervuaro 

pripildymo lygis

Jei neužšąlančio skysčio pripildymo lygis per pirmąjį mė-
nesį po įrenginio paleidimo šiek tiek nukrenta, tai yra 
normalu. Pripildymo lygis taip pat gali kisti pagal šilumos 
šaltinio temperatūrą, tačiau jokiomis aplinkybėmis jis ne-
gali nukristi tiek, kad jo nebesimatytų neužšąlančio skys-
čio išlyginamajame rezervuare.

5.3 Šulinio sistema 
(VWW, vanduo/vanduo/šilumos siurblys)

Pasirinkus šilumos šaltiniu vandenį, šildymo šaltinio 
sistema pildoma kaip atvira sistema.

Šildymo ir šilumos šaltinio prietaiso pildymas 5
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6 Jungimas prie elektros tinklo

6.1 Saugos ir instaliavimo nurodymai

e
 Pavojus!

Elektros smūgio pavojus!
Prieš elektros instaliavimo darbus visa-
da išjunkite srovės tiekimą. Įsitikinkite, 
ar jos užblokuotos nuo netikėto įsijungi-
mo.

a
 Dėmesio!

Galima sugadinti prietaisą!
Elektros tiekimą turi būti įmanoma iš-
jungti visais poliais vietoje įrengtu ski-
riamuoju įtaisu, turinčiu mažiausiai 3 mm 
tarpelį tarp kontaktų (pvz., galios apsau-
giniu jungikliu).

Šį skiriamąjį įtaisą patartina įrengti prie pat šilumos siur-
blio.

a
 Dėmesio!

Galima sugadinti prietaisą!
Instaliuoti elektrą leidžiama tik sertifi-
kuotai specializuotai įmonei.

a
 Dėmesio!

Trumpojo jungimo pavojus!
230 V laidų, prijungiamų prie ProE kištu-
ko, izoliacijos saugumo sumetimais nu-
imkite daugiausiai 30 mm. Jei nuimsite 
daugiau izoliacijos, neteisingai pritvirti-
nus laidus kištuke kils trumpojo jungimo 
laidų plokštelėje pavojus.

a
 Dėmesio!

Neteisingo veikimo pavojus!
Išorės temperatūros jutiklių ir patalpos 
temperatūros reguliatorių laidai perduo-
da mažas ir silpnas sroves. Aplinkos 
trikdžiai gali neigiamai veikti jutiklių lai-
dus ir šilumos siurblio reguliatoriui per-
duoti klaidingą informaciją, todėl jutiklių 
laidus būtina nutiesti tinkamai.
Silpnos srovės laidus privalu nutiesti pa-
kankamu atstumu nuo stiprios srovės 
laidų. Jei silpnos ir stiprios srovės laidai 
tiesiami lygiagrečiai, tuomet galioja tai-
syklė, kad esant didesniam kaip 10 m il-
giui mažiausias atstumas turi būti 
25 cm.

Pirmą kartą įjungus, reguliatorius automatiškai patikrina 
teisingą fazių seką. Jeigu gaunate klaidos pranešimą, 
sukeiskite dvi fazes tarpusavyje.

Vokietijai taikoma nuoroda:

h
 Nuoroda!

Prieš jungdami šilumos siurblį prie elek-
tros tinklo, atkreipkite dėmesį į techni-
nius prijungimo prie žemos įtampos tin-
klo nurodymus (TAB 2000), kuriuos pa-
teikia elektros tiekimo tinklo eksploatuo-
tojas (VNB).

Ką reikia patikrinti
– Elektros srovės tiekimui užtikrinti prijunkite šildymo 

siurblį prie trifazio 400 V nuolatinės srovės tinklo su 
nuline faze ir įžeminimu. Apsaugokite šią jungtį, kaip 
tai nurodyta techniniuose duomenys.

– Prijunkite šilumos siurblį prie stacionarios tinklo jung-
ties.

– Reikalingų skersmenų jungtis turi parinkti kvalifikuo-
tas šildymo sistemų specialistas pagal techniniuose 
duomenyse pateiktas vertes maksimaliai nominaliajai 
galiai užtikrinti. Kiekvienu atveju įvertinkite montavi-
mo vietos sąlygų specifiką.

– Jeigu jūsų elektros tiekimo tinklo tiekėjas rekomen-
duoja, kad šilumos siurblys būtų valdomas naudojant 
blokavimo signalą, sumontuokite atitinkamą tiekėjo re-
komenduojamą kontaktinį jungiklį, per kurį galima 
būtų nukreipti srovę į šilumos siurblį.

6.2 Elektros instaliacijos normos
Maksimalus jutiklio linijos ilgis neturi viršyti 50 m.
Jungtis su 230 V/400 V ir jutiklio arba magistralės linija 
reikia nukreipti atskirai 10 m atstumu.

Laisvų prietaiso gnybtų nenaudokite kaip pagalbinių 
gnybtų kitoms jungtims.

6 Jungimas prie elektros tinklo



29Montavimo instrukcija geoTHERM plus VWS/VWW 0020050899_01

6.3 Elektros paskirstymo dėžutės
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6.1 pav.  Elektros paskirstymo dėžutės

Aprašas
1 Įtampos iškrovikliai
2 Jutiklių ir išorinių komponentų jungtys
3 Reguliatoriaus plokštė (po dengiamąja plokšte)
4 Šilumos siurblio elektros srovės tiekimas (esant elektros tieki-

mui iš tinklo)
5 Elektros srovės tiekimas papildomai šildyti elektra ir valdyti 

(tiekimas dviem grandinėms)
6 Paleidimo srovės ribotuvo (priedo) prijungimo gnybtai
7 Nominalios galios saugios temperatūros ribotuvas (STB)
8 Paleidimo srovės ribotuvo plokštė (priedas)
9 Kompresoriaus kontaktorius
10 Papildomo šildymo filtro kontaktorius 
11 tik VWW: Šulinyje montuojamo siurblio su saugiklis su variklio 

apsauginiu jungikliu

Elektros paskirstymo dėžutės yra sumontuotos tarp 
dviejų linijų velenėlių (čia nepateikiamų):
– mažas dvipolis kištukas: 

Valdymo pulto jungtis
– didelis dvipolis kištukas: 

elektros srovės tiekimas vrnetDIALOG
Jungtis vrnetDIALOG įeina į tiekiamą komplektą 
(rinkinį).

6.4 Elektros srovės tiekimo prijungimas
Elektros tiekimo tinklo eksploatuotojai gali būti numatę 
skirtingos galios srovę šilumos siurbliams. Šilumos siur-
bliai gali naudoti skirtingo tipo tinklo įtampą. Tolimes-
niuose puslapiuose yra aprašyti trys prijungimo tipai.
• Maitinimo laidą(-us) prakiškite per kairiąją griovelinę 

rankeną prietaiso galinėse sienelėje.
• Prakiškite laidus per laidų nutiesimo kanalą palei ge-

riamojo vandens rezervuarą (žr. 2.7 pav, 1 poz.) per 
apačią link elektros skirstomųjų dėžių per atitinkamus 
įtampos iškroviklius ir prijunkite prijungiamaisiais 
gnybtais. 

• Sujunkite laidus taip, kaip nurodyta toliau pateikiamo-
se montavimo schemose.

h
 Nuoroda!

Atlikus sumontavimo darbus, būtina su-
montuoti prietaiso dangčius.

Jungimas prie elektros tinklo 6
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6.4.1 Elektros tiekimas iš tinklo 
(1 elektros instaliacijos schema)

L3 L2 L1NPE L3 L2 L1 L3 L3L3 L3L2 L2L1 L1 L1N N N NPE PE S S
PE L2 L1L3N

L3L2

+ +

+

1

(VWW) 400 V / 50 Hz

6.2 pav.  Elektros tiekimas iš tinklo (pristatymo sąlygos) 

Toks šilumos siurblio prijungimas atitinka pristatymo są-
lygas.
Šilumos siurblys prie elektros tinklo yra prijungtas nau-
dojant vieno tarifo elektros energiją (naudojant skaitiklį) 
(1). Todėl elektros tiekimo tinklo eksploatuotojas pasilie-
ka teisę prireikus valdymo signaliniu įrenginiu išjungti 
kompresorių ir papildomą šildymą. Išjungimo trukmė ir 
dažnis priklauso nuo elektros tiekėjo ir turi būti derinami 
su juo.

Aprašas

Siurblys

Kompresorius

Reguliatorius

Šilumos šaltinio kontūras

Papildomas šildymas

• Prijunkite elektros srovės laidą prie pagrindinio tinklo 
lizdo (1).

• Prijunkite valdymo signalinio įrenginio relę prie gnyb-
to 13 "EVU", jei taip nurodo elektros tiekėjas. Esant už-
darytam kontaktui, po šio signalo užblokuojamas šilu-
mos siurblys (žr. 6.6 pav.).
Visos elektros instaliacijos schemos apžvalgą rasite 
priede.

6 Jungimas prie elektros tinklo
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6.4.2 Elektros tiekimas dviem grandinėms, 
WP tarifas (2 elektros instaliacijos schema)

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

+ +

2

1

3

L3 L2 L1NPE

(tik VWW)

S SL3 L2 L1 L3 L3L3 L3L2 L2 L3L2L1 L1 L1N N N NPE PE
L2 L1L3NPE

6.3 pav.  Elektros tiekimas dviem grandinėms (WP tarifas) 

Tokiu atveju turi būti naudojamas šilumos siurblys su 
dviem skaitikliais (dviem elektros tiekimo tarifais). Nuo-
latinis elektros srovės tiekimas (2) papildomam panau-
dojimui (papildomam šildytuvui, sukamiesiems siur-
bliams, reguliatoriui ir pan.) turi būti nukreipiamas per 
skaitiklį. Elektra sumažintu tarifu (1) tiekiama į kom-
presorių per antrą skaitiklį ir elektros tiekimo tinklo eks-
ploatuotojas gali nutraukti tiekimą elektros suvartojimo 
piko metu.

Aprašas

Siurblys

Kompresorius

Reguliatorius

Šilumos šaltinio kontūras

Papildomas šildymas

• Atjunkite blokavimo linijas (nutraukimo linijas, 3).
• Prijunkite nuolatinį elektros srovės laidą prie įprasto 

tarifo tinklo lizdo (2).
• Prijunkite sumažinto tarifo nuolatinį elektros srovės 

laidą prie sumažinto tarifo tinklo lizdo (1).
• Prijunkite valdymo signalinio įrenginio relę prie gnyb-

to 13 "EVU", jei taip nurodo elektros tiekėjas. Esant už-
darytam kontaktui, po šio signalo užblokuojamas šilu-
mos siurblys (žr. 6.6 pav.).
Visos elektros instaliacijos schemos apžvalgą rasite 
priede.

Jungimas prie elektros tinklo 6
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6.4.3 Elektros tiekimas dviem grandinėms (specia-
lus tarifas) (3 elektros instaliacijos schema)

400 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

+

+

1

3

2

L3 L2 L1NPE

(tik VWW)

L3 L2 L1 L3 L3L3 L3L2 L2L1 L1 L1N N N NPE PE
PE L2 L1L3N

S S L3L2

6.4 pav.  Elektros tiekimas dviem grandinėms 

(specialusis tarifas) 

Tokiu atveju turi būti naudojamas šilumos siurblys su 
dviem skaitikliais (dviem elektros tiekimo tarifais). Nuo-
latinis elektros srovės tiekimas (2) papildomam panau-
dojimui (sukamiesiems siurbliams, reguliatoriui ir 
pan.) turi būti nukreipiamas per skaitiklį. Elektra suma-
žintu tarifu (1) tiekiama į kompresorių ir papildomą 
šildytuvą per antrą skaitiklį ir elektros tiekimo tinklo 
eksploatuotojas gali pertraukti jos tiekimą elektros su-
vartojimo piko metu.

Aprašas

Siurblys

Kompresorius

Reguliatorius

Šilumos šaltinio kontūras

Papildomas šildymas

• Atjunkite blokavimo linijas (nutraukimo linijas, 3).
• Prijunkite nuolatinį elektros srovės laidą prie tinklo 

lizdo reguliatoriaus (2).
• Prijunkite sumažinto tarifo nuolatinį elektros srovės 

laidą prie sumažinto tarifo tinklo lizdo (1).
• Prijunkite valdymo signalinio įrenginio relę prie gnyb-

to 13 "EVU", jei taip nurodo elektros tiekėjas. Esant už-
darytam kontaktui, po šio signalo užblokuojamas šilu-
mos siurblys (žr. 6.6 pav.).
Visos elektros instaliacijos schemos apžvalgą rasite 
priede.

6 Jungimas prie elektros tinklo
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6.4.4 Išorinių komponentų prijungimas

L3 L2 L1 L3 L3L3 L3L2 L2L1 L1 L1N N N NPE PE
PE L2 L1L3N

L3L2S S

p

nur VWS

L3 L2 L1NPE

nur VWW

1 32

6.5 pav.  Išorinių komponentų prijungimas

Tik VWW (vanduo/vanduo):
• Gnybtais prijunkite šulinyje montuojamą siurblį (1).

Šulinyje montuojamas siurblys yra prijungtas naudojant 
siurblio saugiklį su trifazės 400 V įtampos kontaktoriu-
mi.
Šildymo siurblio variklio apsauginis jungiklis (žr. 6.1 pav., 
11 poz.) apsaugo išorinį šulinyje montuojamą siurblį nuo 
perkrovos. Tam variklio apsauginiame jungiklyje reikia 
nustatyti šulinyje montuojamo siurblio nominalią srovę 
(nuo 0,8 iki 2,7 A).

a
 Dėmesio: 

Tinkamai nenustačius variklio apsaugos 
išorinis šulinyje montuojamas siurblys 
nebus apsaugotas nuo perkrovos.

Tik VWS (neužšąlantis skystis/vanduo):
Jeigu prie šilumos siurblio norite prijungti išorinį slėgio 
jungiklį, naudokite gnybtus (2).

Aprašas

Siurblys

Šilumos šaltinio kontūras

p N.skysčio jung.

Paleidimo srovės ribotuvas

6.5 Paleidimo srovės ribotuvo (priedo) 
prijungimas

Kai kurie elektros tiekimo tinklo eksploatuotojai reika-
lauja sumontuoti šilumos siurbliui skirtą paleidimo sro-
vės ribotuvą (dalies Nr. 0020025744).
• Įmontuokite paleidimo srovės ribotuvo plokštę į elek-

tros skirstomąją dėžę, kaip tai aprašyta šioje instrukci-
joje (žr. 2.7 pav.).
Laikydamiesi šios montavimo instrukcijos, prijunkite 
paleidimo srovės ribotuvą prie gnybtų (3).

Jungimas prie elektros tinklo 6
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6.6 Reguliatoriaus plokštės apžvalga
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6.6 pav.  Reguliatoriaus plokštė 

Aprašas

Prijungiamųjų gnybtų viršutinė eilė
1 ZH Papildomas elektrinis šildymas
2 LP/UV 1 Trišakis atgalinis vožtuvas geriamojo vandens 
  paruošimui
3 ZP Geriamojo vandens cirkuliacinis siurblys
4 Tik VWW Šulinyje montuojamo siurblio valdymo kontakto 
  rius
5 HK2-P Išorinis (antras) šildymo kontūro siurblys
6 HK2 Trišakio maišiklio vožtuvo valdiklis
7 VF2 Išorinis iš katilo ištekančio vandens jutiklis
8 RF1 Buferinio vandens šildytuvo grindų temperatūra
9 VF1 Buferinio vandens šildytuvo viršutinės dalies 
  temperatūra
10 SP Geriamojo vandens rezervuaro temperatūros 
  daviklis
11 Magistralė Įvesties magistralė
12 DCF/AF Išorės temperatūros jutiklis + DCF signalas
13 EVU Elektros tiekimo trikties kontaktas
  (centralizuotos valdymo sistemos signalas iš VNB)
  iš: galima naudoti kompresorių
  į: kompresorių naudoti draudžiama
14 1xZP Kontaktas vienkartinei užklausai
  dėl cirkuliacinio siurblio veikimo, pvz.mygtuku

Plokštės montavimo dalys
15  Įvesties magistralė / VR dialogas
16  Įvesties magistralės adreso sukamojo jungiklio padėtis "1" 

(gamyklinis nustatymas)
17  Saugiklis T 4A/250 V

18  Įtampos tiekimo patikros kontrolinis indikatorius (kai viskas 
gerai, dega žalia spalva)

19  Neužšąlančio vandens saugiklis T 4A/250 V
20  Kompresoriaus fazių sekos stebėjimas
21  Reguliatoriaus kištukas (vartotojo sąsaja)
22  Jutiklio jungtis - 1 kištukas
23  Jutiklio jungtis - 2 kištukas

Prijungiamųjų gnybtų apatinė eilė
24 ASB Paleidimo srovės ribotuvo valdiklis
25 8 Kompresoriaus kontaktorius
26 7 Slėgio jungiklis
27 6 (neprijungtas)
28 SCH  Neužšąlančio skysčio pneumatinio jungiklio priedas 

(VWW: srovės jungiklis)
29 5 Neužšąlančio vandens siurblys (tik VWS)
30 4 Įtampos tiekimas vrnetDIALOG
31 3 vidinis kaitinimo kontūro siurblys
32 2 laisvas
33 1 laisvas

Reguliatoriaus plokštės apsaugai naudojama dengiamoji 
skarda, kurioje yra angos, skirtos E-Bus/vrDialog 
(15 poz.) bei įtampos tiekimo šviesos diodams (18 poz.) 
prijungti.
Norint pakeisti saugiklius (17 poz. arba 19 poz.), reikia 
nuimti dengiamąsias skardas.
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6.7 Reguliatoriaus plokštės prijungimas
Reguliatorius automatiškai atpažįsta klaidas. Prijungtą 
šildymo kontūrą reikia sukonfigūruoti pagal naudojamų 
prietaisų derinį. Toliau aprašytos šilumos siurblio panau-
dojimo galimybės.
Dėl vidinio karšto vandens rezervuaro, šilumos siurbliui 
geoTHERM plus naudojamas tik 3 ir 4 hidraulinės siste-
mos planas.

6.7.1 Standartinio jutiklio VR10 prijungimas
Atsižvelgiant į prietaiso konfigūraciją galima prijungti 
papildomus jungiklius, pvz., į katilą patenkančio, grįžtan-
čio vandens, rinkimo jutiklį arba vandens šildytuvo juti-
klį. Standartinis jutiklis VR10 yra nustatytas taip, kad jį 
galima būtų naudoti kaip kondensato jutiklį, pvz., kaip 
vandens šildytuvo jutiklį šildytuvo jutiklio vamzdyje arba 
kaip iš katilo ištekančio vandens jutiklį hidrauliniame jun-
giklyje. Su pridedamu laido fiksatoriumi taip pat galite jį 
pritvirtinti kaip įrenginio jutiklį prie šildymo vamzdžio į 
katilą patekančio arba iš jo ištekančio vandens linijoje. 
Mes rekomenduojame izoliuoti vamzdį (įskaitant jutiklį), 
kad būtų galima užtikrinti optimaliai fiksuotą temperatū-
rą.

6.7 pav.  Šildytuvo jutiklio montavimas

6.8 pav.  Standartinis jutiklis VR 10

Jungimas prie elektros tinklo 6
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6.7.2 Tiesioginio šildymo režimas 
(3 hidraulinės sistemos planas)

Šilumos siurblys yra prijungtas tiesiogiai prie grindų šil-
dymo kontūro. Standartiškai reguliatorius yra įmontuo-
tas virš energijos balanso reguliatoriaus (žr. 8.4.2 sk). 
Atiduodamo į sistemą vandens temperatūros jutiklis VF2 
turi būti uždarytas (grindų apsauga).
Šilumos siurbliui reikalingas vidinis karšto vandens re-
zervuaras.

AF

16

SP

WQ

Sole Hzg.

230 V~

400 V~

A M B

32

42b

AB

42a

VF2

31 31

33

43

30

6.9 pav. 3  hidraulinės sistemos planas

Aprašas
16 Išorinis jutiklis
30 Gravitacinis rėmas
31 Reguliavimo vožtuvas su nustatymo indikatoriumi
32 Gaubtinis vožtuvas
33   Oro išleidimo/nešvarumų filtras
42a Apsauginis vožtuvas
42b Plėtimosi indas
43 Geriamojo vandens linijos saugos grupė
VF2 Atiduodamo į sistemą vandens temperatūros jutiklis

h
 Nuoroda: 

Hidraulinės sistemos planai 1 ir 2 yra 
skirti tik šilumos siurbliams be karšto 
vandens rezervuaro, todėl netaikomi ši-
lumos siurbliams geoTHERM plus.

h
 Nuoroda!

Jeigu tarp šilumos siurblio ir šildymo 
sistemos sumontavote hidraulinį jungiklį, 
temperatūros jutiklisVF2 turi būti su-
montuotas prieš ištekančio srauto šildy-
mo sistemos hidraulinį jutiklį.
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6.7.3 Maišytuvo grandinė su buferiniu vandens 
šildytuvu (4 hidraulinės sistemos planas)

Nereguliuojamas šildomų grindų kontūras naudojamas 
su išoriniu šildymo grandinės siurbliu, prijungtu nuo bu-
ferinio vandens šildytuvo per maišytuvą. Atiduodamo į 
sistemą vandens sistemos jutiklis yra už išorinio siurblio.
Šilumos siurblys reaguoja į buferinio vandens šildytuvo 
šilumos poreikį. Šilumos siurbliui reikalingas vidinis karš-
to vandens rezervuaras.

AF

WQ

16

SP 

A 

42a 

32 

42b 

RF1 

VF1 

VF2 

43 HK2-M 

HK2-P 

Sole Hzg.

AB 

B M 

230 V~ 

400 V~ 

6.10 pav.  4 hidraulinės sistemos planas

Aprašas
16 Išorinis jutiklis
30 Gravitacinis rėmas
31 Reguliavimo vožtuvas su nustatymo indikatoriumi
32 Gaubtinis vožtuvas
33 Oro išleidimo/nešvarumų filtras
42a Apsauginis vožtuvas
42b Plėtimosi indas
43 Geriamojo vandens linijos saugos grupė
HK2-M Maišiklio vožtuvas
HK2-P Šildymo kontūro siurblys
VF1  Buferinio vandens šildytuvo viršutinės dalies temperatūros 

jutiklis
VF2 Atiduodamo į sistemą vandens temperatūros jutiklis
RF1 Buferinio vandens šildytuvo grindų temperatūros jutiklis
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6.8 DCF imtuvo prijungimas

6.11 pav.  DCF imtuvo prijungimas

• Prijunkite DCF imtuvą, kaip tai parodyta 6.11 pav.:
– kairėje: pridedamas išorinis jutiklis (DCF imtuvas)
– dešinėje: speciali jungtis su išoriniu jutikliu

Speciali jungtis su atskiru išoriniu jutikliu VRC 693 yra 
būtina, jei, pvz., išorinio jutiklio sumontavimo vietoje 
nėra radijo ryšio.

6.9 Priedų prijungimas

a
 Dėmesio!

Galima sugadinti prietaisą!
Prieš prijungdami priedus prie eBUS ma-
gistralės, išjunkite elektros srovės tieki-
mą.

Galite prijungti tokius priedus:
– Iki šešių maišytuvo modulių VR 60, kad įrenginį galima 

būtų išplėsti iki dvylikos prietaisų kontūrų (nustatyto 
darbo vietoje kaip maišytuvo kontūrų).

– Iki aštuonių nuotolinio valdymo įtaisų VR 90 pirmie-
siems 8 šildymo kontūrams valdyti.

– vrnetDIALOG 840/2, 860/2
– Prijungimas prie eBUS gnybto (5.6 pav., 11 poz.), 

lygiagretus sujungimas.

6.9.1 Nuotolinio aptarnavimo įtaiso VR 90 
montavimas

Nuotolinio valdymo įtaisai VR 90 su šildymo reguliato-
riumi palaiko ryšį per eBUS magistralę. Juos galite pri-
jungti prie bet kurios sistemos sąsajos. Kiekvieną kartą 
būtina įsitikinti, kad magistralės sąsajos yra sujungiamos 
su šilumos siurblio reguliatoriumi.
Vaillant yra sukonstruota taip, kad komponentus būtų 
galima sujungti per eBUS magistralę (žr. 5.11 pav.). Todėl 
sukeitus laido kryptis ryšys nenutrūksta.

6.12 pav.  Nuotolinio valdymo įtaiso prijungimas

Visi jungčių kištukai yra nustatyti taip, kad kiekvienam 
prievadui galėtumėte prijungti mažiausiai 2 x 0,75 mm2.
Kaip eBUS magistralės laidą rekomenduojama naudoti 
laidą, kurio skersmuo būtų maždaug 2 x 0,75 mm2.

6 Jungimas prie elektros tinklo
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Magistralės adreso nustatymas
Norint užtikrinti nenutrūkstamą ryšį tarp komponentų, 
būtina, kad nuotolinio valdymo įtaiso adresavimas tiktų 
naudojamam šildymo kontūrui.
• Tam pirmame papildomame nuotolinio valdymo įtaise 

VR 90 nustatykite magistralės adresą "2".
• Kitiems nuotolinio valdymo įtaisams nustatykite atitin-

kamus skirtingus magistralės adresus. Laikykitės 
VR 90 instrukcijos nurodymų.

2

6.13 pav.  Magistralės adreso nustatymas

6.9.2 Papildomų maišytuvų kontūrų prijungimas
Kaip nuotolinio valdymo įtaisai VR 90, taip ir maišytuvo 
moduliai VR 60 su šildymo reguliatoriumi palaiko ryšį 
per eBUS. Laikykitės prijungimo instrukcijų, kaip ir pri-
jungdami prie nuotolinio valdymo įtaisų (žr. 6.9.1 sk).
Sistemą sumontuokite, kaip parodyta 6.14 pav. Laikyki-
tės maišytuvo modulio instrukcijos nurodymų.

6.14 pav.  Papildomų maišytuvų kontūrų prijungimas

6.9.3 vrnetDIALOG prijungimas
Ryšio blokas vrnetDIALOG (priedas) yra tvirtinamas prie 
tam numatytos montavimo skardos, esančios prie valdy-
mo pulto rėmo, ir prijungiamas prie reguliatoriaus plokš-
tės.

6.15 pav.  vrnetDIALOG montavimas

5

1

2

6

4

3

6.16 pav.  vrnetDIALOG instaliavimas
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• Pritvirtinkite vrnetDIALOG korpusą prie valdymo pulto 
montavimo skartos, tuo tikslu naudokite varžtus skar-
dai (1) ir (2), esančius pridedamoje pakuotėje. Dėl tvir-
tinimo taip pat žr. vrnetDIALOG instrukciją.

• Išveskite šilumos siurblyje esantį maitinimo įtampos 
laidą (5) pro viršutiniame priekiniame gaubte esančią 
skylę ir prijunkite prie vrnetDIALOG.

• Po to taip pat išveskite valdymo pulto jungiamąjį laidą 
(6) pro viršutiniame priekiniame gaubte esančią skylę 
ir prie jo prijunkite pridedamoje pakuotėje esantį 
adapterio kabelį (4) tarp vrnetDIALOG ir šilumos siur-
blio.

Adapterio kabelio kištukinė jungtis skirta valdymo pultui, 
antrasis laidas skirtas prijungimui prie vrnetDIALOG kiš-
tuko eBUS. 

h
 Kitų (jei yra) vrnetDIALOG eBUS laidų 

nereikės, todėl juos galima demontuoti.

• Dabar prijunkite antenos arba telefono kabelį (3) prie 
vrnetDIALOG (taip pat žr. vrnetDIALOG instrukciją). 
Šių laidų negalima tiesti pro šilumos siurblį.

6.10 Išorinio šildymo prietaiso prijungimas
Kai jūsų išorinis įrenginys yra valdomas per Vaillant sis-
temos sąsają eBUS, per priedą VR32, jį galite susieti su 
šilumos siurblio eBUS magistrale (taip pat žr. VR32 ins-
trukciją).
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6.17 pav.  Šildymo prietaiso prijungimas per eBUS sistemos są-

sają

Šildymo prietaisai be eBus sistemos sąsajos yra jungiami 
per vidinio papildomo šildytuvo (ZH, žr. 5.7 pav.) kontak-
tą, naudojant relę (Vailant priedas Nr. 306249).

N
N

A
u

f
Z

u
L

Z
H

L
P

/U
V

 1

1

6.18 pav.  Šildymo prietaiso be eBUS sistemos sąsajos 

prijungimas

6.18 pav. paaiškinimai
1 Skiriamoji relė (priedo Nr. 306249)

Abiem atvejais šilumos siurblys turi būti jungiamas pagal 
šilumos poreikį ir išorinio šildymo prietaiso reguliato-
riaus nustatymus.

6 Jungimas prie elektros tinklo



41Montavimo instrukcija geoTHERM plus VWS/VWW 0020050899_01

6.11 Korpuso ir reguliatoriaus konsolės 
montavimas

1

2

6.19 pav.  Šoninio gaubto montavimas

• Abu šoninius gaubtus (6.19 pav., 1 ir 2 poz.) apačioje 
įleiskite į šilumos siurblio rėmą, kiekvieną gaubtą 
pastumkite į galą ir iš priekio prisukite naudodami po 
keturis tvirtinimo varžtus.

1

2

6.20 pav.  Viršutinių gaubto dalių montavimas

• Uždėkite priekinį viršutinį gaubtą (6.20 pav., 1 poz.) 
ant šilumos siurblio ir pritvirtinkite dviem varžtais.

• Įspauskite galinio viršutinio gaubto (6.20 pav., 2 poz.) 
sąvaržinius laikiklius į atitinkamas šoninio gaubto 
angas, kad šie užsifiksuotų.

1

2

3

4

6.21 pav.  Priekinio gaubto montavimas
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• Išveskite valdymo pultui skirto jungiamojo kištuko 
laidą (6.21 pav., 3 poz.), o jei naudojamas priedas 
vrnetDIALOG – vrnetDIALOG jungiamąjį kištuką 
(6.21 pav., 4 poz.) (230 V maitinimo įtampa) per angą, 
esančią priekiniame viršutiniame gaubte (6.21 pav., 
2 poz.).

a
 Dėmesio:

Jei nėra naudojamas priedas 
vrnetDIALOG, arba jei įtampa jam 
tiekiama ne per šilumos siurblį, 
vrnetDIALOG jungiamasis kištukas 
(230 V maitinimo įtampa) turi likti pri-
tvirtintas šilumos siurblio viduje.

• Įkabinkite priekinį viršutinį gaubtą į viršutinį gaubtą 
(6.21 pav. 1 poz.) ir įspauskite į rėme esantį sąvaržinį 
laikiklį. Gaubtą pritvirtinkite dviem varžtais, kaip paro-
dyta 6.21 pav.

6.22 pav.  Valdymo pulto montavimas

• Valdymo bloką įspauskite į rėmo sąvaržinį laikiklį, val-
dymo bloką varžtais prisukite iš galo.

6.23 pav.  Priekinio apatinio gaubto montavimas

• Apatinį gaubtą uždėkite ant rėmo, ištraukite valdymo 
bloko jungiamuosius laidus pro rėmą ir tada įspauskite 
gaubtą į korpuse esantį sąvaržinį laikiklį. Dviem varž-
tais prisukite pulto rėmą prie korpuso, kaip parodyta 
6.23 pav.

• Jei sumontavote ryšio bloką vrnetDIALOG, tuomet pri-
junkite jungiamąjį kištuką ir prie šilumos siurblio pride-
damoje pakuotėje esantį valdymo laidą 
(žr. vrnetDIALOG instrukciją ir 6.9.3 skyrių).
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6.24 pav.  Valdymo pulto montavimas ir prijungimas

• Prijunkite jungiamąjį laidą prie valdymo pulto.

6.25 pav.  Valdymo pulto priekinės skardos montavimas

• Valdymo pulto priekinę skardą įstatykite į pulto rėmo 
sąvaržinį laikiklį.
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7 Paleidimas

d
 Pavojus!

Susižalojimo pavojus!
Šilumos siurblį leidžiama paleisti tik su-
montavus visus dangčius.

7.1 Bendroji informacija apie paleidimą
• Prieš paleisdami šilumos siurblį pirmiausia viską pati-

krinkite pagal paleidimo kontrolinį sąrašą, esantį 
14 skyriuje.

Šilumos siurblį leidžiama paleisti tik tuo atveju, jei yra 
išpildyti visi jame išvardinti punktai.

Prieš tikrąjį paleidimą pirmiausia susipažinkite su toliau 
aprašytu darbu su reguliatoriumi.

7.2 Reguliatoriaus valdymas

7.2.1 Susipažinimas su reguliatoriumi

Nustatyti dieną

Data

Pagrindiniai duom.

Sav. diena
Laikas

Pe

21

3

45

6

7.1 pav.  Valdymo apžvalga

Aprašas
1 Meniu pavadinimas
2 Žymeklis, nurodo pasirinktą parametrą
3 Meniu numeris
4 Reguliatorius , 

Parametro nustatymui (sukti), parametrui pasirinkti (spausti)
5 Reguliatorius , 

Meniu pasirinkti (sukti), specialiam darbo režimui aktyvinti 
(spausti)

6 Informacijos eilutė (pavyzdyje veiksmo pareikalavimas) 

7 Paleidimas



45Montavimo instrukcija geoTHERM plus VWS/VWW 0020050899_01

7.2.2 Ekranų iškvietimas
Meniu yra žymimi numeriu, rodomu ekrano viršuje, deši-
nėje. Sukdami reguliatorių  pateksite į kitą meniu. Nu-
meracija palengvina atskirų meniu suradimą programa-
vimo metu.

7.2.3 Standartinė valdymo eiga eksploatuotojo 
lygmenyje

• Sukite reguliatorių , kol pasi-
rinksite norimą meniu. 

• Sukite reguliatorių , kol pasi-
rinksite parametrą, kurį norite 
pakeisti. 

• Spustelėkite reguliatorių , 
norėdami pažymėti keičiamus 
parametrus. Parametras pa-
tamsės. 

• Pasukite reguliatorių , norė-
dami pakeisti parametro nu-
statymo vertę. 

• Spustelėkite reguliatorių , 
norėdami perimti pakeistą nu-
statymo vertę. 

• Šį procesą kartokite tol, kol 
pakeiskite visus nustatymus.

7.3 Pirmojo paleidimo vykdymas
Kai tik per pirmąjį šilumos siurblio paleidimą iki jo ateina 
srovė, automatiškai prasideda vidinis testavimas, per 
kurį šilumos siurblys tikrina savo paties ir prijungtų kom-
ponentų veikimą. Jo metu yra tikrinamos jutiklių priskir-
tys, nustatoma, ar teisinga sukamojo lauko sukimosi 
kryptis, tikrinamas naudojamų jutiklių veikimas.

Jei testavimas nebuvo sėkmingas, reguliatoriaus ekrane 
parodomas gedimo pranešimas (žr. 10 skyrių "Sutrikimų 
šalinimas ir diagnostika").

• Įjunkite saugiklį, kad į šilumos siurblį eitų srovė.
Šilumos siurblys ima veikti, paleidžiama reguliatoriaus 
programinė įranga:

Vaillant

Įkeliama...

7.2 pav.  Reguliatorius inicializuojamas

Po trumpo laiko reguliatorius yra parengtas eksploatuoti 
ir atpažįsta pirmąjį paleidimą. Pirmojo paleidimo metu 
reguliatorius įjungiamas naudojant paleidimo asistentą – 
meniu A1.

Prijungimas A1

Kalbos pasirinkimas

Kalba >DE vokiečių

>pasirinkti

7.3 pav.  meniu A1: Kalbos pasirinkimas

Prireikus pakeiskite nustatytą kalbą ir sukite 
reguliatorių  iki kito meniu.

Paleidimo asistentas A2

Hidr. sistemos planas 0

Elektr. Pajung. Schema 0

Patvirtinti NE

>pasirinkti

7.4 pav.  meniu A2: Paleidimo asistentas 

h
 Šilumos siurblio tipas yra nustatomas 

jau gamykloje ir jo koreguoti negalima!

Hidraulinės sistemos plano pasirinkimas

a
 Dėmesio!

Galimi funkcijų sutrikimai.
Tinkamai pasirinkite hidraulinės siste-
mos planą, kad būtų galima apsisaugoti 
nuo įrenginio funkcijų sutrikimo.

• Sukite reguliatorių , kol žymeklis > parodys hidraulinės 

sistemos plano Nr.

• Tada paspauskite reguliatorių . Parametras bus akty-
vintas ir vaizduojamas atvirkštiniu būdu.

• Sukite reguliatorių , kol pasirinksite įrenginiui tinkan-
tį hidraulinės sistemos planą (žr. 7.1 lentelę).

Paleidimas 7
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 Savo įrenginio hidraulinio prijungimo schemą rasite 
6.7.2 ff sk.

• Paspausdami reguliatorių  patvirtinkite pasirinkimą.
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3 X X AF, SP, VF2 6.10

4 X X X AF, SP, VF1, VF2, RF1 6.11

Lentelė 7.1  Pasirinkite hidraulinės sistemos plano Nr.

Elektros instaliacijos schemos pasirinkimas
• Sukite reguliatorių , kol žymeklis > parodys elektros 

instaliacijos schemos Nr.
• Tada paspauskite reguliatorių . Parametras bus akty-

vintas ir vaizduojamas atvirkštiniu būdu.
• Pasirinkite 
• Sukite reguliatorių , kol rasite srovės tiekimui tinkan-

čią elektros instaliacijos schemą "1", "2" arba "3" 
(žr. 5.4 skyrių):
1 = Elektros tiekimas iš tinklo
2 = Elektros tiekimas dviem grandinėmis (WP tarifas)
3 =  Elektros tiekimas dviem grandinėmis 

(specialusis tarifas)

• Paspausdami reguliatorių  patvirtinkite pasirinkimą.

Nustatymų perėmimas
• Sukite reguliatorių , kol žymeklis > meniu įrašo "Per-

imti" dešinėje rodys variantą NE.
• Tada paspauskite reguliatorių . Parametras bus akty-

vintas ir vaizduojamas atvirkštiniu būdu.
• Pasukite reguliatorių , kol pamatysite variantą 

"TAIP".
• Paspausdami reguliatorių  patvirtinkite pasirinkimą.

h
 Nuoroda!

Išsamų pirmojo paleidimo ekrano (meniu 
nuo A1 iki A9) aprašymą rasite 8.4 len-
telėje 

• Atlikite visus reikalingus nustatymus ir paleidimo asis-
tentui leiskite baigti darbą iki galo.

Įdiegimas baigtas A9

Išjungti režimą? >taip

>Nustatomos vertės

7.5 pav.  meniu A9: Baigti įdiegimą

• Įraše "Išjungti režimą?" iš pradžių pasirinkite "TAIP", 
jei esate įsitikinę, kad viską nustatėte teisingai.

Jei patvirtinote pasirinkę "TAIP", reguliatorius perjungia 
grafinį vaizdavimą Įsijungia savaiminis šilumos siurblio 
reguliavimas.

7.4 Neužšąlančio skysčio kontūro nuorinimas 
(tik VWS) 

Norėdami nuorinti neužšąlančio vandens kontūrą, me-
niu A7 įjunkite meniu punktą "Neužšąlančio skysčio nuo-
rinimas". Dabar neužšąlančio skysčio siurblys pakaitomis 
50 min. dirbs, 10 min. stovės.
Patikrinkite, ar stabilizavosi skysčio lygis neužšąlančio 
skysčio išlyginamajame rezervuare.
• Leiskite neužšąlančio skysčio siurbliui toliau veikti, kad 

sistemoje esantis oras būtų surinktas išlyginamajame 
rezervuare. Dėl išeinančio oro skysčio lygis išlygina-
majame rezervuare nukrinta, todėl jo reikia pripildyti, 
kaip aprašyta 5.2 skyriuje.

• Atidarykite apsauginį vožtuvą, kad leistumėte išeiti ga-
limai esamam manometriniam slėgiui. Iki 2/3 rezervu-
aro talpos privalo būti pripildyta skysčio. 

7.5 Šildymo kontūro nuorinimas
• Jei norint nuorinti šildymo kontūrą reikia rankiniu 

būdu išjungti šildymo kontūro siurblį ir trišakį vožtuvą, 
tai atlikite naudodami meniu A5/A6 (žr. 8.4 lent.).

7.6 Įrenginio perdavimas eksploatuotojui
• Įrenginio eksploatuotojas turi būti instruktuotas apie 

visų prietaisų valdymą ir veikimą. 
• Eksploatuotojui perduokite visas instrukcijas ir įrengi-

nio dokumentus saugojimui. 
• Atkreipkite eksploatuotojo dėmesį į tai, kad instrukci-

jos turėtų būti laikomos netoli prietaiso. Atkreipkite jo 
dėmesį į būtinybę reguliariai apžiūrinėti įrenginį.

7 Paleidimas
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8 Reguliavimas

Norint ekonomiškai eksploatuoti šilumos siurblį, yra 
svarbu reguliavimo sistemą priderinti prie įrengtos šildy-
mo sistemos ir naudotojų poreikių.
Šiame skyriuje yra paaiškinamos visos į oro sąlygas rea-
guojančio energijos balanso reguliatoriaus funkcijos.

8.1 Darbo režimai ir funkcijos
Šildymo kontūrui yra skirti penki darbo režimai:
– Automatinis: Šildymo kontūras pagal nustatytą laiko 

programą pakaitomis dirba režimu "Šildymas" ir 
"Temperatūros sumažinimas".

– Ekonominis: Šildymo kontūras pagal nustatytą laiko 
programą pakaitomis dirba režimu "Šildymas" ir "Iš-
jungta". Šiuo režimu šildymo kontūras pamažintos 
temperatūros laiku yra išjungiamas, jei nėra aktyvina-
ma apsaugos nuo užšalimo funkcija (priklausoma nuo 
išorės temperatūros).

- Temperatūros sumažinimas: Šildymo kontūras, neat-
sižvelgiant į nustatytą laiko programą, pareguliuoja-
mas iki sumažintos temperatūros.

– Šildymas: Šildymo kontūras, neatsižvelgiant į nustaty-
tą laiko programą, dirba į šildymo sistemą tiekiamo 
srauto temperatūros numatytąja verte.

– Išjungta: Šildymo kontūras yra išjungtas, jei nėra ak-
tyvinta apsaugos nuo užšalimo funkcija (priklausoma 
nuo išorės temperatūros).

Prijungtiems karšto vandens rezervuarams skirti darbo 
režimai yra "Automatinis", "Įjungta" ir "Išjungta":
– Automatinis: Rezervuaro sušildymas paleidžiamas, ki-

taip tariant, leidimas cirkuliaciniam siurbliui duodamas 
pagal nustatytą laiko programą.

– Įjungta: Rezervuaro pildymas yra pastoviai atblokuo-
tas, t. y., esant reikalui rezervuaras yra iš karto pašil-
domas, cirkuliacinis siurblys pastoviai dirba.

– Išjungta: Rezervuaras nėra šildomas, cirkuliacinis si-
urblys nedirba. Tik rezervuaro temperatūrai nukritus 
žemiau 10 °C jis dėl apsaugos nuo užšalimo yra pašil-
domas iki 15 °C.

8.2 Automatinės papildomos funkcijos

Apsauga nuo užšalimo
Reguliavimo įtaisas turi apsaugos nuo užšalimo funkciją. 
Ši funkcija visuose darbo režimuose užtikrina šildymo 
sistemos apsaugą nuo užšalimo.
Jei išorės temperatūra nukrinta žemiau 3 °C, kiekvienam 
šildymo kontūrui automatiškai nustatoma nustatyta su-
mažintoji temperatūra.

Rezervuaro apsauga nuo užšalimo
Ši funkcija paleidžiama automatiškai, jei rezervuaro fak-
tinė temperatūra nukrinta žemiau 10 °C. Tuomet rezer-
vuaras įšildomas iki 15 °C. Ši funkcija aktyvi taip pat ir 
darbo režimuose "Išjungta" ir "Automatinis", neatsižvel-
giant į laiko programas.

Išorinių jutiklių patikra
Pagal Jūsų per pirmąjį paleidimą nurodytą hidraulinę 
pagrindinę schemą yra nustatyti reikiami jutikliai. Šilu-
mos siurblys pastoviai automatiškai tikrina, ar visi juti-
kliai yra įdiegti ir veikia.

Karšto vandens trūkumo saugiklis
Analoginis slėgio jutiklis kontroliuoja galimą vandens 
trūkumą ir išjungia šilumos siurblį, jei vandens slėgis yra 
mažesnis kaip 0,5 bar manometrinio slėgio, ir jį vėl įjun-
gia, kai vandens slėgis yra didesnis nei 0,7 bar manome-
trinio slėgio.

Apsauga nuo siurblio ir vožtuvo blokavimo
Siekiant užkirsti kelią šildymo, cirkuliacinio ir neužšąlan-
čio skysčio siurblio arba karšto vandens UV1 atgalinio 
vožtuvo užsiblokavimui, kiekvieną dieną siurbliai, kurie 
24 h nedirbo, yra vienas po kito įjungiami maždaug 
20 sek. laikotarpiui.

Neužšąlančio skysčio trūkumo saugiklis (tik VWS)
Analoginis slėgio jutiklis kontroliuoja galimą neužšąlan-
čio skysčio kiekį ir išjungia šilumos siurblį, kai neužšąlan-
čio skysčio slėgis vieną kartą sumažėja iki 0,2 bar mano-
metrinio slėgio ir gedimų atmintyje rodoma 91 klaida.
Šilumos siurblys vėl automatiškai įsijungia, kai neužšą-
lančio skysčio slėgis pakyla daugiau nei 0,4 bar mano-
metrinio slėgio.
Jei neužšąlančio skysčio slėgis daugiau nei vienai minu-
tei sumažėja daugiau nei iki 0,6 bar manometrinio slėgio, 
meniu 1 pasirodo įspėjamasis pranešimas.

Reguliavimas 8
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Grindų apsauga visose hidraulinėse sistemose be 
buferinio vandens šildytuvo (3 hidraulinės sistemos 
planas)
Jei grindų šildymo kontūro jutikliu VF2 išmatuota iš kati-
lo ištekančio šildomo vandens temperatūra daugiau nei 
15 minučių yra viršijama (maks. HK temp. + Kompr. his-
terezė + 2 K, gamyklinis nustatymas: 52 °C), šilumos si-
urblys išsijungia pateikdamas gedimo pranešimą F.72 
(žr. 10.6 sk). Kai į iš katilo ištekančio šildomo vandens 
temperatūra vėl nukrenta žemiau šios vertės ir gedimas 
yra pašalintas, šilumos siurblys vėl įsijungia.
Didžiausią iš katilo ištekančio šildomo vandens tempera-
tūrą pakeiskite parametre "didžiausia šildymo kontūro 
temperatūra", naudodami vrDIALOG.

a
 Dėmesio!

Pavojus sugadinti grindis.
Grindims šildyti nustatykite tik tokią 
temperatūros vertę, kad įšilusios grindys 
dėl per aukštos temperatūros nebūtų su-
gadintos.

Fazių stebėjimas
Fazių seka ir fazės (dešinysis laukas) yra maitinamos 
400 V įtampa ir prieš paleidžiant pirmą kartą bei naudo-
jimo metu yra nuolatos tikrinamos. Jeigu seka yra netei-
singa arba viena fazė neveikia, šilumos siurblys išsijun-
gia dėl klaidos, kad apsaugotų kompresorių nuo pažeidi-
mų.

Apsaugos nuo užšalimo funkcija
Šilumos šaltinio išeinamoji temperatūra yra matuojama 
nuolat. Jei šilumos šaltinio išeinamoji temperatūra su-
mažėja iki tam tikros vertės, kompresorius išsijungia, pa-
teikdamas klaidos pranešimą 20 arba 21 (žr. 10.4 sk). Jei 
iš eilės pateikiami trys tokie pranešimai, vyksta išjungi-
mas dėl gedimo (žr. 10.5 sk).
geoTHERM VWS šilumos siurbliui A4 įdiegimo asistente 
galite nustatyti apsaugos nuo užšalimo vertę (gamykli-
nis nustatymas -10 °C).
geoTHERM VWW šilumos siurbliui gamykloje nustatyta 
+4 °C vertė, kurios keisti negalima.

8.3 Nustatomos papildomos funkcijos
Reguliatoriumi galite patys nustatyti šias papildomas 
funkcijas ir tokiu būdu įrenginį priderinti prie vietinių są-
lygų arba eksploatuotojo pageidavimų.

h
 Nuoroda:

Reguliatoriaus valdymas yra suskirsty-
tas į tris lygmenis:
- Eksploatuotojo lygmuo > eksploatuoto 
 jui
- Kodų lygmuo > šildymo sistemų specia 
 listui
- vrDIALOG > šildymo sistemų specia 
 listui

8.3.1 Eksploatuotojo lygmenyje esančios papildo-
mos funkcijos

Laik. Dat. Nust.
Jūs galite kiekvienam šildymo kontūrui nustatyti šildy-
mo laikus. Kiekvienai dienai arba blokui (blokas = Pr. - P. 
arba Pr. - S. arba Š. - S.) Jūs galite įrašyti iki trijų šildymo 
laikų.
Žr. lent. 8.3 meniu  3 "Laiko programos".

Atostogų rėžimas
Jūs galite užprogramuoti du atostogų laiko intervalus, 
nurodydami jų datas. Papildomai Jūs galite nustatyti pa-
geidaujamą sumažintą temperatūrą, iki kurios įrenginys 
turi būti pareguliuojamas nebuvimo namuose metu.
Žr. lent. 8.3 meniu  4 "Atostogų programavimas".

Pobūvio funkcija
Pobūvio funkcija leidžia šildymo ir karšto vandens ruoši-
mo laikus pratęsti iki kito šildymo pradžios, nepaisant 
artimiausio išjungimo laiko momento.
Žr. 8.9 skyrių.

Taupymo funkcija
Taupymo funkcija leidžia nustatomam laiko intervalui 
patrumpinti šildymo laikus. 
Žr. 8.9 skyrių.

8 Reguliavimas
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8.3.2 Kodo lygmenyje esančios papildomos 
funkcijos

Grind. Šild. Džiov.
Su šia funkcija galite išdžiovinti šviežiai paklotas grindis, 
kaip parodyta 8.1 lentelėje. Tiekiamojo srauto tempera-
tūra atitinka reguliatoriuje nustatytą programą ir nepri-
klauso nuo išorės temperatūros. Esant aktyvintai šiai 
funkcijai visi pasirinkti darbo režimai yra sustabdyti. 
Žr. lent. 8.4 meniu C6.

Diena po funkcijos 
paleidimo

Tiekiamojo srauto numatytoji 
temperatūra šiai dienai

Pradinė temperatūra
1 
2
3
4

5 – 12
13 
14 
15 
16 

17 – 23 

24
25
26
27
28
29

25 °C
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
40 °C
35 °C
30 °C
25 °C
10 °C
(apsaugos nuo užšalimo funkcija, siurblys 
veikia)
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
35 °C
25 °C

Lentelė 8.1  Grindų džiovinimo eiga

Ekrane yra rodomas darbo režimas su esama diena ir 
tiekiamojo srauto numatytąja temperatūra, einamoji 
diena gali būti nustatoma rankiniu būdu.
Jei neužšąlančio skysčio kontūras dar nevisiškai baigtas, 
naudojant papildomą šildymą galima atlikti grindų dan-
gos džiovinimą. Jei naudojant papildomą šildymą norite 
džiovinti grindų dangą, meniu C7 "Papildomas šildymas" 
parametre "Šildymo režimas" pasirinkite vertę "tik ZH".

a
 Dėmesio!

Šilumos šaltinio perkrova!
Per didelis energijos ėmimas iš šilumos 
šaltinio grindų džiovinimo metu (pvz., 
žiemos mėnesiais) gali per daug apkrauti 
šaltinį ir pabloginti jo regeneraciją.

Paleidus šią funkciją įrašomas esamas paleidimo laikas. 
Dienos keičiasi tiksliai pagal šį laiką.
Po tinklo išj./įj. grindų džiovinimas paleidžiamas taip:

Paskutinė diena prieš tinklo išj. Paleidimas po tinklo įj.

1 - 15
16

17 - 23
24 - 28

29

1
16
17
24
29

Lentelė 8.2  Grindų džiovinimo eiga po tinklo išj./įj.

Jei nenorite, kad grindų džiovinimas vyktų pagal numa-
tytas temperatūras ir/arba laikus, galite su reguliavimo 
pagal fiksuotą vertę funkcija (žr. tolesnį skirsnį) nustaty-
ti įvairias tiekiamojo srauto numatytąsias temperatūras. 
Tai darydami atsižvelkite yra galiojančią kompresoriaus 
histerezę (žr. 8.4 lent., meniu C8).

Legion. Apsaug.
Funkcija "Apsauga nuo legionelių" yra skirta išnaikinti 
rezervuare ir vamzdynuose esančius mikrobus.
Kartą per savaitę karšto vandens rezervuaras įšildomas 
iki maždaug 70 °C temperatūros.
Šildymo sistemų specialistas kodų lygmenyje aktyvina 
funkciją "Apsauga nuo legionelių" ir ten gali nustatyti 
pradžios laiką ir dieną (savaitės dieną), kada turėtų vykti 
įkaitinimas (žr. 8.4 lentelę, meniu C9).

8.3.3 Papildomos funkcijos, valdomos per 
vrDIALOG

vrDIALOG 810/2 (eBUS), naudojant kompiuterio grafinį 
vaizdavimą ir konfigūraciją, suteikia galimybę optimizuo-
ti šildymo prietaisus ir reguliavimo sistemas bei išnaudo-
ti energijos taupymo potencialą. Abu jie leidžia bet ku-
riuo metu susidaryti optinį vaizdą apie reguliavimo siste-
moje vykstančius procesus ir juos įtakoti. Programos su-
teikia galimybę įrašyti ir grafiniu būdu paruošti daugelį 
sistemos duomenų, įkelti, keisti tinkle ir išsaugoti prietai-
so konfigūracijas bei išsaugoti informaciją ataskaitos 
forma.
Naudodami vrDIALOG 810/2 galite atlikti visus šilumos 
siurblio nustatymus bei optimizuoti kitus nustatymus. 
Žr. 8.10 skyrių.

Pagreitinimas
Šis darbo režimas šilumos siurblio funkcijų diagnostiką 
supaprastina tuo, kad hidraulikos schemoje 1 arba 3 
energijos balansavimas pagreitinamas koeficientu 60. 
Jis atlieka testavimo funkciją.
Žr. 8.10 skyrių.

Reguliavimas pagal fiksuotą vertę
Su šia funkcija, neatsižvelgiant reguliavimo sistemas, re-
aguojančias į oro sąlygas, naudodami vrDIALOG Jūs ga-
lite nustatyti fiksuotą tiekiamojo srauto temperatūrą. 
Žr. 8.10 skyrių.

Reguliavimas 8
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8.4 Reguliatoriaus aprašymas

8.4.1 Galimi sistemos kontūrai
Reguliatorius gali valdyti šiuos sistemos kontūrus:
– vieną šildymo kontūrą,
– netiesioginį pašildyto karšto vandens šildytuvą,
– karšto vandens cirkuliacinį siurblį,
– buferinį kontūrą.

Norėdami išplėsti sistemą, naudodami buferinį kontūrą, 
galite prijungti iki šešių papildomų maišytuvų kontūrų 
modulių VR 60 (priedas), po du maišytuvų kontūrus kie-
kvienam.
Maišytuvų kontūrai programuojami šilumos siurblio re-
guliatoriaus valdymo pultu.

Kad valdyti būtų patogu, pirmiesiems aštuoniems šildy-
mo kontūrams galite prijungti nuotolinio valdymo įtaisus 
VR 90 (žr. 4.13 skyrių).

8.4.2 Energijos balanso reguliavimas
Energijos balanso reguliavimas taikomas tik hidrauli-
nėms sistemoms be buferinio vandens šildytuvo (pvz., 1 
ir 3 hidraulinės sistemos planas).
Siekiant ekonomiško ir sklandaus šilumos siurblio darbo 
yra svarbu reglamentuoti kompresoriaus paleidimą. 
Kompresoriaus paleidimas yra toks laiko momentas, 
kurio metu atsiranda didžiausios apkrovos. Energijos ba-
lanso reguliavimo sistemos dėka yra įmanoma iki mini-
mumo sumažinti šilumos siurblio paleidimų kiekį nepa-
kenkiant maloniam patalpų klimatui.
Kaip ir kitų į oro sąlygas reaguojančių šildymo sistemos 
reguliatorių atveju, fiksuodamas išorės temperatūrą ir 
pasitelkdamas šildymo kreivę, reguliatorius nustato nu-
matytąją tiekiamojo srauto temperatūrą. Energijos ba-
lansas apskaičiuojamas pagal šią numatytąją tiekiamojo 
srauto temperatūrą ir faktinę tiekiamojo srauto tempe-
ratūrą, kurių skirtumas yra kas minutę matuojamas ir 
sumuojamas:

1 laipsnio minutė [°min] = 1 K temperatūrų skirtumas pra-
ėjus 1 minutei

Esant tam tikram šilumos deficitui (kuris laisvai pasiren-
kamas reguliatoriumi, žr. meniu C2) yra paleidžiamas ši-
lumos siurblys ir išjungiamas tik tada, kai tiekiamas šilu-
mos kiekis tampa lygus šilumos deficitui.
Kuo didesnė neigiama skaitinė vertė yra nustatyta, tuo 
ilgesni intervalai, per kuriuos kompresorius veikia arba 
stovi.

8.4.3 Buferinio vandens šildytuvo įkrovimo 
principas

Buferinis vandens šildytuvas yra valdomas atskirai nuo 
iš katilo ištekančio vandens temperatūros. Šilumos siur-
blys šildo, kai buferinio vandens šildytuvo galvutės tem-
peratūros jutiklio VF1 temperatūra yra mažesnė už nu-
matytąją temperatūrą. Šildymas vyksta tol, kol buferinio 
vandens šildytuvo apačios temperatūros jutiklis RF1 pa-
siekia plius 2 K numatytąją temperatūrą.
Prijungus karšto vandens šildytuvą, buferinis vandens 
šildytuvas bus paleidžiamas tada, kai viršutinio tempera-
tūros jutiklio VF1 temperatūra bus mažiau negu 2 K 
aukštesnė už numatytąją temperatūrą (priešlaikinis pa-
kartotinis paleidimas): VF1 T VL nom. + 2 K.

8.4.4 Gamyklinių nuostatų atkūrimas

a
 Dėmesio!

Netyčia galite ištrinti specifinius nusta-
tymus!
Jei reguliavimo sistemai grąžinate ga-
myklinius nustatymus, galite ištrinti 
specifinius įrenginio nustatymus ir iš-
jungti įrenginį. Įrenginys nebus pažeis-
tas.

• Pagrindiniame ekrane (grafiniame ekrane) kartu nu-
spauskite abu reguliatorius ir palaikykite min. 5 sek.

Po to Jūs galėsite pasirinkti, ar reikia atkurti tik laiko 
programų ar visų verčių gamyklinius nustatymus.

8.4.5 Reguliatoriaus struktūra
Kaip pagrindinis ekranas yra matomas grafinis ekra-
nas. Jis yra visų esamų ekranų pradinis taškas. Jei nu-
statydami vertes ilgesnį laiką nepajudinate nė vieno re-
guliatoriaus, automatiškai vėl pasirodo šis ekranas.

Toliau pateiktuose paveiksluose matote visų reguliato-
riaus ekranų apžvalgą, vaizduojamą kaip procesų diagra-
mą. Atskirų ekranų aprašymus rasite tolesniame skirs-
nyje.

Reguliatoriaus valdymas padalintas į tris lygmenis:
Eksploatuotojo lygmuo yra skirtas eksploatuotojui. 
Kodų lygmuo (meniu C1 - C9, D1 - D5, I1 - I5 ir A1 - A9) 
skirtas specialistui ir apsaugotas nuo netyčinio perstaty-
mo, įvedant kodą.
Neįvedus kodo, t. y., jei nėra atblokuotas kodo lygmuo, 
toliau nurodyti atskirų meniu parametrai gali būti paro-
domi, tačiau keisti vertes yra neįmanoma.
Meniu nuo C1 iki C9 galite nustatyti įvairių šilumos siur-
blio šildymo kontūro funkcijų parametrus.
Meniu nuo D1 iki D5 šilumos siurblį galite eksploatuoti ir 
testuoti diagnostikos režimu.
Meniu nuo I1 iki I5 gausite bendrosios informacijos apie 
šilumos siurblio nustatymus.
Įdiegimo meniu nuo A1 iki A9 naudojami šilumos siurblio 
pirmojo paleidimo metu.
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Be to, gali būti parodomos ir pasirenkamos specialiosios 
funkcijos, tokios kaip taupymo funkcija. Tuo tikslu pa-
grindinio ekrano reguliatorių nuspauskite vieną, du arba 
tris kartus (žr. 8.1 pav.).
Trečiasis lygmuo skirtas įrenginio funkcijoms optimizuo-
ti ir jį gali nustatyti tik specialistas, naudodamas 
vrDIALOG 810/2 (žr. 8.10 sk).

Nuotolinis parametrų nustatymas/aliarmas/
diagnostika
Yra įmanoma atlikti šilumos siurblio diagnostiką arba jį 
nustatyti nuotolinės techninės priežiūros būdu, pasinau-
dojant vrnetDIALOG 810/2 arba vrnetDIALOG 840/2 
arba 860/2. Išsamesnę informaciją rasite jų instrukcijo-
se.

Reguliavimas 8
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8.5 Procesų diagrama naudotojo lygmenyje

HK2
Parameter

2

Betriebsart Heizen
   >Auto

15 ºCNaktinė temp.
20 ºCRaumsolltemp.

HK2
Parametras

2

Rėžimas šildymas 
   >Auto

15 ºCNaktinė temp.
20 ºCSkaič. Rekšmė diena

Pr 21.04.08
Sraut. Temp. CH

16:49

CŠ slėgis 1,2bar
1,4barN.Skyst. Slėgis

CŠ: tik kompr.
Įspėjamasis pranešimas
Įspėjamasis pranešimas

28ºC
1

Tr 16.02.08 9:35

Energijos taup. > 12:00

> Rinktis sust. Laiką

Tr 16.02.08 9:35

PARTY įjung.

Tr 16.02.08 9:35

Vienkartinis
KVS Užkr. Įjungt.

Karštas vanduo
Parametras

4

Rėžimas KVŠ  > Auto
60 ºCMaks. KVŠ temp.

51 ºCFakt. KVŠ Temp.
44 ºCMin. KVŠ temp.

HK2
Laik. Dat. Nust.

5

>Pr
 1 00:00 24:00

 3 : :

>Nustayti sav. Dieną

 2 : :

HK2
Laik. Dat. Nust.

5

>Pr
 1 00:00 24:00

 3 : :

>Nustayti sav. Dieną

 2 : :

HK2
Laik. Dat. Nust.

5

>Pr
 1 00:00 24:00

 3 : :

>Nustayti sav. Dieną

 2 : :

Karštas vanduo
Laik. Dat. Nust.

5

>Pr
 1 06:00 22:00

 3 : :

>Nustayti sav. Dieną

 2 : :

Cirkul. siurbl.KVS
Laik. Dat. Nust.

5

>Pr
 1 06:00 22:00

 3 : :

>Nustayti sav. Dieną

 2 : :

Atostogų rėžimas
Visai sistemai

6

Periodas
 1 >06.01.08 08.01.08

12 ºCNustat. Temperat.

>Nustatyti pradž. Dieną

 2   14.01.08 31.01.08

Pagrindiniai duom. 7

Sav. diena > Pr
Data  21.04.08

> Nustatyti sav. Dieną.

Laikas  09:35

Kodo lygis 8

Kodo numeris:
 > 0 0 0 0

   1 0 0 0

>Nustatyti skaičių

Standartinis kodas:

Tr 16.02.08 9:35

Gamykl. Nustatymai
NE/TAIPNutraukti

Visi

> Rinktis

Laik. Dat. Nust. NE/TAIP
NE/TAIP

Parametrų atkūrimas
Grafinis ekranas 

Išgautos energijos ekranas

Kitos funkcijos

Kodo lygmuo Šildymo 
sistemų specialistui

> 5 sek.

>Riktis darbo rėž.

>Riktis darbo rėž.

8.1 pav.  Naudotojo lygmens ekranai
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8.6 Procesų diagrama kodo lygmenyje

HK 2 C2

Art
AT-Abschaltgrenze 21 ºC

Parametras
Pastovi temp.

> Nustatomos vertės

HK 2 C2

Art
AT-Abschaltgrenze 21 ºC

Parametras
Pastovi temp.

> Nustatomos vertės

HK 2 C2

Tipas
Auto. Išj. temp. 21 ºC

Parametras
Pastovi temp.

> Nustatomos vertės

Kodo lygis
pakeisti

C1

Kodo numeris:
0 0 0 0

Patvirtinti? Ne

>Nustatyti skaičių

HK 2 C2

Tipas
Šild. Kreivė > 0,80
Auto. Išj. temp. 21 ºC 

Parametras
Tiesiog. kont.

Komp. Įsijungs -120ºmin

> Šildymo kreivės nust.

HK2
Parametras

C4

Nustat.paduod. temp. 41 °C
Vorlauftemp. IST 29 °C
Pumpenstatus IŠJ.
Mischerstatus Užd.

HK2
Parametras

C4

Nustat.paduod. temp. 41 °C
Vorlauftemp. IST 29 °C
Pumpenstatus IŠJ.
Mischerstatus Užd.

HK2
Parametras

C4

Nustat.paduod. temp. 41 °C
Fakt. paduod. temp. 29 °C
Š. S.  Būsena IŠJ.
Sumaiš.vožt. Būsena Užd.

HK2
Informacija

C4

Nustat.paduod. temp. 41 ºC
30 ºCVF2 srauto temp.

IŠJ.Š. S.  Būsena
-183ºminEnergijos integ.

HK2
Parametras

C5

Raumaufschaltung
Keine

Fernbedienung JA 23 °C

>Nustatomos vertės

HK2
Parametras

C5

Raumaufschaltung
Keine

Fernbedienung JA 23 °C

>Nustatomos vertės

HK2
Parametras

C5

Kamb. Temp. Valdymas
Nėra

Nuotol. vald. TAIP 23 °C

>Nustatomos vertės

Spec. Funkcija
Grind. Šild. Džiov.

C6

 Dienos Temp.
HK2: > 1
HK3:
HK4:

0 °C

> Nustatyti pradž. Dieną

Atsarg. Kait. Elem. C7

P. Kait. Elem.CŠS be E.T.
P. Kait. Elem.KVŠ su E.T.
ZH Įsijungs -600°min

> Nustatomos vertės

Aps. nuo Legionelos C9

Aps. nuo Legionelos IŠJ.
Legion. Desinf. 4:00

> Rinktis

Akumul. Talp. C3

Nustat.paduod. temp. 41 °C
Ak.talp. Sens. Virš 30 °C
Ak.talp. Sens. Apač. 25 °C

Informacija

8.2 pav.  Kodo lygmens ekranai
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Klaidų istor. I1

Klaidos numeris
96
>1

Šaltnešio slėgis Daviklio klaida
16.02.05 07:18
Klaidos kodas

Statistika I2

Kompr. Darb. Val
Kompr. Paleid. Sk. 33
Laiko rez. 2 val

7 val

Komutav. Rez. 21

Programų režimai I3

I/O kortelė 1 3.34
1 2.22Vart. Interf.

VR80
VR90

Įrankis
Kalibravimas

A8

Lauko tempratūra 0,0 K
Kalibr. KVŠ SP 0,0 K
Kalibr. VF2 0,0 K
Buferio jutiklis RF1 0,0 K

>Pasir. patais. Reikšmę

Paleidimo asistentas A2

Hidr. Shemos Nr. 3
ŠS tipas 5
Elektr. Pajung. Schema 1
Patvirtinti TAIP

>rinktis

Instal. Baigtas A9

Išjungti režimą? >taip

> Nustatomos vertės

Paleidimo asistentas
Elekt. kait. Elem.

A3

Hidraul. sujung.
Elekt. kait. Elem.
Bivalent. Temp.

>Vidaus
-5 °C

>rinktis

Paleidimo asistentas
Geoterm. Instal.

A4

Užšal. Apsaugos temp -10 °C

>rinktis

Įrankis A7

Prakiur l. Kolektor.

>rinktis

IŠJ.
Vėdinimas

Paleidimo asistentas
Kalbos pasirinkimas

A1

Kalba >LT Lietuvių

>Pasirinkite kalbą

I5

Atšaukti? >NE

Kodas 1 0000 Kodas 2 FFFF
Priimti kodą?

>rinktis

NE

Įrankis
Pavaros testas 1

A5

HK2-P ĮJ.
ZP IŠJ.
ZH IŠJ.
SK2-P IŠJ.

Įrankis
Pavaros testas 2

A6

Komponentas VR60 Adr. 4
Pavara IŠJ.
Sensorius VFa 29ºC

>rinktis

Diagnozė D1

Testas
Komp. Aukšt. Slėg.

0 ºC

Išein. Temp. Komp. 66 ºC

Šalto vandens kontūras
>ne

11,9 bar

Komp. Žem. Slėgis 2,3 bar
Įėj. Temp. Komp.

Diagnozė D2

Perkaito
Papil. Šal.
TEV jungtis 10 ºC

Šalto vandens kontūras
4 K

10 K

Diagnozė D3

Fakt. paduod. temp.
Fakt. Grįžt. Temp.

IŠJ.

Siurbl. Šild.sist. IŠJ.

Centrinis šild.
27 ºC
24 ºC

CŠ slėgis 1,2 bar
Elekt. kait. Elem.

Diagnozė D5

Buferis VF1
Buferis RF1
Kalibr. VF2 38 ºC

Tiesiog. Šild.
45 ºC
36 ºC

Fakt. KVŠ Temp.
UV1

52 ºC

Diagnozė D4

N.Skyst. Siurbl.
Grunt. Temp.
iš. Temp. Garint. 9 ºC

Šil. Šalt.
ĮJ.

10 ºC

N.Skyst. Slėgis 1,5 bar

8.2 pav.  Kodo lygmens ekranai (tęsinys)
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8.7 Ekranai eksploatuotojo lygmenyje

Rodomas ekranas Aprašymas

Grafinis ekranas (pagrindinis ekranas)
Šiame ekrane galite matyti tuo metu esamą sistemos būseną. Visada 
automatiškai grįžtama į šį ekraną, jei žiūrėdami kitą ekraną ilgesnį 
laiką nepajudinate nė vieno reguliatoriaus.

Išorės temperatūra (čia 10 °C)

Šaltinio įėjimo temperatūra: Temperatūros juti-
klis T3; pavyzdyje 9 °C (žr. 1 ir 2 pav., priedas)

Prie rodyklės rodoma šilumos šaltinio galia (pa-
vyzdyje 10 KW). 
Rodyklės juodumo lygis grafiškai nurodo šilumos 
siurblio energijos efektyvumą nurodytame darbo 
režime. 

Šilumos šaltinio galia nėra šildymo galia.
Šildymo galia maždaug atitinka šilumos šaltinio 
galią + kompresoriaus galią

Jei yra įjungtas kompresorius arba elektrinis pa-
pildomas šildytuvas, vaizduojama pripildyta ro-
dyklė.

>>> kairėje ir dešinėje mirksi, kai yra įjungtas 
kompresorius ir todėl iš aplinkos imama energija, 
kuri tiekiama į šildymo sistemą.

>>> dešinėje mirksi, kai į šildymo sistemą yra tie-
kiama energija (pvz., tik elektriniu papildomu šil-
dytuvu).

Šilumos siurblys yra šildymo režime. Be to, rodo-
ma iš katilo ištekančio šildomo vandens tempe-
ratūra (pavyzdyje 30 °C).

Šis simbolis rodo, kad karšto vandens rezervua-
ras yra šildomas arba kad šilumos siurblys yra 
pasirengęs. Taip pat yra rodoma temperatūra 
karšto vandens rezervuare.

Lentelė 8.3  Eksploatuotojo lygmenyje nustatomi parametrai
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Rodomas ekranas Aprašymas

Išgautos energijos ekranas
Rodo esamų metų per kiekvieną iš 12 mėnesių iš aplinkos išgautą 
energiją (juodas stulpelis). Baltos spalvos stulpeliai rodo būsimus 
metų mėnesius, stulpelio aukštis atitinka praeitais metais per atitinka-
mą mėnesį išgautą energiją (yra galimybė palyginti). Per pirmąjį įren-
ginio paleidimą visų mėnesių stulpelių aukščiai yra nulinio dydžio, nes 
apie juos dar nėra jokios informacijos. 
Skalė (pavyzdyje 4000 kWh) automatiškai prisiderina prie mėnesio 
aukščiausios vertės.
Dešinėje viršuje rodoma bendrasis aplinkos debitas nuo eksploatavi-
mo pradžios (pavyzdyje: 13628 kWh).

P 21.04.08 16:49  1

Fakt. paduod. temp. 28 °C

CŠ slėgis 1,2 bar

N.skysčio slėgis 1,4 bar

Šildymas tik kompresoriumi.

Įspėjamasis pranešimas

Įspėjamasis pranešimas

Rodoma diena, data, paros laikas bei srauto temperatūra, šildymo 
įrenginio slėgis ir šilumos šaltinio slėgis.
ESAMA srauto temperatūra: esama srauto temperatūra prietaise.
Šildymo įrenginio slėgis: šildymo kontūro slėgio jutiklis.
Šilumos šaltinio slėgis: šilumos šaltinio slėgis (slėgio jutiklis, šilumos 
šaltinio kontūras) Neužšąlančio skysčio slėgis)
Šildymas tik kompresoriumi.: šis būsenos pranešimas pateikia infor-
macijos apie esamą režimo būseną. Galimi: 
 Šildymas tik kompresoriumi. 
 Šildymas kompresoriumi & ZH 
 CŠ: kait.elem. 
 CŠ: komp. KE išj.
 KVŠ: komp. KE išj
 KVŠ: Kompr. 
 KVŠ: kait.elem. 
 Be elektr: KVŠ 
 Be elektr: pasyvus 
 Pagreitinimas 
 Apsaug.Nuo.užšalimo 
 Talp.aps nuo užšal. 
 Aps. nuo legionelių 
 Auto. siurbl.atj. 
 Grind. Šild. Džiov. 
 Nutekėjimas 
 Išjungimas dėl gedimo: šildymas 
 Išjungimas dėl klaidos: šildymas 
 Išjungimas dėl gedimo: KVŠ 
 Išjungimas dėl klaidos: KVŠ 
 Klaida 
 Avar. IŠJ 
 Užblokuotas 
 CŠS komp. Virš.
 KVŠ komp. Virš.
 per did. CŠ g.Temp.

Esant kritinei darbo režimo būsenai abiejose ekrano eilutėse rodomas 
įspėjamasis pranešimas. Šios eilutės yra tuščios esant normaliai darbo 
režimo būsenai. 

Lentelė 8.3  Eksploatuotojo lygmenyje nustatomi parametrai 

(tęsinys)
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Rodomas ekranas Aprašymas
Gamykl. 
Nustatymai

HK2  2

Parametras

Šildymo darbo režimas 

>Auto

Skaič. Rekšmė diena 22 °C

Naktinė temp. 15 °C

>Rinktis darbo režimą

Nustatytoji patalpos temperatūra yra temperatū-
ra, iki kurios šildymo sistema turi įkaisti darbo reži-
mo "Šildymas" metu arba tam tikru laikotarpiu.
Sumažintoji temperatūra yra tokia temperatūra, iki 
kurios šildymo sistema yra pareguliuojama sumažin-
tos temperatūros laiku. Kiekvienam šildymo kontūrui 
galima nustatyti atskirą sumažintąją temperatūrą.

Nustatytu darbo režimu nurodoma, kokiomis sąlygo-
mis turi būti reguliuojamas priskirtas šildymo kontū-
ras arba karšto vandens kontūras.

Kaitinimo kontūrams galima pasirinkti šiuos darbo 
režimus:
Automatinis: Šildymo kontūras pagal nustatytą 
laiko programą pakaitomis dirba režimu "Šildymas" 
ir "Temperatūros sumažinimas".
Ekonominis: Šildymo kontūras pagal nustatytą laiko 
programą pakaitomis dirba režimu "Šildymas" ir "Iš-
jungimas". Šiuo režimu šildymo kontūras pamažintos 
temperatūros laiku yra išjungiamas, jei nėra aktyvi-
nama apsaugos nuo užšalimo funkcija (priklausoma 
nuo išorės temperatūros).
Šildymas: Šildymo kontūras, neatsižvelgiant į nusta-
tytas laiko programas, pareguliuojamas iki patalpos 
temperatūros.
Temperatūros sumažinimas: Šildymo kontūras, ne-
atsižvelgiant į nustatytą laiko programą, pareguliuo-
jamas iki sumažinimo temperatūros.
Išjungta: Šildymo kontūras yra išjungtas, jei nėra ak-
tyvinta apsaugos nuo užšalimo funkcija (priklausanti 
nuo išorės temperatūros).

Įspėjimas:
Atsižvelgiant į sistemos sąranką, gali būti rodomi pa-
pildomi šildymo kontūrai.

Patalpos tempera-
tūra: 20 °C

Sumažintoji tem-
peratūra: 15 °C

Lentelė 8.3  Eksploatuotojo lygmenyje nustatomi parametrai 

(tęsinys)
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Rodomas ekranas Aprašymas
Gamykl. 
Nustatymai

KVS  4

Parametras

Darbo režimas WW >Auto

Maks. KVŠ temp. 60 °C

Min. KVŠ temp. 44 °C

Rezervuaro temp. ESAMA 51 °C

>Nominaliosios temperatūros pasirinkimas

Prijungtam karšto vandens rezervuarui ir cirkuliaci-
jos kontūrui galimi darbo režimai yra "Automatinis", 
"Įjungti" ir "Išjungti". 

Didžiausia karšto vandens temperatūra nurodo, iki 
kokios temperatūros turi būti šildomas karšto van-
dens rezervuaras.
Mažiausia karšto vandens temperatūra nurodo ri-
binę vertę, kurios nesiekiant turi būti šildomas karšto 
vandens rezervuaras.
Įspėjimas: Didžiausia karšto vandens temperatūra 
rodoma tik tuo atveju, jei yra atblokuotas elektrinis 
papildomas šildytuvas karštam vandeniui. Jei nėra 
elektrinio papildomo šildytuvo, karšto vandens galinė 
temperatūra yra ribojama šalčio kontūro slėgio juti-
kliu valdomos reguliacinės išjungimo sistemos ir jos 
nustatyti negalima!
Rezervuaro temp. ESAMA: Esama temperatūra 
karšto vandens rezervuare

Min. karšto van-
dens temp. 
44 °C

HK2  5

Laik. Dat. Nust.

>P

1 00:00 24:00

2 : :

3 : :

>Nustatyti savaitės dieną/bloką

Meniu HK2 laiko programos kiekvienam šildymo 
kontūrui galite nustatyti šildymo laikus.
Kiekvienai dienai arba blokui Jūs galite įrašyti iki 
trijų šildymo laikų. Reguliuojama pagal nustatytą šil-
dymo kreivę ir nustatytąją patalpos temperatūrą.

P. – Š.
0:00 – 24:00 val.

KVS  5

Laik. Dat. Nust.

>P

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

>Nustatyti savaitės dieną/bloką

Įjungę meniu Karšto vandens laiko programos gali-
te nustatyti, kuriuo laiku bus šildomas karšto van-
dens rezervuaras.
Kiekvienai dienai arba blokui Jūs galite įrašyti iki 
trijų laikų.

P. – Pt.
6:00 – 22:00 val.
Š.
7:30 – 23:30 val.
S.
07:30 – 22:00 val.

Cirkul. siurbl.KVS  5

Laik. Dat. Nust.

>P

1 06:00 22:00

2 : :

3 : :

>Nustatyti savaitės dieną/bloką

Įjungę meniu Cirkuliacinio siurblio laiko programos 
galite nustatyti, kuriuo laiku turi veikti cirkuliacinis 
siurblys.
Kiekvienai dienai arba blokui Jūs galite įrašyti iki 
trijų laikų.
Jei karšto vandens siurblio darbo režime 
(žr. meniu  3) nustatyta "ĮJ.", cirkuliacinis siurblys 
veikia nuolat.

P. – Pt.
6:00 – 22:00 val.
Š.
7:30 – 23:30 val.
S.
07:30 – 22:00 val.
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Atostogų rėžimas  6

Visai sistemai

Laikotarpiai

1 >06.01.08 08.01.08

2 14.01.08 30.01.08

Nustat. Temperat. 12 °C

>Nustatyti įjungimo dieną

Reguliatoriui ir visiems prie jo prijungtiems sistemos 
komponentams galite užprogramuoti du atostogų 
laiko intervalus, nurodydami jų datas. Papildomai 
Jūs galite nustatyti pageidaujamą patalpos nustaty-
tąją temperatūrą atostogoms, t. y. neatsižvelgiant į 
nustatytą laiko programą. Pasibaigus atostogų laikui 
reguliatorius automatiškai grįžta į prieš tai pasirinktą 
darbo režimą. Atostogų programos aktyvinimas gali-
mas tik darbo režimuose "Automatinis" ir "Ekonomi-
nis". 
Prijungti rezervuaro pildymo kontūrai, kitaip tariant, 
cirkuliacinio siurblio kontūrai atostogų laiko progra-
mos metu pereina į darbo režimą IŠJUNGTA.

1 laiko intervalas:
01.01.2003 –
01.01.2003

2 laiko intervalas:
01.01.2003 –
01.01.2003

Numatytoji tempe-
ratūra 15 °C

Pagrindiniai duom.  7

Data 21.04.08

Sav. diena Pr

Laikas 09:35

>Nustatomos vertės

Įjungę meniu Pagrindiniai duomenys galite nustatyti 
esamą datą, savaitės dieną bei reguliatoriui nusta-
tyti esamą paros laiką, jei neįmanoma naudoti DCF 
radijo bangomis nustatomo laikrodžio. 
Šie nuostatai galioja visiems prijungtiems sistemos 
komponentams.

Kodo lygis  8

Kodo numeris

> 0 0 0 0

Standartinis kodas

1 0 0 0

>Nustatyti skaičių

Norėdami patekti į kodo lygmenį (specialisto lygme-
nį), nustatykite atitinkamą kodą (standartinis kodas – 
1000) ir spustelėkite dešinįjį nustatymo jungiklį .
Norint skaityti nustatytas vertes neįvedant kodo, rei-
kia vieną kartą paspausti nustatymo jungiklį . Tada 
galėsite skaityti visus kodo lygmens parametrus su-
kiodami reguliatorių , tačiau negalėsite jų keisti. 
Saugos funkcija: praėjus 15 minučių po Jūsų pasku-
tinio pakeitimo kodo lygmenyje (kai judinamas kuris 
nors iš nustatymo jungiklių) vėl grįžtama prie kodo 
įvesties. Norėdami vėl patekti į kodo lygmenį turite iš 
naujo įvesti kodą.

1000
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8.8 Kodo lygmens ekranai
Kodo lygmenyje yra įvairių sričių, kuriose, atsižvelgiant į 
kontekstą, galite keisti arba tik peržiūrėti parametrus. 
Kontekstas visada atpažįstamas pagal meniu aprašymą.
Meniu C: Šildymo sistemos parametrų nustatymas
Meniu D: Diagnostikos vykdymas
Meniu I: Bendrosios informacijos rodymas 
Meniu A: Paleidimo asistentas
praėjus 15 min. po Jūsų paskutinio pakeitimo kodo ly-
gmenyje (kai judinamas kuris nors iš reguliatorių) vėl 
grįžtama prie kodo įvesties. Norėdami vėl patekti į kodo 
lygmenį turite iš naujo įvesti kodą. 

Rodomas ekranas Aprašymas
Gamykl. 
Nustatymai

Meniu C: Šildymo sistemos parametrų 
nustatymas

Meniu nuo C1 iki C9 galite nustatyti įvairių šilumos siurblio 
funkcijų parametrus.

Kodo lygis C1

pakeisti

Kodo numeris

> 0 0 0 0

Perimti? Ne

>Nustatyti skaičių

Kodo skaičiaus koregavimo meniu.
Čia galite standartinį kodą 1000 pakeisti savo pasirinktu 
kodu.
Įspėjimas: Jeigu kodą pakeitėte, naujojo kodo nepamirški-
te - kitu atveju negalėsite kodo lygmenyje atlikti daugiau 
jokių pakeitimų! 

1000

HK2 C2

Parametras

Tipas Tiesiog. kont.

Šild. Kreivė 0,80

Auto. Išj. temp. 21 °C

Komp. įjungimas, kai -120°min

>Nustatomos vertės

Būdas: Degiklio kontūras (tiesioginėje hidraulinėje siste-
moje),
Maišytuvo kontūras (buferinėje hidraulinėje sistemos),
Nuolatinė vertė (nustatoma tik naudojant vrDIALOG 
810/2).
Šildymo kreivė: nustatoma šildymo kreivė (nenaudojant 
nuolatinės vertės).
Išjungimo riba:Temperatūros riba šildymo režimui išjungti 
(vasaros sezono funkcija).
Komp. įjungimas: Laipsnio minučių iki kompresoriaus įjun-
gimo nustatymas (tik naudojant tiesioginę hidraulinę siste-
mą)

0,3
22 °C

HK2 C2

Parametras

Tipas Pastovi temp.

Auto. Išj. temp. 21 °C

>Nustatomos vertės

Šis rodmuo pasirodo, kai naudojant vrDIALOG 810/2 nu-
statomas "Nuolatinė vertė".

Jei prijungtas VR 60, šis meniu pasirodo daug kartų (kie-
kvienam šildymo kontūrui).

Buferinis vandens šildytuvas C3

Informacija

Sraut. Temp. Nustat. 41 °C

Kalibr. Akum. Viršut 
VF1 29 °C

Ak.talp. Sens. Apač. 25 °C

Šis ekrano vaizdas rodomas tik tada, kai naudojamas bufe-
rinis vandens šildytuvas (pvz. 2 ir 4 hidraulinės sistemos 
planą).

Srovė. Nustatytoji: nustatytoji srovės temperatūra
Ištekančio vandens jutiklis VF1: buferinio vandens šildy-
tuvo viršutinės dalies temperatūros jutiklio VF1 tempera-
tūra
Grįžtamosios linijos jutiklis RF1: buferinio vandens šildy-
tuvo grindų temperatūros jutiklio RF1 temperatūra
(žr. 8.4.3 skyrių)
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Rodomas ekranas Aprašymas
Gamykl. 
Nustatymai

HK2 C4

Informacija

Sraut. Temp. Nustat. 41 °C

Srauto temperatūra VF2 30 °C

Š. S. Būsena IŠJ.

Energijos integralas ESAMAS -183°min

HK2 C4

Parametras

Sraut. Temp. Nustat. 41 °C

Srauto temperatūra VF2 29 °C

Š. S. Būsena IŠJ.

Sumaiš.vožt. Būsena Užd.

Apatinis meniu rodomas tik tada, kai naudojamas buferi-
nis vandens šildytuvas (pvz., 2 ir 4 hidraulinės sistemos 
planas ir naudojant VR 60, kartais parodomas daug 
kartų).
Tiesioginio šildymo režimo metu (pvz., 1 ir 3 hidraulinės 
sistemos planas) rodomas viršutinis ekranas.
Srauto temperatūra NUSTATYTOJI: Šildymo kontūro iš 
katilo ištekančio vandens nustatytoji temperatūra.
Srauto temperatūra VF2: Esama iš katilo ištekančio van-
dens temperatūra VF2.
Energijos integralas ESAMAS: Energijos integralas yra 
susumuotas skirtumas tarp srauto temperatūros VF2 ir 
NUSTATYTOSIOS srovės temperatūros per minutę. Esant 
tam tikram šilumos deficitui, įsijungia šilumos siurblys 
(žr. Energijos balanso reguliavimas, 8.4.2 skyriuje)
Siurblio būklė: rodo, ar siurblys yra įjungtas, ar išjungtas 
(ĮJ./IŠJ.).
Maišytuvo būklė: Dėmesio!Rodmuo ATIDARYTA/UŽDA-
RYTA rodo kryptį, kuria juda maišytuvo reguliavimo siste-
ma. Kai maišytuvas nenustatomas, ekrane rodomas rodi-
nys "Išjungta".

Jei prijungtas VR 60, apatinis meniu pasirodo daug kartų 
(kiekvienam šildymo kontūrui).

HK2 C5 

Parametras

Kamb. Temp. Valdymas

Jokio

Nuotol. vald. TAIP 23 °C

>Nustatomos vertės

Tik naudojant nuotolinio valdymo įtaisą VR 90 / VR 80:
Išjungimas patalpoje:
Jokio = į kambario temperatūrą nuotolinio valdymo įtai-
sas neatsižvelgia.
Įjungimas = iš katilo ištekančio šildomo vandens tempe-
ratūrai įtakos turi ne tik nustatytos šildymo kreivės, bet ir 
patalpos bei esamos temperatūros skirtumas.
Termostatas = Patalpos temperatūra VR 90 nukreipiama 
tiesiai į reguliatorių; patalpos termostato funkcija.
Nuotolinis valdymas: Automatiškai rodoma, ar yra įjung-
tas nuotolinis valdymas VR 90 (taip arba ne). Jei TAIP, 
bus rodoma ir VR 90 išmatuota patalpos temperatūra.

Prireikus šis meniu pasirodo daug kartų (kiekvienam šildy-
mo kontūrui).

Jokio

Spec. Funkcija C6

Grind. Šild. Džiov.

Diena Temperatūra

HK2: >1 0 °C

HK3:

HK4:

>Nustatyti įjungimo dieną

Galite pasirinkti grindų dangos džiovinimo funkcijos įsi-
jungimo laiką, tada numatytoji srovės temperatūra bus 
automatiškai nustatyta pagal grindų dangos džiovinimo 
funkciją (valandinės vertės 25/30/35 °C), žr. 8.3 sk "Nu-
statomos papildomos funkcijos".
Praeina maždaug 20 sekundžių, kol parodoma naujoji 
vertė!
Deaktyvinti grindų dangos funkciją: nustatykite valandų 
skaičių "0".
Atsižvelgiant į šildymo įrenginio konfigūraciją, ekrane gali 
būti rodomi kiti šildymo kontūrai.

0
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Rodomas ekranas Aprašymas
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Papildomas šildymas C7

P. Kait. Elem.CŠS be E.T.

Karšto vandens režimas su E.T.

ZH įjungimas, kai -600°min

>Nustatomos vertės

P. Kait. Elem.CŠS
be ZH: ZH užblokuotas.
su ZH: ZH atblokuotas, atsižvelgiant į įjungimo ir iš-
jungimo ribas bei energijos integralą.
tik ZH: šildymo režimas naudojamas tiki per papildo-
mą šildytuvą, pvz., esant avariniam atvejui
Karšto vandens režimas
be ZH: ZH užblokuotas
su ZH: Papildomo šildymo sistema perduoda kom-
presoriui nežinomą temperatūros lygį
(maždaug > 58 °C vandens šildytuvo temperatūra)
tik ZH: karšto vandens pašildymas tiktai esant papil-
domam šildytuvui, pvz., esant avariniam atvejui (kai 
įjungtas parametras "be ZH", maks.karšto vandens 
temperatūra yra maždaug 58 °C; kai įjungtas para-
metras "su ZH", galioja maks. karšto vandens vertė, 
nustatyta C6
ZH įjungimas, kai: nustatomos laipsnių minutės iki 
papildomo šildymo, pridėto prie kompresoriaus įjun-
gimo laipsnių minučių.
Pavyzdys:  -600°min plus -120°min 

=> įjungimas esant -720°min.

Dvivalentis taškas: Tik tada, kai ši išorės temperatūra 
nepasiekiama, šildymo režime atblokuojamas pakar-
totinis šildymas (nustatoma meniu A3).

be E.T.
be E.T.

Legion. Apsaug. C9

Parametras

Legion. Apsaug. IŠJ.

Legionelių veikimo laikas 04:00

>pasirinkti

Apsauga nuo legionelių: IŠJ./P/A/T/K/Pt/Š/S
Legionelių veikimas: Nustatytas paros laikas nuro-
do, kada turi būti įjungiama apsauga nuo legionelių.

Apsaugos nuo legionelių apsauga papildomo šildymo 
metu aktyvinama nustatytą savaitės dieną ir nusta-
tytu paros metu, kai aktyvintas papildomas šildymas.

Tam iš katilo ištekančio vandens numatytąją tempe-
ratūrą reguliatoriumi nustatykite 76 °C/74 °C 
(2 K histerezė). Apsaugos nuo legionelių procedūra 
baigiama, kai ištekančio iš katilo vandens faktinė 
temperatūra siekia bent 73 °C 30 min. laikotarpiui 
arba po 90 minučių, jeigu 73 °C temperatūra nėra 
pasiekiama (pvz., kai per šį laikotarpį yra panaudoja-
mas karštas vanduo).

IŠJ.
04:00

Lentelė 8.4  Kodų lygmenyje nustatomi parametrai (tęsinys)

8 Reguliavimas



63Montavimo instrukcija geoTHERM plus VWS/VWW 0020050899_01

Rodomas ekranas Aprašymas
Gamykl. 
Nustatymai

Meniu D: Diagnostikos vykdymas Meniu nuo D1 iki D5 šilumos siurblį galite eksploatuo-
ti ir testuoti diagnostikos režimu.
Būdami kiekviename nustatyme, išskyrus "Testas" = 
"ne" (meniu D1), iš diagnostikos meniu išeiti negalite. 
Automatinė atstata atliekama praėjus 15 minučių nuo 
paskutinio mygtuko paspaudimo.
Diagnostikos režimo metu neatsižvelgiama į pir-
minius, mažiausius ir papildomus kompresorių, si-
urblių ir kitų dalių veikimo laikus! 
Jei diagnostikos režimas dažnai įjungiamas ir išjun-
giamas, gali pasireikšti gedimų.

diagnozė D1

Šalto vandens kontūras

Testas >ne

Komp. Aukšt. Slėg. 11,9 bar

Išein. Temp. Komp. 66 °C

Išeinančio šaltnešio žemas slėgis 2,3 bar

Įėj. Temp. Komp. 0 °C

Testas: ne/išj./šildymo režimas/karštas vanduo *. 
Darbo režimo nustatymas šilumos siurbliui, kad būtų 
galima patikrinti šilumos siurblio veikimą.
Aukšto slėgio šaltnešis: šaltnešio slėgio rodmuo
Kompresoriaus išleidimas
Kompresoriaus išleidimas (kompresoriaus išvadas, 
aukštas slėgis): temperatūros jutiklio rodmuo T1.* 
Išeinančio šaltnešio žemas slėgis: šaltnešio slėgio 
rodmuo
Kompresoriaus įleidimas
Kompresoriaus įleidimas (kompresoriaus įvadas, si-
urbimo pusė): temperatūros jutiklio rodmuo T2.* 

—

diagnozė D2

Šalto vandens kontūras

Perkaito 4K

Papil. Šal. 10K

TEV jungtis 10 °C

Šaltnešio perkaitimas, apskaičiuojamas pagal T2* 
žemo slėgio jutiklį. Rodoma tik tada, kai kompreso-
rius veikia.
Šaltnešio peršalimas, apskaičiuojamas pagal T4* 
aukšto slėgio jutiklį. Rodoma tik tada, kai kompreso-
rius veikia.
Terminio plėtimosi vožtuvo temperatūra prie įėji-
mo: Temperatūra prie terminio plėtimosi vožtuvo įė-
jimo* 

—

diagnozė D3

Centrinis šild.

Fakt. paduod. temp. 27 °C

Sugrįž. Temp CŠ 24 °C

Šildymo kontūro siurblys. IŠJ.

CŠ slėgis 1,2 bar

Papildomas šildymas IŠJ.

Esama srauto temperatūra T6.* 
Esama grįžtamoji temperatūra T5.* 
Šildymo kontūro siurblio būklė: Įjungtas/išjungtas.
Šildymo prietaiso slėgis (šildymo kontūro slėgio ju-
tiklis).
Papildomo šildytuvo būklė: Įjungtas/išjungtas.

—

diagnozė D4

Šil. Šalt.

Šaltinio siurblys ĮJ.

Grunt. Temp. 10 °C

iš. Temp. Garint. 9 °C

N.skysčio slėgis 1,5 bar

Šaltinio siurblio būsena: Įjungtas/išjungtas
Šaltinio temperatūra: Šilumos šaltinio temperatūra, 
T3.*

Išleidimo temperatūra: Šilumos šaltinio temperatū-
ra prie šilumos siurblio išleidimo, T8.*

Tik VWS:
Šilumos šaltinio slėgis (šilumos šaltinio kontūro slė-
gio jutiklis; Neužšąlančio skysčio slėgis)

—
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diagnozė D5

CŠ kontūr.

Buferis VF1: 45 °C

Buferis RF1: 36 °C

Jutiklis VF2: 38 °C

Rezervuaro temp. ESAMA 52 °C

UV1 Šid. Kont

Buferis VF1: Buferinio vandens šildytuvo viršutinis 
temperatūros jutiklis
Buferis RF1: Buferinio vandens šildytuvo grindų 
temperatūros jutiklis
Jutiklis VF2: Esama iš katilo ištekančio šildomo 
vandens temperatūra
Karštas vanduo SP: temperatūra karšto vandens 
rezervuare.
UV1: =  Trišakio vožtuvo būsena (HK = šildymo kontū-

ras, WW = karštas vanduo)

Meniu I: Bendrosios informacijos rody-
mas

Meniu nuo I1 iki I4 gausite bendrosios informacijos 
apie šilumos siurblio nustatymus.

Klaidų istor. I1

Klaidos numeris >1

Klaidos kodas 96

16.02.08 07:18

Klaida Kolektorius

Šaltnešio slėgio jutiklio klaida

Gedimų atminties kaupiklio meniu, kuriame rodomos 
10 paskutinių klaidų ta tvarka, kuria jos įvyko.
Pateikiami rodmenys yra klaidos numeris su klaidos 
kodu, įvykio data ir laika bei trumpu klaidos aprašy-
mu. Klaidos numeris nurodo, kuri iš eilės klaida tai 
buvo. Klaidos kodas identifikuoja klaidą. Sąrašą rasi-
te 10 sk
Pasukus reguliatorių  rodoma kita klaida iš eilės.

—

Statistika I2

Kompresoriaus režimas 7 val.

Kompr. Paleid. Sk. 33

Papildomo šildymo režimas 2 val.

Papildomo šildymo įjungimai 21

Kompresoriaus režimas: Ankstesnės kompresoriaus 
naudojimo valandos.
Kompresoriaus įjungimai: Kompresoriaus paleidimų 
rodinys.
Papildomo šildymo režimas: Ankstesnės papildomo 
šildytuvo naudojimo valandos.
Papildomo šildymo įjungimai: Papildomo šildytuvo 
paleidimų skaičius.

—

Programų režimai I3

I/O kortelė  1 3.34

Vart. sąsaja  1 2.22

VR 80

VR 90

Programinės įrangos versija ir atminties kortelė 
(segmento laikas šilumos siurblyje).
Programinės įrangos vartotojo sąsajos ekranas val-
dymo pulte.
VR 80: rodoma programinė įranga, kai prijungtas 
VR 80.
VR 90: rodoma programinė įranga, kai prijungtas 
VR 90.

—

I4

Atšaukti? NE

Kodas 1 0000 Kodas 2 FFFF

Kodus perimti? NE

Parametrų atkūrimas: atkuriami parametrai po klai-
dų išjungimo, visos veikiančios funkcijos nedelsiant 
nutraukiamos ir šilumos siurblys paleidžiamas iš 
naujo!

1 kodas/2 kodas: Be funkcijos! Verčių koreguoti nega-
lima!

0000; FFFF
NE

Lentelė 8.4  Kodų lygmenyje nustatomi parametrai (tęsinys)
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Rodomas ekranas Aprašymas
Gamykl. 
Nustatymai

Meniu A: Paleidimo asistentas Pirmojo šilumos siurblio paleidimo metu naudojamasi 
įdiegimo asistentu, meniu nuo A1 iki A2.
Įdiegimo asistentas pirmojo paleidimo metu pasirodo 
automatiškai.

Prijungimas A1
Kalbos pasirinkimas

Kalba >DE vokiečių

>pasirinkti

Kalba: Šalies kalbos nustatymas

Pirmojo įdiegimo metu reguliatorius įjungiamas nau-
dojant šį meniu (įdiegimo asistentas).

Paleidimo asistentas A2

Hidr. sistemos planas 3

Šilumos siurblio tipas 5

Elektros prijungimo 
schema 1

Patvirtinti TAIP

>pasirinkti

Hidraulinės sistemos ir elektros suvartojimo planą 
turi nustatyti montuotojas prieš pirmą kartą palei-
džiant įrenginį. 
Šilumos siurblio tipas yra nustatomas jau gamykloje 
ir jo koreguoti negalima!

Hidraulinės sistemos planas:
3 =  be buferinio vandens šildytuvo, su karšto van-

dens rezervuaru
4 =  su buferiniu vandens šildytuvu, su karšto van-

dens rezervuaru Žr. nuo 6.9 iki 6.10 pav.

Šilumos siurblio tipas:
  Tipas Pavadinimas
  3 VWS 62/2
  5 VWS 82/2
  7 VWS 102/2
  15 VWW 62/2
  17 VWW 82/2
  19 VWW 102/2

Elektros instaliacijos schema:
1 = visi dideli tarifai (žr. 6.2 pav.).
2 = sumažintas tarifas kompresoriui (žr. 6.3 pav.).
3 =  sumažintas tarifas kompresoriui ir papildomam 

elektriniam šildytuvui (žr. 6.4 pav.).

perimti: TAIP/NE; 
Jei pasirenkate "Taip", nustatytos vertės bus perim-
tos. 

Lentelė 8.4  Kodų lygmenyje nustatomi parametrai (tęsinys)
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Rodomas ekranas Aprašymas
Gamykl. 
nustatymai

Paleidimo asistentas A3

Papildomas šildymas

hidraul. sujung.

Papildomas šildymas

WW+HK

Dvivalentis taškas -5 °C

>Nustatomos vertės

Papildomas šildytuvas: nustatoma, ar papildomas 
šildytuvas yra hidrauliškai įjungiamas ir kada įjungia-
mas:
- vidinis (papildomas elektrinis šildytuvas vandens 

siurblyje)
- WW + HK: naudojamas išorinis papildomas vandens 

šildytuvas karštam vandeniui ir šildymo kontūrui)
- nenaudojamas joks papildomas šildymas (nėra ap-

saugos nuo užšalimo avariniu režimu)
- Šiltas vanduo: išorinis elektrinis šildytuvas naudo-

jamas tik karštam vandeniui
Reguliatorius papildomą šildymo valdo tik tada, kai 
meniu C7 yra atblokuotas "Papildomas šildymas" ir 
įvykdytos šios sąlygos:
Dvivalentis taškas: Papildomas šildymas įjungiamas 
šildymo kontūrui pakartotinai pašildyti tik tada, kai 
išorinė temperatūra nukrenta žemiau nurodyto 
taško.

Vidaus
-5 °C

Paleidimo asistentas A4

Geoterm. Instal.

Užšal. Apsaugos temp -10 °C

>Nustatomos vertės

Tik VWS:
Apsauga nuo užšalimo: Minimali leistina iš šilumos 
šaltinio ištekančio vandens temperatūra.
Kai nepasiekiama apatinė riba, pasirodo klaidos pra-
nešimas 21/22 bei 61/62 ir kompresorius išsijungia.

VWW: Apsauga nuo užšalimo = 4 ºC.

-10°C

Įrankis A5

Pavaros testas 1

HK2-P ĮJ.

ZP IŠJ.

ZH IŠJ.

SK2-P IŠJ.

Su komponentų testu galite patikrinti šilumos siur-
blio vykdymo elementus. Įjungti leidžiama maks. 
20 minučių; šiuo metu negalioja jokie faktiniai regu-
liatoriaus nustatymai. Po to šilumos siurblys vėl grįž-
ta į ankstesnį darbo režimą.
Įspėjimas: Jeigu kompresorius įjungiamas, automa-
tiškai prijungiamas šildymo kontūro siurblys, neužšą-
lančio skysčio siurblys arba šulinyje montuojamas si-
urblys.
UV1 = karštas vanduo: Perjungimo vožtuvas padėtyje 
"Karšto vandens ruošimas".
UV1 = HK: Perjungimo vožtuvas padėtyje "Šildymo 
režimas".

IŠJ.

Lentelė 8.4  Kodų lygmenyje nustatomi parametrai (tęsinys)
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Rodomas ekranas Aprašymas
Gamykl. 
Nustatymai

Įrankis A6

Pavaros testas 2

Komponentai VR 60 Adr. 4

Pavara IŠJ.

Sensorius VF a 29 °C

rinktis 

 

Ekranas pasirodo tik tada, kai įdiegti keli šildymo 
kontūrai ir mažiausiai vienas VR 60.
Su 2 komponentų testu galite patikrinti prijungtų 
priedų vykdymo elementus. Įjungti leidžiama maks. 
20 minučių; šiuo metu negalioja jokie faktiniai regu-
liatoriaus nustatymai. Po to šilumos siurblys vėl grįž-
ta į ankstesnį darbo režimą.

Įrankis A7

Vėdinimas

Prakiur l. Kolektor. IŠJ.

Nuorinimo numatytoji vertė: Neužšąlančio skysčio si-
urblys pakaitomis 50 minučių veikia ir 10 minučių yra 
išjungtas.

24 valandos trumpalaikio neužšąlančio skysčio ir su-
kamojo siurblio veikimo, o prireikus – UV1 ir maišytu-
vo

—

Įrankis A8

Lauko tempe`ratūra 0,0 K

WW jutiklis SP 0,0 K

Kalibr. VF2 0,0 K

Buferio jutiklis RF1 0,0 K

Rodomos temperatūros koregavimas rankiniu būdu.
Kalibravimo reguliavimo diapazonas
Išorės temperatūra: +/- 5 K, padalos po 1,0 tūkstan-
tosios.
visi kiti nustatymai: +/- 3 K, padalos po 0,5 tūkstan-
tosios.
Ištekančio vandens jutiklis VF2 visada rodomas.
Vidiniai jutikliai gali būti keičiami tik naudojant 
vrDIALOG, buferio jutikliai ir rezervuaro jutikliai – tik 
atitinkamoje hidraulinėje sistemoje.

Pasukite dešinįjį reguliatorių, jei norite pamatyti 
kitus jutiklius.
Ekrano ryškumo nustatymas (0 – 25).

0 K
0 K
0 K
0 K

16 (ekranas)

Įdiegimas baigtas A9

Išjungti režimą? >taip

>Nustatomos vertės

Nurodymai dėl pirmojo paleidimo:
Išeikite iš režimo ir tada pasirinkite "TAIP", jei esate 
įsitikinę, kad viską nustatėte teisingai.
Jei režimą patvirtinote pasirinkę "TAIP", reguliato-
rius perjungia grafinį vaizdavimą Įsijungia savaiminis 
šilumos siurblio reguliavimas.

Šis meniu nebepasirodo, kai vieną kartą pasirenkama 
taip. 

Lentelė 8.4  Kodų lygmenyje nustatomi parametrai (tęsinys)
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8.9 Kitos funkcijos

Specialiąsias funkcijas galima pasirinkti pagrindiniame 
ekrane. Paspauskite kairįjį reguliatorių .
Kad pakeistumėte parametrą, turite pasukti 
reguliatorių . Jūs galite pasirinkti šias specialiąsias 
funkcijas:

• Taupymo funkcija: 1 K. paspausti reguliatorių 
• Pobūvio funkcija: 2 K. paspausti reguliatorių 
• Vienkartinis rezervuaro pildymas: 3 K. paspausti regu-

liatorių 

Kad aktyvintumėte kurią nors iš funkcijų, ją turite tik pa-
sirinkti. Taupymo funkcijai papildomai reikia įvesti laiką, 
iki kurio turi galioti taupymo funkcija (pareguliavimas iki 
sumažintos temperatūros).

Pagrindinis ekranas įsijungia arba pasibaigus funkcijos 
veikimui (pasiekus nustatytą laiką), arba dar kartą pa-
spaudus reguliatorių .

Rodomas ekranas Aprašymas

Tr 16.02.08 9:35

Energijos taup.

>Išjungimo paros laiko nustatymas

Taupymo funkcija. 
Naudodami taupymo funkciją galite sumažinti šildymo laikus nustato-
mam laikotarpiui.

Paros laiką taupymo funkcijai išjungti įveskite hh:mm formatu 
(valandos:minutės).

Tr 16.02.08 9:35

PARTY įjung.

Pobūvio funkcija. 
Naudodami pobūvio funkciją, šildymo ir karšto vandens laikus galite 
pratęsti nepaisant artimiausio išjungimo laiko momento iki kito šildy-
mo pradžios. Pobūvio funkciją galite naudoti tik šildymo kontūrams 
arba karšto vandens kontūrams, kuriems nustatytas darbo režimas 
"Auto" arba "ECO".

Tr 16.02.08 9:35

vienkartinis

KVS Užkr. Įjungt.

Vienkartinis rezervuaro pildymas. 
Ši funkcija Jums leidžia vieną kartą pripildyti karšto vandens rezervu-
arą neatsižvelgiant į esamas laiko programas.

Lentelė 8.5  Specialiosios funkcijos
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• Grąžinti gamyklinius nustatymus: Reguliatorių  ir re-
guliatorių  paspauskite kartu ir laikykite ilgiau nei 
5 sekundes. Po to Jūs galėsite pasirinkti, ar reikia at-
kurti tik laiko programų ar visų verčių gamyklinius nu-
statymus.

Rodomas ekranas Aprašymas

Tr 21.04.08 9:35

Gamykl. Nustatymai

Nutraukti NE/TAIP

Laik. Dat. Nust. NE/TAIP

Visi NE/TAIP

>Nustatomos vertės

Gamykliniai nustatymai vėl grąžinti. 

Dėmesio! Gamyklinių nustatymų grąžinimą patikėkite specialistui. 
Bus grąžinti su įrenginiu susiję nustatymai. Įrenginys gali išsijungti. 
Įrenginys nebus pažeistas.

Abu reguliatorius spauskite mažiausiai 5 sekundes, jei norite iškviesti 
gamyklinių nustatymų meniu.

Lentelė 8.6  Gamyklinių nustatymų grąžinimas
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8.10 Naudojant vrDIALOG 810/2 nustatomi 
parametrai

vrDIALOG 810/2 (eBUS), naudojant kompiuterio grafinį 
vaizdavimą ir konfigūraciją, suteikia galimybę optimizuo-
ti šildymo prietaisus ir reguliavimo sistemas bei išnaudo-
ti energijos taupymo potencialą. Abu jie leidžia bet ku-
riuo metu susidaryti optinį vaizdą apie reguliavimo siste-
moje vykstančius procesus ir juos įtakoti. Programos su-
teikia galimybę įrašyti ir grafiniu būdu paruošti daugelį 
sistemos duomenų, įkelti, keisti tinkle ir išsaugoti prietai-
so konfigūracijas bei išsaugoti informaciją ataskaitos 
forma.
Naudodami vrDIALOG 810/2 galite atlikti visus šilumos 
siurblio nustatymus bei optimizuoti kitus nustatymus. 
Nustatymus naudojant vrDIALOG gali atlikti tik patyręs 
šildymo sistemų specialistas.

Parametras Aprašymas
Gamykl. 
Nustatymai

Temperatūros jutiklių kalibra-
vimas

Vidinius jutiklius galima sukalibruoti naudojant vrDIALOG 810/2.

Keisti pavadinimus: CŠ kontūr. Jūs galite kiekvienam Jūsų sistemoje esančiam šildymo kontūrui suteik-
ti po individualų pavadinimą. Tuo tikslu kiekvienam šildymo kontūrui yra 
skirta po maks. 10 raidžių. Pasirinkti pavadinimai yra automatiškai peri-
mami ir rodomi atitinkamuose ekranuose.
Atsižvelgiant į sistemos sąranką, ekrane gali būti rodomi papildomų šil-
dymo kontūrų pavadinimai.

HK2: HK2

Programos vers. Būsenoje pateikiama informacijos apie šilumos siurblio programinės 
įrangos veikimo būklę.

—

Elektros prarad. Srovės pertraukimo būklė naudojant elektros energijos tiekėjo kontakto 
sugeneruotą signalą (elektros tiekimo tinklo eksploatuotojo nustatytas 
blokavimo laikas): 
"ne" = be blokavimo laiko, "taip" = įjungtas blokavimo laikas, valdymas 
per, pvz., signalinio įrenginio gaviklį / signalinio įrenginio signalą.

—

Fazės būsena Fazės būklė: rodoma, ar naudojamos visos 3 fazės (gerai / klaida). —
Komp. Sukim. Krypt Sukimosi krypties būklė: rodoma, ar teisinga sukimosi kryptis (gerai / 

klaida).
—

Paleidimo srovės ribotuvas Paleidimo srovės ribotuvo būklė: Įjungtas/išjungtas. —
Temp. Nust.-diena
Temp. Nust.-naktis

Šis indikatorius pasirodo tik tada, kai naudojant vrDIALOG pasirenka-
mas nustatymas Art "Fiksuotoji vertė".
Čia tekančio srauto temperatūra neatsižvelgiant į išorės temperatūrą 
nustatoma kaip fiksuota vertė.

Fiksuota vertė dieną: numatytoji temperatūra (pvz., rankiniu būdu nu-
statyta grindų dangos džiovinimo funkcija).
Fiksuota vertė naktį: numatytoji tekančio srauto temperatūra naktį.

35 °C

30 °C
Tipas HK2 Šildymo kontūro tipo nustatymas:

–  Įleidžiamo siurblio kontūras: (3 hidraulinės sistemos planas) šildymo 
režimas su numatytąja srovės temperatūra per kontroliuojamą pagal 
atmosferos sąlygas energijos balanso reguliatorių.

–  Maišytuvo kontūras: (4 hidraulinės sistemos planas) šildymo režimas 
su numatytąja srovės temperatūra per kontroliuojamą pagal atmosfe-
ros sąlygas reguliatorių.

–  Fiksuota vertė: fiksuota numatytoji srovės temperatūra dienai ir nak-
čiai, žr. C5 meniu.

Tiesiog. 
kont.

Lentelė 8.7  Naudojant vrDIALOG 810/2 nustatomi 

parametrai

8 Reguliavimas



71Montavimo instrukcija geoTHERM plus VWS/VWW 0020050899_01

Parametras Aprašymas
Gamykl. 
Nustatymai

Min. Sraut. Temp.
Maks. Sraut. Temp.

Minimali / maksimali temperatūra. 
Ribinės temperatūros (min. ir maks.), kuriai esant galima 
naudoti šildymo kontūrą, nustatymas.
Pagal didžiausią temperatūrą apskaičiuojama ir grindų ap-
saugos vertė (maks. HK temp. + kompr. histerezė + 2 K).

15 °C
43 °C

Maks.prišild.laik. Maks. išankstinis pašildymas:
Siekiant stabilizuoti grindų dangos džiovinimo funkcijos 
inerciją, prieš prasidedant užprogramuotam šildymo laikui 
rankiniu būdu galima nustatyti išankstinį pašildymą.

0 val.

Maks. paral. Šil. 20 min.
Maks. KVŠ užkr 40 min.

Maks. šildymo laiko trukmė = maksimali laiko trukmė, po 
kurios vėl gali būti įjungtas naudoti vandens šildytuvas, 
kai toliau lygiagrečiai naudojamas vandens šildytuvas.
Maks. paleidimo laikas, WW = laiko trukmė, po kurios vėl 
gali būti įjungtas vandens šildytuvas naudoti šildymo reži-
mu, kai lygiagrečiai naudojamas šildymo įrenginys.

20 min.

40 min.

Komp. Progr. Komp. histerezė (Tik 1 ir 3 hidraulinės sistemos planui):
Priverstinis kompresoriaus įjungimas tokiu atveju:
faktinė srovės temperatūra < numatytoji srovės tempera-
tūra - histerezė
Priverstinis kompresoriaus išjungimas tokiu atveju:
FAKTINĖ srovės temperatūra > numatytoji srovės tempe-
ratūra + histerezė

7 K

Kompresoriaus įjungimas Kompresoriaus paleidimas/val.: maksimalus leistinų kom-
presoriaus paleidimų skaičius per valandą (3–5).

3

Maks. grįžt. linijos 
temperatūra HK 46 °C

Maks. grįžt. linijos temperatūra HK: Kompresoriaus grįžta-
mosios linijos temperatūros nustatomos ribinės vertės. Ši 
funkcija skirta padėti apsisaugoti nuo nereikalingų trum-
palaikių kompresoriaus įjungimų.

46 °C

leist. temperatūros skirtumas Leistinos temperatūros daviklio vertė: Maksimalus leis-
tinas iš vandens šaltinio išeinančio ir į jį grąžinamo van-
dens temperatūros skirtumas. Kai leistina viršutinė riba 
viršijama, parodomas klaidos pranešimas ir kompresorius 
išsijungia.
Jei nustatyta 20 K, funkcija deaktyvinta.

20 K

Kol. Siurb. Paruoš. Iš šildymo siurblio ištekantis vanduo: laikotarpis, kuriuo 
anksčiau už kompresorių įjungiamas šaltinio siurblys.

1 min.

Temperatūros jutiklio atpažinimas 
pagal

Temperatūros klaidų fiksavimas: jeigu šildymo kontūro no-
minalioji tekančios srovės temperatūra nepasiekiama per 
nustatytą laiko tarpą, ekrane rodomas nustatytas klaidos 
pranešimas ir klaida užfiksuojama klaidų sąraše (jame ro-
domos dešimt paskutinių įvykusių klaidų).
Šią funkciją galima įjungti ir išjungti.

IŠJ.

Greit. Testavimas Greitasis testavimas Kai nustatytas aptarnavimo laikas 
"Įjungta", energijos balanso integralo vertė nuo 1 min. per-
jungiama į 1 sek. ir taip energijos balansas nustatomas 
pagal faktorių 60. Kompresoriaus mažiausias veikimo lai-
kas – 4 min. ir mažiausias išjungimo laikas – 5 min. – lieka 
nepakitę.

—

Lentelė 8.7  Naudojant vrDIALOG 810/2 nustatomi 
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9 Patikra ir techninė priežiūra

9.1 Bendrieji nurodymai
Skirtingai nei šilumos generatoriams, dirbantiems su iš-
kastinėmis energinėmis medžiagomis, Vaillant šilumos 
siurbliui geoTHERM nereikia daug pastangų reikalaujan-
čių techninio aptarnavimo darbų. Tačiau ilgalaikės eks-
ploatacijos saugos, patikimumo ir ilgaamžiškumo sąlyga 
yra kasmetinė specialisto atliekama įrenginio apžiūra.

d
 Pavojus!

Atlikti patikrą ir remontą gali tik specia-
lizuotos dirbtuvės, įgaliotos atlikti tokius 
darbus. 
Jei neatlikta patikra arba techninė prie-
žiūra, kyla pavojus žmonėms ir materia-
liajam turtui.

e
 Pavojus!

Įrenginio dalimis teka elektros srovė, 
todėl kyla pavojus gyvybei – gali ištikti 
elektros smūgis! Prieš dirbdami prie šilu-
mos siurblio išjunkite srovės tiekimą 
(saugiklį) ir užblokuokite nuo netikėto 
įsijungimo.

Kad visos Vaillant įrenginio funkcijos veiktų ilgą laiką ir 
nebūtų pakeista leidžiama įprastinė įrenginio būsena, at-
liekant remontą galima naudoti tik originalias Vaillant 
atsargines dalis!
Pageidaujamų atsarginių dalių sąrašą rasite galiojančia-
me atsarginių dalių kataloge.
Informaciją jums suteiks visi Vaillant klientų aptarnavi-
mo skyriai.

9.2 Reikalingi patikros darbai
Šilumos siurblys yra sukonstruotas taip, kad jam reikėtų 
nedaug patikros darbų:

VWS:
– Rankiniu būdu reguliariai paspauskite neužšąlančio 

skysčio ir šildymo kontūro saugos blokus.
– Reguliariai patikrinkite nešvarumų filtrą neužšąlančio 

skysčio kontūre.
– Reguliariai patikrinkite slėgį neužšąlančio skysčio ir 

šildymo kontūre.

VWW:
– Rankiniu būdu reguliariai paspauskite šildymo kontūro 

saugos grupes.
– Reguliariai patikrinkite nešvarumų filtrą karšto van-

dens kontūre.
– Reguliariai patikrinkite slėgį šildymo kontūre.

9.3 Techninė priežiūra ir remontas
Vaillant šilumos siurbliui geoTHERM nereikalingi jokie 
techninės priežiūros darbai.
Norėdami atlikti defektų turinčių dalių remontą šildymo 
siurblio viduje:
• Išmontuokite šildymo siurblio korpuso dangčius nuro-

dyta eilės tvarka (žr. aprašymą 6.4 sk).

9.4 Bandomasis įjungimas ir pakartotinis 
paleidimas

d
 Pavojus!

Susižalojimo pavojus!
Šilumos siurblys po montavimo vėl gali 
būti paleidžiamas tiktai uždėjus visus 
korpuso dangčius.

• Sumontuokite visus šilumos siurblio korpuso dangčius, 
kaip tai aprašyta 6.4 skyriuje.

• Įjunkite šilumos siurblį.
• Patikrinkite, ar šilumos siurblys veikia be trikčių.

10 Sutrikimų šalinimas ir diagnostika

d
 Pavojus!

Vykdyti sutrikimų šalinimo veiksmus bei 
diagnostiką leidžiama tik sertifikuotai 
specializuotai įmonei. 

e
 Pavojus!

Įrenginio dalimis teka elektros srovė, 
todėl kyla pavojus gyvybei – gali ištikti 
elektros smūgis! Prieš dirbdami prie šilu-
mos siurblio išjunkite srovės tiekimą 
(saugiklį) ir užblokuokite nuo netikėto 
įsijungimo.

10.1 Reguliatoriuje rodomi gedimų pranešimai
Klaidos pranešimai pasirodo praėjus maždaug 20 sek.po 
to, kai ekrane parodoma klaida ir įrašomi į reguliatoriaus 
gedimų atminties kaupiklį, kai klaida rodoma daugiau nei 
3 min. Gedimų atminties kaupiklį galite iškviesti iš me-
niu I1. Kol yra gedimas, galite iškviesti gedimo indikato-
rių, jei, neatsižvelgiant į grafinį ekraną, dešinįjį reguliato-
rių  1 K. pasuksite į kairę.

Klaidų istor. I1

Klaidos numeris >1

Klaidos kodas 41

16.02.08 07:18

Klaida Kolektorius

Šilumos šaltinio jutiklis T3

10.1 pav.  Gedimų atminties kaupiklyje esantis gedimo 

pranešimas, meniu I1

9 Patikra ir techninė priežiūra
10 Sutrikimų šalinimas ir diagnostika
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geoTHERM reguliavimo sistema atpažįsta tris gedimų 
rūšis: 
– Sutrikimas komponentų, prijungtų per eBUS.
– Išankstinis išjungimas

Šilumos siurblys neišsijungia. Gedimas yra parodomas 
ir dingsta savaime, kai yra pašalinama gedimo priežas-
tis.

– Išjungimas dėl gedimo
Šilumos siurblys yra išjungiamas. Jį galima iš naujo 
paleisti tik po gedimo priežasties pašalinimo atkūrus 
gedimo pranešimą (žr. meniu C I1).

– Papildomai gali pasirodyti prietaiso arba įrenginio 
kitos klaidos/gedimai.

10.2 eBUS komponentų sutrikimai

Klaidos 
kodas 

Gedimo tekstas/aprašymas Galima priežastis Šalinimo priemonė 

1 XXX adresas YY nepasiekiamas Per eBUS prijungtas komponentas 
XXX, pvz., VR 60, adresu YY yra neat-
pažįstamas. 

Patikrinti eBUS laidą ir kištuką. 
Patikrinti, ar teisingai nustatytas adresų jungiklis. 

4 XXX adresas YY gedimas jutiklio 
ZZZ 

Per eBUS prijungto komponento XXX, 
adresas YY, jutiklis ZZZ yra sugedęs. 

Patikrinti ant plokščių esančius ProE kištukus, pa-
tikrinti, ar teisingai veikia jutikliai, keisti jutiklius. 

5 XXXX numatytoji vertė nepasie-
kiama 

XXXX numatytoji vertė nepasiekiama Patikrinti temperatūros numatytąją vertę.
Patikrinti temperatūros jutiklių padėtį. 
Deaktyvinti temperatūros klaidų atpažinimą (C13).

Lentelė 10.1  eBUS komponentų sutrikimai

10.3 Indikatorius gedimų atmintyje ir prie 
"Įspėjamieji pranešimai"

Šilumos siurblys ir kompresorius neišsijungia. Šios klai-
dos rodomos gedimų atmintyje ir meniu  1, kaip įspėja-
mieji pranešimai.

Klaidos 
kodas

Gedimo tekstas/aprašymas Galima priežastis Šalinimo priemonė 

26 Perkaito kompresoriaus slėgio 
jutiklis

Neįprastai didelė galia esant didesnei 
iš katilo ištekančio vandens srauto 
temperatūrai.

Sumažinkite šildymo kreivę. Patikrinkite nustaty-
tą šildymo srovę (grindų dangos džiovinimo, ap-
sauginio gaubto) ir prireikus ją sumažinkite.

36 Per žemas neužšąlančio skysčio 
slėgis 

Dėl pratekėjimo arba oro kišenės nu-
krito šilumos šaltinio prietaiso slėgis. 
Slėgis <0,6 bar

Patikrinkite šilumos šaltinio prietaiso sandarumą, 
pripildykite neužšąlančio skysčio, išleiskite orą. 

Lentelė 10.2  Rodmuo gedimų atmintyje ir prie "Įspėjamieji 

pranešimai" meniu  1, neišjungiama

Sutrikimų šalinimas ir diagnostika 10
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10.4 Išankstinis išjungimas
Kompresorius išsijungia, šilumos siurblys lieka veikti. 
Kompresorių vėl įjungti galima anksčiausiai po 5 min. 
(Išimtis pateikiama apačioje).

Klaidos 
kodas 

Gedimo tekstas/aprašymas Galima priežastis Šalinimo priemonė 

20 Suveikė šilumos šaltinio apsau-
gos nuo užšalimo stebėjimo įtai-
sas

Šilumos šaltinių temperatūros 
skirtumas (T3 - T8) > nustatyta 
vertė "Leist. temperatūros skir-
tumas"
Šis klaidos pranešimas standar-
tiškai yra deaktyvinamas ir gali 
būti aktyvinamas tik naudojant 
vrDIALOG parametrą "Leist. tem-
peratūros skirtumas" (20 K skir-
tumas reiškia deaktyvinta).

Sugedo šilumos šaltinio siurblys, 
sugedo temperatūros jutiklis T8 
arba T3.
Per mažas srautas šilumos šaltinio 
kontūre.
Nėra/užterštas nešvarumų filtras šal-
tinio atgalinėje eigoje.
Oras neužšąlančio skysčio kontūre.

Patikrinkite šilumos šaltinio prataką.
Patikrinkite kištuko kontaktą ant plokštės ir kabe-
lio korpusą, patikrinkite, ar jutiklis yra teisingoje 
padėtyje ir teisingai veikia (palyginkite varžą su 
numatytosiomis vertėmis VR 11, žr. Priedą), pa-
keiskite jutiklį.
Patikrinkite šulinyje montuojamo siurblio/neužšą-
lančio vandens siurblio srautą (optimalus skirtu-
mas 3-5 K). 
Įstatykite/nuvalykite nešvarumų sietelį.
Nuorinkite neužšąlančio skysčio kontūrą.

21
(tik VWW)

Šilumos šaltinio apsaugos nuo 
užšalimo stebėjimo įtaisas

Šaltinio išleidimo temperatūra 
T8 per žema (<4 ºC)

Sugedo temperatūros jutiklis T8.
Nėra/užterštas nešvarumų filtras šal-
tinio atgalinėje eigoje.

Patikrinkite šilumos šaltinio temperatūros lygį. 
Patikrinkite kištuko kontaktą ant plokštės ir kabe-
lio korpusą, patikrinkite, ar jutiklis yra teisingoje 
padėtyje ir teisingai veikia (palyginkite varžą su 
numatytosiomis vertėmis VR 11, žr. Priedą), pa-
keiskite jutiklį.
Patikrinkite šulinyje montuojamo siurblio/neužšą-
lančio vandens siurblio srautą (optimalus skirtu-
mas 3-5 K).
Įstatykite/nuvalykite nešvarumų sietelį.

22
(tik VWS)

Šilumos šaltinio apsaugos nuo 
užšalimo stebėjimo įtaisas

Šaltinio išleidimo temperatūra 
T8 per žema (< apsaugos nuo už-
šalimo parametras meniu A4)

Sugedo šilumos šaltinio siurblys, su-
gedo temperatūros jutiklis T8.
Per mažas srautas šilumos šaltinio 
kontūre.
Nėra/užterštas nešvarumų filtras šal-
tinio atgalinėje eigoje.
Oras neužšąlančio skysčio kontūre.

Patikrinkite šilumos šaltinio prataką.
Patikrinkite kištuko kontaktą ant plokštės ir kabe-
lio korpusą, patikrinkite, ar jutiklis yra teisingoje 
padėtyje ir teisingai veikia (palyginkite varžą su 
numatytosiomis vertėmis VR 11, žr. Priedą), pa-
keiskite jutiklį.
Patikrinkite šulinyje montuojamo siurblio/neužšą-
lančio vandens siurblio srautą (optimalus skirtu-
mas 3-5 K).
Išvalykite filtrą.
Nuorinkite neužšąlančio skysčio kontūrą.

23
(tik VWW)

Neprateka gruntinis vanduo

Integruotas srovės jungiklis neat-
pažįsta jokio srauto

Užsikimšo filtras šilumos šaltinio kon-
tūre. 
Į šulinį montuojamo siurblio defektas.
Suveikė šulinyje montuojamo siurblio 
variklio apsauginis jungiklis.
Sugedo srovės jungiklis arba jis nepri-
jungtas.

Išvalykite filtrą. Patikrinkite šulinyje montuojamo 
siurblio veikimą, prireikus pakeiskite.
Patikrinkite perkrovą, pvz., blokuodami arba išim-
dami fazę.
Patikrinkite ir prireikus pakeiskite šulinyje mon-
tuojamą siurblį, kontaktorių ir variklio apsauginį 
jungiklį.
Patikrinkite srovės jungiklio veikimą.

Lentelė 10.3  Laikini sutrikimai

10 Sutrikimų šalinimas ir diagnostika



75Montavimo instrukcija geoTHERM plus VWS/VWW 0020050899_01

Klaidos 
kodas 

Gedimo tekstas/aprašymas Galima priežastis Šalinimo priemonė 

27 Per aukštas šaltnešio slėgis 

Integruotas aukšto slėgio jutiklis 
suveikė esant 30 bar (g).

Šilumos siurblį vėl įjunkite maž-
daug po 60 min.

Šilumos panaudojimo vietoje paimama per mažai šilumos. Galima priežastis:

Oras šildymo sistemoje. Nuorinkite šildymo sistemą.

 Šilumos siurblys turi defektų arba su-
mažėjo siurblio varomoji srovė.

Patikrinkite siurblį ir prireikus pakeiskite.

Radiatoriaus šildymas be hidraulinio 
jungiklio arba buferinio vandens šildy-
tuvo.

Patikrinkite įrenginį.

Buferinis vandens šildytuvas, jutiklis 
VF1 ir RF1 sukeisti.

Patikrinkite jutiklių vietas.

Per žemas pratekėjimo srautas užda-
rius reguliatorius šildomų grindų 
grandinėje. Trumpas šildymo režimas 
po WW įkrovimo, kai išorės tempera-
tūra sumažėja iki AT išjungimo ribos! 
Reguliavimo sistema tikrina, ar reika-
lingas šildymo režimas. 

Patikrinkite įrenginį.

Sumontuotas karšto vandens rezer-
vuaras, veikiantis su per silpna srove.

Patikrinkite vartojamąją galią.

Uždėtas netinkamas nešvarumų fil-
tras arba neteisingai nustatyta jo pa-
dėtis.

Išvalykite nešvarumų filtrą.

Uždaryti uždaromieji vožtuvai. Atidarykite visus uždaromuosius vožtuvus.

Šaltnešio prataka per silpna (pvz., plė-
timosi vožtuvas nustatytas neteisin-
gai arba turi defektų).

Patikrinkite šaltnešio kontūro prataką

28 Per žemas šaltnešio slėgis 

Integruotas žemo slėgio jutiklis 
suveikė esant 1,25 bar (g).

Šilumos šaltinis išskiria per mažai šilumos. Galima priežastis: 

(tik VWS) oras šilumos šaltinio kontū-
re.

Nuorinkite šilumos šaltinio kontūrą.

(tik VWS) neužšąlančio skysčio siur-
blys turi defektų arba sumažėjo siur-
blio varomoji srovė.

Patikrinkite neužšąlančio skysčio siurblį

(tik VWS) Ne visuose kontūruose cir-
kuliacija vienoda. Atskiro neužšąlan-
čio skysčio kontūro veikimo intensy-
vumas akivaizdžiai didesnis.

Sureguliuokite neužšąlančio skysčio kontūrus.

Uždėtas netinkamas nešvarumų fil-
tras arba neteisingai nustatyta jo pa-
dėtis.

Išvalykite nešvarumų sietelius.

Atidaryti ne visi reikalingi uždaromieji 
vožtuvai.

Atidarykite visus uždaromuosius vožtuvus.

Šaltnešio prataka per silpna (pvz., plė-
timosi vožtuvas nustatytas neteisin-
gai arba turi defektų).

Patikrinkite šaltnešio kontūro prataką

29 Šaltnešio slėgis neatitinka leisti-
nų ribų

Jei klaida parodoma du kartus iš 
eilės, šilumos siurblį vėl galima 
įjungti tik praėjus 60 min.

Šaltnešio slėgis per aukštas arba per 
žemas – visos galimos priežastys
Klaida (27 ir 28)

Žr. klaidą 27 ir 28.

Lentelė 10.3  Laikini sutrikimai (tęsinys)
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10.5 Išjungtas klaida
Šilumos siurblys yra išjungiamas. Pašalinus klaidos prie-
žastį, siurblį galima paleisti iš naujo tiktai pašalinus klai-
dą (žr. meniu I1).
Išimtis – klaidos 90 ir 91, jų negalima atstatyti. Šilumos 
siurblys įjungiamas iš naujo, kai pašalinama klaidos prie-
žastis.

Avarinis režimas
neatsižvelgiant į sutrikimo rūšį Jūs galite nustatyti, kad 
šilumos siurblys iki gedimo priežasties pašalinimo toliau 
dirbtų avariniu režimu (pasitelkdamas integruotą elektri-
nį papildomą šildytuvą), t. y., arba šildymo režimu (ro-
dmuo "Šildymo prioritetas"), arba karšto vandens ruoši-
mo režimu (rodmuo "Karšto vandens prioritetas"), arba 
abiem iš karto (rodmuo "Šildymo prioritetas/Karšto van-
dens prioritetas"), žr. tolesnę lentelę, skiltį "Avarinis re-
žimas".

Klaidos 
kodas 

Gedimo tekstas/aprašymas 
Avarinis 
režimas

Galima priežastis Šalinimo priemonė 

32 Šilumos šaltinio jutiklio T8 klaida
 
Jutiklio trumpasis jungimas

galimas Vidinis temperatūros jutiklis šilumos 
šaltinio temperatūrai matuoti turi de-
fektų arba neteisingai prijungtas prie 
plokštės. 

Patikrinkite kištuko kontaktą ant plokš-
tės ir kabelio korpusą, patikrinkite, ar 
jutiklis yra teisingoje padėtyje ir teisin-
gai veikia (palyginkite varžą su numaty-
tosiomis vertėmis VR 11, žr. Priedą), pa-
keiskite jutiklį. 

33 Šildymo kontūro slėgio jutiklio 
klaida

Slėgio jutiklio trumpasis jungimas

Sugedo šildymo kontūro slėgio jutiklis 
arba jis netinkamai įstatytas.

Patikrinkite kištuko kontaktą ant plokš-
tės ir kabelio korpusą, patikrinkite, ar 
slėgio jutiklis tinkamai veikia, pakeiskite 
slėgio jutiklį. 

34 Neužšąlančio skysčio slėgio juti-
klio klaida

Slėgio jutiklio trumpasis jungimas

galimas Sugedo šilumos šaltinio kontūro slėgio 
jutiklis arba jis netinkamai įstatytas.

40 Klaida daviklis T1 

Jutiklio trumpasis jungimas

galimas Vidinis kompresoriaus aukšto slėgio 
temperatūros jutiklis turi defektų arba 
neteisingai prijungtas prie plokštės. 

Patikrinkite kištuko kontaktą ant plokš-
tės ir kabelio korpusą, patikrinkite, ar 
jutiklis yra teisingoje padėtyje ir teisin-
gai veikia (palyginkite varžą su numaty-
tosiomis vertėmis VR 11, žr. Priedą), pa-
keiskite jutiklį. 

41 Šilumos šaltinio jutiklio T3 klaida

Jutiklio trumpasis jungimas

galimas Vidinis temperatūros jutiklis šilumos 
šaltinio įėjimo temperatūrai matuoti 
turi defektų arba neteisingai prijungtas 
prie plokštės. 

42 Klaida ŠS grįž daviklis T5

Jutiklio trumpasis jungimas

galimas Vidinis šildymo sistemos grįžtamojo 
srauto temperatūros jutiklis matuoti 
turi defektų arba neteisingai prijungtas 
prie plokštės. 

43 Klaida ŠS sraut davikl T6

Jutiklio trumpasis jungimas

galimas Vidinis šildymo sistemos ištekančio 
vandens srauto temperatūros jutiklis 
matuoti turi defektų arba neteisingai 
prijungtas prie plokštės. 

44 Išorinio jutiklio AF klaida

Jutiklio trumpasis jungimas

galimas Išorinis jutiklis arba jungiamoji linija 
turi defektų arba prijungta neteisingai. 

Patikrinkite ProE kištuką ant plokštės, 
patikrinkite jungiamąją liniją, pakeiskite 
jutiklį. 

45 Klaida KVŠ daviklis 

Jutiklio trumpasis jungimas

galimas Vandens šildytuvo jutiklis turi defektų 
arba prijungtas neteisingai. 

Patikrinkite ProE kištuką ant plokštės, 
patikrinkite, ar jutiklis teisingai veikia 
(palyginkite varžą su numatytosiomis 
vertėmis VR 10, žr. priedą), pakeiskite 
jutiklį.

46 Klaida srauto davil VF1

Jutiklio trumpasis jungimas

galimas Viršutinis buferinio vandens šildytuvo 
jutiklis turi defektų arba prijungtas ne-
teisingai.

47 Klaida grįž davikl RF1

Jutiklio trumpasis jungimas

galimas Apatinis buferinio vandens šildytuvo ju-
tiklis turi defektų arba prijungtas netei-
singai.

48 Klaida srauto davikl VF2

Jutiklio trumpasis jungimas

WW reži-
mas nega-
limas

Prietaiso temperatūros jutiklis VF2 šil-
dymo grandinėje turi defektų arba pri-
jungtas neteisingai. 

Lentelė 10.4  Išjungimas dėl gedimo
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Klaidos 
kodas 

Gedimo tekstas/aprašy-
mas 

Avarinis 
režimas

Galima priežastis Šalinimo priemonė 

52 Jutikliai neatitinka hidrauli-
nės sistemos plano

_ Pateiktas netikslus hidraulinės siste-
mos planas, jutiklis prijungtas netei-
singai.

Patikrinkite naudojamo įrenginio hidrauli-
nės sistemos planą ir jutiklio poziciją.

60 Suveikė šilumos šaltinio ap-
saugos nuo užšalimo stebė-
jimo įtaisas

Klaida 20 pasireiškė tris kar-
tus iš eilės

galimas

Žr. 20 klaidą. Žr. 20 klaidą.

61
tik VWW

Suveikė šilumos šaltinio ap-
saugos nuo užšalimo stebė-
jimo įtaisas

Klaida 21 pasireiškė tris kar-
tus iš eilės

galimas

Žr. 21 klaidą. Žr. 21 klaidą.

62
tik VWS

Suveikė šilumos šaltinio ap-
saugos nuo užšalimo stebė-
jimo įtaisas

Klaida 22 pasireiškė tris kar-
tus iš eilės

galimas

Žr. 22 klaidą. Žr. 22 klaidą.

63
tik VWW

Neprateka gruntinis vanduo

Klaida 23 pasireiškė tris kar-
tus iš eilės

galimas

Žr. 23 klaidą. Žr. 23 klaidą.

72 Srauto temperatūra per 
aukšta grindims šildyti

Srauto temperatūra 15 min. 
aukštesnė nei nustatytoji 
vertė (maks. HK temp. + 
kompr. histerezė + 2 K) 
(žr. 8.10 sk, gamyklinis nu-
statymas: 52 °C).

_ Srauto jutiklis VF2 sumontuotas per 
arti šilumos siurblio.

Srauto jutiklio padėtį pakeiskite pagal hi-
draulinės sistemos planą.

Ištekančio vandens jutiklio VF2 de-
fektas.

Patikrinkite ištekančio vandens jutiklį VF2, 
jeigu reikia, pakeiskite.

Šildymo cirkuliacinis siurblys turi de-
fektų arba sumažėjo siurblio varo-
moji srovė.

Patikrinkite šildymo cirkuliacinį siurblį ir 
prireikus pakeiskite.

Uždėtas netinkamas nešvarumų fil-
tras arba neteisingai nustatyta jo pa-
dėtis.

Išvalykite nešvarumų filtrą.

Sugedo maišytuvas už buferinio van-
dens šildytuvo.

Patikrinkite maišytuvą ir prireikus pakeis-
kite.

Nustatytas per mažas nustatymas 
maks. HK temperatūra.

Patikrinkite nustatymą "Maks. HK temp.".

81 Per aukštas šaltnešio slėgis 

Klaida 27 pasireiškė tris kar-
tus iš eilės

galimas 

Žr. 27 klaidą. Žr. 27 klaidą.

83 Šaltnešio slėgis per žemas, 
patikrinkite šilumos šaltinį

Klaida 28 pasireiškė tris kar-
tus iš eilės

galimas

Žr. 28 klaidą. Žr. 28 klaidą.

84 Šaltnešio slėgis neatitinka 
leistinų ribų

Klaida 29 pasireiškė tris kar-
tus iš eilės

galimas

Žr. 29 klaidą. Žr. 29 klaidą.

90 Per žemas šildymo sistemos 
slėgis 

Slėgis <0,5 bar
Šilumos siurblys išsijungia ir 
savaime įsijungia, kai slėgis 
pakyla virš 0,7 bar

_ Slėgio sumažėjimas šildymo įrengi-
nyje dėl pratekėjimo, oro kišenių 
arba sugedusio plėtimosi indo. 

Patikrinkite, ar šildymo įrenginys sanda-
rus, nuorinkite, patikrinkite plėtimosi indą. 

Netinkamai užsandarintos šilumos si-
urblio antroje pusėje esančios jung-
tys.

Priveržkite jungtis.

Nesandari trišakio vožtuvo apspau-
džiamoji veržlė.

Priveržkite trišakio vožtuvo apspaudžia-
mąją veržlę.

Lentelė 10.4  Klaidų išjungimas (tęsinys)

Sutrikimų šalinimas ir diagnostika 10
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Klaidos 
kodas 

Gedimo tekstas/aprašymas 
Avarinis 
režimas

Galima priežastis Šalinimo priemonė 

91 Per žemas neužšąlančio skysčio 
slėgis

Slėgis <0,2 bar
Šilumos siurblys išsijungia ir sa-
vaime įsijungia, kai slėgis pakyla 
virš 0,4 bar

galimas Dėl pratekėjimo arba oro kišenės 
nukrito šilumos šaltinio prietaiso 
slėgis.

Patikrinkite šilumos šaltinio prietaiso sanda-
rumą, pripildykite neužšąlančio skysčio, išleis-
kite orą. 

Sugedo neužšąlančio skysčio slė-
gio jutiklis.

Patikrinkite kištuko kontaktą ant plokštės ir 
kabelio korpusą, patikrinkite, ar slėgio jutiklis 
tinkamai veikia, pakeiskite slėgio jutiklį.

Plokštėje sukeistos L1 ir N jungtys. Patikrinkite jungtis L1 ir N plokštėje ir prirei-
kus prijunkite tinkamai.

94 Patikrinkite, ar neperdegė fazių 
saugikliai 

Sugedo viena arba kelios fazės.

galimas Suveikė fazė arba saugiklis. Patikrinkite saugiklius ir laidų jungtis (srovės 
tiekimą į kompresorių). 

Netinkamai prijungti elektros lai-
dai. 

Patikrinkite elektros laidus. 

Per žema tinklo įtampa. Išmatuokite įtampą ties šildymo siurblio elek-
tros laidais. 

EVU blokavimas, kai netinkamai 
nustatyta el. schema (pvz., 1 el. 
schema).

Patikrinkite el. schemos nustatymą.

Sugedo arba netinkamai prijungtas 
paleidimo srovės ribotuvas.

Patikrinkite paleidimo srovės ribotuvą.

95 Netinkama kompresoriaus suki-
mo kryptis, pakeiskite fazes

Netinkama fazių eilės tvarka

galimas Sukeistos fazės. Pakoreguokite fazių seką, sukeisdami 2 elek-
tros tiekimo iš tinklo fazes. 

Sugedo arba netinkamai prijungtas 
paleidimo srovės ribotuvas.

Patikrinkite paleidimo srovės ribotuvą.

96 Šaltnešio slėgio jutiklio klaida

Slėgio jutiklio trumpasis jungimas

galimas Sugedo šaldymo kontūro slėgio ju-
tiklis arba jis netinkamai įstatytas.

Patikrinkite kištuko kontaktą ant plokštės ir 
kabelio korpusą, patikrinkite, ar slėgio jutiklis 
tinkamai veikia, pakeiskite slėgio jutiklį. 

Lentelė 10.4  Klaidų išjungimas (tęsinys)

10.6 Kiti gedimai/sutrikimai

Sutrikimų požymiai Galima priežastis Šalinimo priemonė 

Neveikia papildomas šildytuvas, nors 
reguliatorius jį atblokavęs (pvz., 
elektros tiekimo tinklo eksploatuoto-
jo blokavimo metu), šildymo sistema 
arba karšto vandens rezervuaras ne-
pasiekia pageidaujamos temperatū-
ros. 

Papildomas šildytuvas prijungtas prie žemes-
nio tarifo elektros linijos ir ši tuo metu yra už-
blokuota elektros tiekimo tinklo eksploatuoto-
jo. 

Patikrinti, ar papildomas šildytuvas prijungtas prie 
žemesnio tarifo elektros linijos ir ši tuo metu yra 
užblokuota elektros tiekimo tinklo eksploatuotojo. 

Suveikė papildomo šildytuvo apsauginis tem-
peratūros ribotuvas (ATR). 

Paspaudžiant mygtuką atblokuoti ATR. 

Dar kartą suveikus galimos šios priežastys: 

Oras šildymo sistemoje. Užsikimšę nešvarumų 
filtrai šildymo sistemoje grįžtamojoje linijoje. 

Išleisti orą iš šildymo kontūro. Išvalyti užsikimšu-
sius nešvarumų filtrus. 

Sustojo šildymo cirkuliacinis siurblys arba vei-
kia per lėtai. 

Patikrinti šildymo cirkuliacinį siurblį, esant reikalui 
– pakeisti. 

Garsai šildymo kontūre. Oras šildymo kontūre. Išleisti orą iš šildymo kontūro.
Nešvarumai šildymo kontūre. Išskalauti šildymo kontūrą. 
Dvivalentė temperatūra nustatyta netinkamai. Pakeiskite dvivalentę temperatūrą (meniu A3).

Sugedęs siurblys. Patikrinti siurblio veikimą, prireikus pakeiskite. 

Po arba šalia įrenginio vandens pėd-
sakai.

Užsikimšusi kondensato išleidimo linija. Kondensatas įrenginio viduje yra surenkamas kon-
densato vonelėje ir, esant reikalui, nuleidžiamas po 
įrenginiu (tai nėra sutrikimas). Patikrinti, ar gerai 
izoliuotos įrenginio viduje esančios linijos, esant 
reikalui jas iš naujo izoliuokite, kad sumažintumėte 
kondensato susidarymą.

Nesandarumai šildymo kontūre. Patikrinti, ar šildymo kontūro komponentai (siur-
blys, papildomas šildytuvas, vamzdynas) yra san-
darūs. 
Esant reikalui paveržti sriegines jungtis ir pakeisti 
sandariklius. 

Rodoma išorės temperatūra -60 ºC. Sugedo išorės temperatūros jutiklis. Patikrinkite išorės temperatūros jutiklį.

Temperatūra šildymo kontūre per 
žema arba per aukšta.

Netinkamai nustatyta patalpos temperatūra Pakeiskite patalpos temperatūrą (meniu  1).
Netinkamai nustatyta mažinimo temperatūra. Pakeiskite mažinimo temperatūrą (meniu  1).
Netinkamai nustatyta šildymo kreivė. Pakeiskite šildymo kreivę (meniu C2).

Lentelė 10.5  Kiti gedimai/sutrikimai

10 Sutrikimų šalinimas ir diagnostika
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11 Perdirbimas ir utilizavimas

Tiek Vaillant šilumos siurblys "VWS/VWW", tiek jo trans-
portavimo pakuotės didžiąja dalimi pagaminti iš perdir-
bamų žaliavų.

11.1 Prietaisas
Jei Jūsų Vaillant įrenginys paženklintas šiuo 
ženklu, pasibaigus jo naudojimo laikui jo ne-
galima šalinti su buitinėmis atliekomis. Šiuo 
atveju pasirūpinkite, kad Vaillant įrenginys ir 
jo priedai, pasibaigus naudojimo laikui, būtų 

perduoti reikalavimus atitinkančiam utilizavimui.
Kadangi šiam Vaillant įrenginiui netaikomas Įstatymas 
dėl elektros ir elektronikos prietaisų pateikimo į rinką, 
surinkimo ir aplinkai nekenksmingo šalinimo (Elektros ir 
elektronikos prietaisų įstatymas - ElektroG), jo atveju 
nėra numatytas nemokamas utilizavimas per komunali-
nę atliekų surinkimo tarnybą.

11.2 Pakuotė
Pasirūpinkite, kad transportavimo pakuotė būtų atiduota 
utilizuoti pagal atitinkamus reikalavimus.

11.3 Šaltnešis
Vaillant šilumos siurblys yra pripildytas šaltnešio 
R 407 C.

d
 Pavojus!

Šaltnešis R 407 C!
Šaltnešį leidžiama utilizuoti tik kvalifi-
kuotiems specialistams.
Utilizuojant šaltnešį neįkvėpti dujų ir 
garų. 
Pavojus sveikatai! Venkite sąlyčio su 
oda ir akimis. Ištekėjus šaltnešiui ir pri-
silietus prie ištekėjimo vietos galimi nu-
šalimai! Esant normaliam naudojimui ir 
normalioms sąlygoms šaltnešis R 407 C 
jokių pavojų nekelia. Esant netinkamam 
naudojimui visgi galimi sužalojimai.

a
 Dėmesio!

Pavojus aplinkai!
Prieš utilizuojant šilumos siurblį šaltne-
šis privalo būti utilizuotas specialiuose 
įrenginiuose.

12 Gamyklos garantija

Prietaiso savininkui suteikiama garantija naudojimosi 
instrukcijoje pateiktomis sąlygomis.
Paprastai garantinius darbus atlieka tik mūsų klientų ap-
tarnavimo skyrius. Todėl per garantinį laikotarpį atliktų 
prietaiso remonto darbų išlaidas galime padengti tik tuo 
atveju, jei buvome suteikę jums atitinkamą įgaliojimą, 
kurio sąlygos numatytos garantijoje.

Perdirbimas ir utilizavimas 11
Gamyklos garantija 12
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13 Techniniai duomenys 

13.1 Techniniai duomenys VWS

Pavadinimas Vienetai VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2

Prekės numeris - 0010002783 0010002784 0010002785

Aukštis be jungčių
Plotis
Gylis be kolonėlės
Gylis su kolonėle

mm
mm
mm
mm

1800
600
650
840

Bendroji masė
- su pakuote
- be pakuotės
- parengtas eksploatacijai
Transportinė masė
- Geriamojo vandens rezervuaro modulis
- Šilumos siurblio modulis

kg
kg
kg

kg
kg

221
206
392

100
106

229
214
401

100
114

232
217
405

100
117

Nominali įtampa
- Šildymo kontūras/kompresorius
- Valdymo grandinė
- Papildomas šildytuvas

-
3/N/PE ~400 V, 50 Hz

1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Inercinis saugiklis A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Paleidimo srovė
- be paleidimo srovės ribotuvo
- su paleidimo srovės ribotuvu

A
A

26
<16

40
<16

46
<16

Elektros naudojama galia
- min. naudojant B-5W35
- maks. naudojant B20W60
- Papildomas šildytuvas

kW
kW
kW

1,3
3,1
6

1,8
3,8
6

2,3
4,9
6

Apsaugos klasė EN 60529 - IP 20

Hidraulinė jungtis
-  Šildymo sistemos tiekiamasis ir grįžtamasis 

srautas
-  Šilumos šaltinio tiekiamasis ir grįžtamasis 

srautas
- Šaltas/karštas vanduo

mm
mm
mm

G 1 1/4", Ø 28
G 1 1/4", Ø 28

R 3/4"

Integruotas geriamojo vandens rezervuaras
- Talpa
- maks. darbinis slėgis
- maks. temperatūra su šilumos siurbliu
-  maks. temp. su šilumos siurbliu ir papildo-

mu šildytuvu

l
MPa (bar)
°C
°C

175
1 (10)
55
75

Šilumos šaltinio kontūras (neužšąlančio 
skysčio kontūras)
- Neužšąlančio skysčio rūšis
- maks. darbinis slėgis
- min. įleidimo temperatūra
- maks. įleidimo temperatūra

-
MPa (bar)
°C
°C

Etilenglikolis 30 %
0,3 (3)

-10
20

- Nominalus tūrinis srautas dT 3K
- Likutinis slėgio aukštis dT 3K
- Nominalus tūrinis srautas dT 4K
- Likutinis slėgio aukštis dT 4K
- Siurblio naudojamos elektros galia

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1431
386
1073
464
132

1959
327
1469
426
132

2484
272
1863
386
132

CŠ kontūr.
- maks. darbinis slėgis
- min. tiekiamojo srauto temperatūra
- maks. tiekiamojo srauto temperatūra

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

- Nominalus tūrinis srautas dT 5K
- Likutinis slėgio aukštis dT 5K
- Nominalus tūrinis srautas dT 10K
- Likutinis slėgio aukštis dT 10K
- Siurblio naudojamos elektros galia

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1019
391
504
488
93

1373
340
698
468
93

1787
258
902
442
93

Šalto vandens kontūras
- Šaltnešio tipas - R 407 C
- Kiekis
- Išorinio vožtuvo apsukų skaičius

kg
-

1,9
7,50

2,2
7,75

2,05
5,00

- leistinas darbinis manometrinis slėgis
- Kompresoriaus tipas
- Alyva

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scroll
Eteris

Lentelė 13.1  Techniniai duomenys VWS
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Pavadinimas Vienetai VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2

Šilumos siurblio galios duomenys
B0W35 dT5
- Šildymo galia
- Naudojama galia
- Naudingumo koeficientas/COP
B0W35 dT10
- Šildymo galia
- Naudojama galia
- Naudingumo koeficientas/COP
B5W55
- Šildymo galia
- Naudojama galia
- Naudingumo koeficientas/COP

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

5,9
1,4
4,3

5,9
1,4
4,3

6,4
2,2
2,9

8,0
1,9
4,3

8,1
1,8
4,5

8,5
2,7
3,1

10,4
2,4
4,4

10,5
2,3
4,6

11,0
3,4
3,2

Triukšmo lygis dbA 45 46 47

Atitinka šiuos saugos reikalavimus - CE ženklas
Žemos įtampos direktyva 73/23/EEB

EMS direktyva 89/336/EEB
EN 60335
ISO 5149

Lentelė 13.1  Techniniai duomenys VWS (tęsinys)

a
 Dėmesio!

R 407 C yra bechloris šaltnešis, neda-
rantis poveikio ozono sluoksniui. Tačiau 
šaltnešio kontūro techninės priežiūros 
darbus leidžiama vykdyti tik leidimus tu-
rintiems specialistams.

13.2 Techniniai duomenys VWW

Pavadinimas Vienetai VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

Prekės numeris - 0010002794 0010002795 0010002796

Aukštis be jungčių
Plotis
Gylis be kolonėlės
Gylis su kolonėle

mm
mm
mm
mm

1800
600
650
840

Bendroji masė
- su pakuote
- be pakuotės
- parengtas eksploatacijai
Transportinė masė
- Geriamojo vandens rezervuaro modulis
- Šilumos siurblio modulis

kg
kg
kg

kg
kg

219
204
390

100
104

226
211

398

100
111

229
214
402

100
114

Nominali įtampa
- Šildymo kontūras/kompresorius
- Valdymo grandinė
- Papildomas šildytuvas

-
3/N/PE ~400 V, 50 Hz

1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Inercinis saugiklis A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Paleidimo srovė
- be paleidimo srovės ribotuvo
- su paleidimo srovės ribotuvu

A
A

26
<16

40
<16

46
<16

Elektros naudojama galia
- min. su W10W35
- maks. naudojant W20W60
- Papildomas šildytuvas

kW
kW
kW

1,5
3,1
6

2,1
3,8
6

2,5
4,9
6

Apsaugos klasė EN 60529 - IP 20

Hidraulinė jungtis
-  Šildymo sistemos tiekiamasis ir grįžta-

masis srautas
-  Šilumos šaltinio tiekiamasis ir grįžtama-

sis srautas
- Šaltas/karštas vanduo

mm
mm
mm

G 1 1/4", Ø 28
G 1 1/4", Ø 28

R 3/4"

Lentelė 13.2  Techniniai duomenys VWW

Techniniai duomenys 13



Montavimo instrukcija geoTHERM plus VWS/VWW 0020050899_0182

Pavadinimas Vienetai VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

Integruotas geriamojo vandens rezervu-
aras
- Talpa
- maks. darbinis slėgis
- maks. temperatūra su šilumos siurbliu
-  maks. temp. su šilumos siurbliu ir papil-

domu šildytuvu

l
MPa (bar)
°C
°C

175
1 (10)
55
75

Šilumos šaltinio kontūras
- maks. darbinis slėgis
- min. įleidimo temperatūra
- maks. įleidimo temperatūra

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
4

20
- Nominalus tūrinis srautas dT 3K
- Likutinis slėgio aukštis dT 3K
- Nominalus tūrinis srautas dT 4K
- Likutinis slėgio aukštis dT 4K
- Siurblio naudojamos elektros galia

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1816
-

1362
-
-

2604
-

1953
-
-

3045
-

2284
-
-

CŠ kontūr.
- maks. darbinis slėgis
- min. tiekiamojo srauto temperatūra
- maks. tiekiamojo srauto temperatūra

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

- Nominalus tūrinis srautas dT 5K
- Likutinis slėgio aukštis dT 5K
- Nominalus tūrinis srautas dT 10K
- Likutinis slėgio aukštis dT 10K
- Siurblio naudojamos elektros galia

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1404
297
728
450
93

1998
180
993
418
93

2371
97

1229
382
93

Šalto vandens kontūras
- Šaltnešio tipas - R 407 C
- Kiekis
- Išorinio vožtuvo apsukų skaičius

kg
-

1,9
8,50

2,2
9,00

2,05
9,00

- leistinas darbinis manometrinis slėgis
- Kompresoriaus tipas
- Alyva

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scroll
Eteris

Šilumos siurblio galios duomenys
W10W35 dT5
- Šildymo galia
- Naudojama galia
- Naudingumo koeficientas/COP
W10W35 dT10
- Šildymo galia
- Naudojama galia
- Naudingumo koeficientas/COP
W10W55
- Šildymo galia
- Naudojama galia
- Naudingumo koeficientas/COP

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

8,2
1,6
5,2

8,5
1,5
5,6

7,5
2,3
3,3

11,6
2,1
5,5

11,6
2,1
5,7

10,2
3,0
3,5

13,9
2,6
5,3

14,0
2,5
5,5

13,3
3,5
3,8

Triukšmo lygis dbA 45 46 47

Atitinka šiuos saugos reikalavimus - CE ženklas
Žemos įtampos direktyva 73/23/EEB

EMS direktyva 89/336/EEB
EN 60335
ISO 5149

Lentelė 13.2  Techniniai duomenys VWW (tęsinys)
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14 Prietaiso eksploatacijos pradžios 
patikros lapas

Specialistų režimas Parametrai

Kuris montuotojas dalyvavo eksploatavimo pradžioje?

Specializuotos įmonės pavadinimas

Gatvė, namo numeris

Pašto indeksas, vieta

Telef.

Įrenginio planas Parametrai

Šilumos sunaudojimo parametrai

Kokia yra objekto šildymo apkrova?

Ar plane buvo numatytos statinio dalys, kurios bus apšildomos vė-
liau?

Ar užtikrinama pakankama galia karšto vandens tiekimui?

Karšto vandens tiekimas

Ar buvo naudojamas WW tiekimas?

Ar planuojant karšto vandens poreikį buvo įvertintas naudotojų el-
gesys?

Ar planuojant buvo įvertintas padidintas vandens sunaudojimas dėl 
sūkurinių vonių ir dušų?

Šilumos siurblyje naudojami prietaisai Parametrai

Koks šilumos siurblys buvo sumontuotas?

Prietaiso pavadinimas

Ar karšto vandens paruošimui buvo sumontuotas rezervuaras?

Tipo duomenys

Talpos duomenys

Papildomas elektrinis šildymas

Ar buvo įmontuotas buferinis vandens šildytuvas?

Talpos duomenys

Koks kambario temperatūros reguliatorius buvo naudojamas?

VR 90

jokio

Lentelė 14.1  Eksploatacijos pradžios prietaiso patikros lapas
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Šilumos šaltinio įrenginiai (WQA) Parametrai

Zondai (skaičius, angos gylis, atstumas tarp zondų)

Zondų skaičius?

Atstumas tarp zondų?

Zondų angų gylis?

Kolektoriaus parametrai Parametrai

Kiek neužšąlančio vandens kontūrų buvo įrengta?

Vamzdžių klojimo atstumas vienas nuo kito?

Kokio skersmens vamzdžiai buvo naudojami?

Kokiame gylyje įstatytas kolektorius?

Kokio ilgio ilgiausias neužšąlančio skysčio kontūras?

Vanduo Parametrai

Koks masinis srautas gali būti imamas iš gruntinių vandenų/šuli-
nių?

Ar buvo patikrintas vanduo ir jo sudėtis?

Ar šilumos siurblys yra izoliuotas?

Koks gruntinių vandenų siurblio tipas naudojamas?

Bendroji informacija Parametrai

Ar neužšąlančio skysčio kontūras buvo pripildytas vandens, ar pati-
krintas kontūro sandarumas?

Ar buvo išlaikyta mišinio vanduo / antifrizas proporcija (2:1)?

Ar užšalimo saugiklis (-15 °C) buvo patikrintas apsaugos nuo užšali-
mo kontroliniu prietaisu?

Ar neužšąlančio skysčio kontūre sumontuotas pneumatinis jungi-
klis?

Ar uždarytas pneumatinis jungiklis šilumos siurblyje?

Ar sumontuotas nešvarumų sulaikymo filtras ties šildymo siurblio 
neužšąlančio vandens įėjimo anga?

Ar neužšąlančio skysčio kontūre sumontuotas užsklendžiamasis 
vožtuvas?

Ar neužšąlančio skysčio kontūre sumontuotas reguliavimo vožtu-
vas?

Ar atliktas neužšąlančio skysčio kontūrų hidraulinis išlygiavimas?

Ar sumontuotas neužšąlančio skysčio išlyginimo indas?

Ar šilumos šaltinio kontūras pripildytas iki 1,5 bar slėgio?

Ar pripildytos 2/3 neužšąlančio skysčio išlyginimo indo?

Ar prieš šilumos siurblį sumontuotas uždarymo mechanizmas?

Ar vamzdis yra apsaugotas termoizoliacija, saugančia nuo difuzi-
jos?

Lentelė 14.1  Eksploatacijos pradžios prietaiso patikros lapas 

(tęsinys)
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Šilumos naudojimo įrenginys (WNA) Parametrai

Duomenys apie WNA

Šildomų grindų šildymo srovė?

Sienų šildymo srovė?

Šildomų grindų / radiatorių derinio šildymo srovė?

WNA planas

Ar nustatytas sumažėjęs slėgis atlikus vamzdyno skaičiavimus?

Ar buvo sumontuotas antras siurblys, skirtas apsaugoti nuo suma-
žėjusio slėgio?

Koks siurblys buvo naudojamas (tipas ir gamintojas)?

Ar atliktas prietaiso šildymo kontūro hidraulinis išlygiavimas?

Ar į WNA įmontuotas reguliavimo vožtuvas?

Ar buvo atsižvelgta į WP min. masinį srautą?

Ar grįžtančio vandens linijoje sumontuotas nešvarumų sulaikymo 
filtras?

Ar įrenginyje sumontuoti visi apsauginiai įrenginiai?

Ar sumontuotas perpildymo reguliatorius ir prapūtimo vamzdis?

Ar vamzdžiai yra izoliuoti termoizoliacija?

Ar šildymo kontūras išplautas ir nuorintas?

Ar patikrintas šildymo kontūro sandarumas?

Karšto vandens tiekimas

Ar įrenginyje sumontuoti visi apsauginiai įrenginiai?

Ar sumontuota cirkuliacinė grandinė?

WP įrenginio eksploatavimo pradžia Parametrai

Patikros

Ar patikrinta kompresoriaus sukimosi kryptis?

Koks slėgis yra šaltame šildymo kontūre?

Ar šildymo sistema yra šilta?

Ar naudojamasis vanduo šildytuve yra šiltas?

Reguliatoriaus nustatymai

Ar reguliatoriumi atlikti pagrindiniai nustatymai?

Ar užprogramuota apsauga nuo legionelių? (intervalas ir tempera-
tūra)

Perdavimas naudotojui Parametrai

Ar naudotojas buvo informuotas apie tokius dalykus?

Reguliatoriaus bazinės funkcijos ir valdymas

Ventiliatoriaus valdymas

Techninės priežiūros intervalai

Dokumentacijos perdavimas Parametrai

Ar naudotojui perduota naudojimo instrukcija?

Ar naudotojui perduota montavimo instrukcija?

Lentelė 14.1  Eksploatacijos pradžios prietaiso patikros lapas 

(tęsinys)
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15 Nuorodos

Šildymo sistemų specialistams: prašome užpildyti že-
miau pateiktas lenteles, kad vėliau būtų paprasčiau atlik-
ti reikalingus priežiūros darbus.

Montavimo darbus atliko ir įrenginį pirmą kartą 
paleido: 

Šilumos šaltinio nustatymas

Data:

Įmonė:

Vardas, pavardė:

Telefonas:

Jungimas prie elektros tinklo

Data:

Įmonė:

Vardas, pavardė:

Telefonas:

Paleidimas

Data:

Įmonė:

Vardas, pavardė:

Telefonas:

Lentelė 15.1  Nuorodos

15 Nuorodos
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Priedas 

Jutiklių nominaliosios vertės

Išoriniai temperatūros davikliai VR 10

Temperatūra (°C) Rezistorius (omais)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

Lentelė 1,  Priedas, jutiklių nominaliosios vertės VR 10

Vidiniai temperatūros jutikliai VR 11

Temperatūra (°C) Rezistorius (omais)

-40 327344

-35 237193

-30 173657

-25 128410

-20 95862

-15 72222

-10 54892

-5 42073

0 32510

5 25316

10 19862

15 15694

20 12486

25 10000

30 8060

35 6535

40 5330

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1481

80 1256

85 1070

90 916

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

Lentelė 2,  Priedas, jutiklių nominaliosios vertės VR 11

Priedas
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Išorės temperatūros jutiklis VRC-DCF

Temperatūra (°C) Rezistorius (omais)

-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

Lentelė 3,  Priedas, jutiklių nominaliosios vertės VRC DCF

Priedas
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Šilumos siurblio schema VWS su integruotu 
rezervuaru

11

13

6

T2

14

12

9
10

T3T8

3

T6

T5

17

18

1

M

T1

4

5

7

8

2

T4
SP

1516

1 pav.  Priedas, Šilumos siurblio schema VWS su integruotu 

rezervuaru

Aprašas
1 Iš katilo ištekantis šildomas vanduo
2 Šildymo kontūro slėgio jutiklis
3 Papildomas elektrinis šildymas
4 Aukšto slėgio jutiklis
5 Aukšto slėgio jungiklis
6 Kompresorius
7 Žemo slėgio jutiklis
8 Žemo slėgio jungiklis
9 Šilumos šaltinio kontūro slėgio jutiklis
10 Neužšąlančio skysčio kontūras
11 Srovės jungiklis
12 Garintuvas
13 Plėtimosi vožtuvas
14 Kondensatorius
15 Filtro džiovintuvas
16 Šaltas vanduo
17 Karštas vanduo
18 Karšto vandens sistema

Priedas
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Šilumos siurblio schema VWW su integruotu 
rezervuaru

12

14

6

T2

15

13

9
10

11

T3T8

3

T6

T5

18

19

1

M

T1

4

5

7

8

2

T4
SP

1617

2 pav.  Priedas, Šilumos siurblio schema VWW su integruotu 

rezervuaru 

Aprašas
1 Iš katilo ištekantis šildomas vanduo
2 Šildymo kontūro slėgio jutiklis
3 Papildomas elektrinis šildymas
4 Aukšto slėgio jutiklis
5 Aukšto slėgio jungiklis
6 Kompresorius
7 Žemo slėgio jutiklis
8 Žemo slėgio jungiklis
9 Šilumos šaltinio kontūro slėgio jutiklis
10 Neužšąlančio skysčio kontūras
11 Srovės jungiklis
12 Garintuvas
13 Plėtimosi vožtuvas
14 Kondensatorius
15 Filtro džiovintuvas
16 Šaltas vanduo
17 Karštas vanduo
18 Karšto vandens sistema
19 Iš šildymo sistemos grįžtantis srautas

Priedas
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VWS elektros instaliacijos schema
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3 pav.  Priedas, VWS elektros instaliacijos schema 

Priedas
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VWW elektros instaliacijos schema
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4 pav.  Priedas, VWW elektros instaliacijos schema
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