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1 Sikkerhed

1.1 Handlingsrelaterede advarsler

Klassificering af handlingsrelaterede ad-
varsler
De handlingsrelaterede advarsler er forsynet
med advarselssymboler og signalord, der
passer til farens mulige omfang.

Advarselssymboler og signalord
Fare!
Umiddelbar livsfare eller fare for al
vorlige kvæstelser

Fare!
Livsfare på grund af elektrisk stød

Advarsel!
Fare for lette kvæstelser

Forsigtig!
Risiko for materielle skader eller mil
jøskader

1.2 Korrekt anvendelse

Alligevel kan brugeren eller tredjemand ud
sættes for fare, evt. med døden til følge, og
produktet samt andre ting kan blive beskadi
get som følge af enhver form for forkert brug.

Dette produkt er beregnet til at blive anvendt
som vakuumbryder, og det muliggør integra
tion af to varmegeneratorer.

Korrekt anvendelse omfatter:

– overholdelse af de medfølgende betje
nings, installations og vedligeholdelses
vejledninger til produktet samt alle øvrige
anlægskomponenter

– installation og montering i overensstem
melse med apparatets og systemets god
kendelse

– overholdelse af alle de eftersyns og ser
vicebetingelser, der fremgår af vejlednin
gerne.

Anvendelse i overensstemmelse med formå
let omfatter desuden installation iht. IPklas
sen.

Anden anvendelse end den, der er beskrevet
i denne vejledning, og anvendelse, der går
ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert
anvendelse omfatter også enhver umiddelbar
kommerciel og industriel anvendelse.

Bemærk!

Enhver ikkegodkendt anvendelse er forbudt.

1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger

1.3.1 Fare som følge af utilstrækkelig
kvalifikation

Følgende arbejder må kun udføres af en
VVSinstallatør med tilstrækkelige kvalifika
tioner:

– Montering
– Afmontering
– Installation
– Idrifttagning
– Service
– Reparation
– Standsning

▶ Følg alle de vejledninger, der fulgte med
produktet.

▶ Gå frem i henhold til den højeste standard.
▶ Overhold alle gældende retningslinjer,

normer, love og andre forskrifter.

1.3.2 Fare for forbrænding eller skoldning
som følge af varme komponenter

▶ Der må først udføres arbejde på kompo
nenterne, når de er kølet af.

1.3.3 Livsfare – manglende
sikkerhedsudstyr

Skemaerne i dette dokument viser ikke alt
sikkerhedsudstyr, der er nødvendigt til korrekt
installation.

▶ Installer det nødvendige sikkerhedsudstyr i
anlægget.

▶ Overhold de gældende nationale og inter
nationale love, standarder og direktiver.

1.3.4 Fare for kvæstelser ved transport på
grund af høj produktvægt!

▶ Vær mindst to personer om at transportere
produktet.

1.3.5 Risiko for materiel skade på grund
af frost

▶ Installer ikke produktet i rum med frostri
siko.
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1.3.6 Risiko for materiel skade på grund
af uegnet værktøj

▶ Brug korrekt værktøj til at løsne eller
spænde skrueforbindelserne.

1.4 Forskrifter (direktiver, love,
standarder)

▶ Overhold de gældende forskrifter, standar
der, direktiver og love.
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2 Henvisninger vedrørende
dokumentationen

2.1 Overholdelse af øvrig dokumentation

▶ Følg altid alle de drifts og installationsvejledninger, der
leveres med anlæggets komponenter.

2.2 Opbevaring af dokumentation

▶ Giv denne vejledning samt alle andre gældende bilag
videre til den systemansvarlige ejer.

2.3 Vejledningens gyldighed

Denne vejledning gælder kun for følgende produkter:

Produkt - artikelnummer

VPS R 100/1 M 0010021456

VPS R 200/1 B 0010021457

3 Produktbeskrivelse

3.1 Produktopbygning

A

B

C

D

A

B

C

D

1

2

3

1 Følerrør til temperatur
sensor foroven

2 Følerrør til temperatur
sensor forneden (kun
ved model 200L)

3 Tømningstilslutning
G3/4 (kun ved model
200L)

A Hydrauliktilslutning G1"
1/2

B Hydrauliktilslutning G1"
1/2

C Hydrauliktilslutning G1"
1/2

D Hydrauliktilslutning G1"
1/2

3.2 Angivelser på typeskiltet

Typeskiltet indeholder følgende oplysninger:

Forkortelser/symboler Beskrivelse

Serienr. Produktets handelsnavn og
serienummer

"XX" kg Nettovægt

"XX" L Beholderindhold i alt

"XX" mPa Beholderens maksimale
driftstryk

"XX" °C Beholderens maksimale
driftstemperatur

3.3 Serienummer

Anbringelsessted for typeskilt:

1

Model og serienummer står på typeskiltet (1).

3.4 CE-mærkning

 

CEmærkningen dokumenterer, at produkterne i henhold til
typeskiltet overholder de grundlæggende krav i de relevante
direktiver.

Overensstemmelseserklæringen foreligger hos producenten.

4 Montering

Alle mål på illustrationerne er angivet i millimeter (mm).

4.1 Udpakning

1. Tag produktet ud af emballagen.

2. Fjern beskyttelsesfolien fra alle produktets komponen
ter.
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4.2 Kontrol af leveringsomfanget

▶ Kontrollér kolliets indhold.

Gyldighed: VPS R 100/1 M

Antal Betegnelse

1 Bufferbeholder

1 Pose med 3 fødder, 3 spændeskiver og 6
møtrikker

2 Vægfastgørelsesliste

4 Bolt til fastgørelse af vægfastgørelseslisten
på beholderen

1 Nederste afdækning, der skal anbringes ved
fastgørelse af beholderen på væggen

3 Bolt til fastgørelse af afdækningen, spænde
skive, boltens skærmplade

1 Følerlomme

1 Pakbøsning

6 Prop G1"1/2 + pakning

1 Dokumentationsmaterialer

Gyldighed: VPS R 200/1 B

Mængde Betegnelse

1 Bufferbeholder

1 Pose med 3 fødder, 3 spændeskiver og 6
møtrikker

2 Følerlomme

2 Pakbøsning

6 Prop G1"1/2 + pakning

1 Prop G3/4 til tømning af beholder

1 Medfølgende dokumentation

4.3 Produktets og tilslutningernes mål

4.3.1 Beholder med 100 liter

Ø563

23
0

39
0

22
9

6,
5

71
9

55
0

71
0

92
7

256

4.3.2 Beholder med 200 liter

Ø600

75

20
0

46
5

73
0

99
5

12
02

4.4 Mindsteafstande

200 200

15
0

▶ Overhold de afstande, der er angivet på tegningen.

▶ Sørg for, at vandforsyningstilslutningerne er tilgængelige
for kontroller.

Ekstra plads omkring produktet er en fordel i forbindelse med
installation og vedligeholdelse.

4.5 Afstand til brændbare dele

▶ Sørg for, at ingen letantændelige dele berører kompo
nenterne, da disse kan opnå temperaturer på over 80°C.

▶ Sørg for at sikre minimumsafstanden mellem de letan
tændelige dele og de varme komponenter.

– Min. afstand: 200 mm
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4.6 Overhold kravene til opstillingsstedet

▶ Sørg for, at det rum, som produktet opstilles i, ikke var
mes op til den maksimalt anbefalede rumtemperatur.

– Anbefalet rumtemperatur: 20 ℃
▶ Installer ikke produktet over en anden enhed, som kan

beskadige produktet (f.eks. over et komfur med udvikling
af vanddamp og frigørelse af fedt) eller i et rum med stor
støvbelastning eller korroderende omgivelser.

▶ Installer ikke produktet under en enhed, hvorfra der kan
løbe væsker ud.

▶ Sørg for, at rummet, som produktet skal opstilles i, er
tilstrækkeligt beskyttet mod frost.

4.7 Ophængning af produktet

Gyldighed: VPS R 100/1 M

Forsigtig!
Fare for kvæstelser hvis produktet vælter!

Så længe produktet ikke er fastgjort forsvar
ligt på væggen, kan det ikke udelukkes, at
produktet vælter.

▶ Fastgør produktet ved hjælp af de 4 fast
gørelsespunkter på væggen.

▶ Kontrollér møtrikkernes tilspænding. Efter
tilspændingen skal gevindstifterne rage ud
over møtrikkerne.

1. Kontrollér, at væggen har tilstrækkelig bæreevne til at
kunne bære vægten af det fyldte produkt.

– Montage vægt fyldt med vand: 135 kg

2. Kontrollér, om det medfølgende monteringstilbehør er
egnet til den pågældende væg.

1
2

3

3. Fjern beholderens fastgørelsesskruer under pallen.

4. Fastgør den nederste afdækning under beholderen.

Betingelser: Væggens bæreevne er tilstrækkelig, monteringsmaterialet er
godkendt til væggen

A

B

C

D

▶ Anbring vægophængslisterne på beholderen.

▶ Fastgør beholderen på væggen.

Betingelser: Væggens bæreevne er ikke tilstrækkelig

▶ Sørg for at montere en ophængningsindretning med til
strækkelig bæreevne på installationsstedet. Brug ek
sempelvis enkeltstående holdere eller opmuring af et
ekstra lag sten.

4.8 Henstilling af produktet

Gyldighed: VPS R 100/1 M

ELLER VPS R 200/1 B

1. Tag ved valget af opstillingssted hensyn til vægten af
den fyldte beholder og gulvets bæreevne.

Montage vægt fyldt med vand

Gyldighed: VPS R 100/1 M 135 kg

Gyldighed: VPS R 200/1 B 246 kg
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1
2

3

4

2. Fjern beholderens fastgørelsesskruer under pallen.

3. Monter de 3 medfølgende fødder forneden på beholde
ren.

4. Juster produktet ved hjælp af de indstillelige fødder og
et vaterpas.

5 Installation

5.1 Hydraulisk installation

5.1.1 Hydraulisk tilslutning

Forsigtig!
Fare for beskadigelse på grund af tilstop-
pede rør!

Fremmedlegemer som svejserester, pak
ningsrester eller urenheder i vandrørene kan
medføre skader på kedlen.

▶ Gennemskyl varmeanlægget grundigt før
installation.

Forsigtig!
Fare for skader på grund af varmeoverfør-
sel ved lodning.

Den ved lodningen overførte varme kan føre
til beskadigelse af det ekspanderede polypro
pylen omkring produktet og af tilslutnings
stykkernes pakninger.

▶ Beskyt produktets isolerende kabinet.
▶ Lod ikke tilslutningsstykkerne, hvis de skal

skrues på produktet.

Forsigtig!
Fare for skader som følge af korrosion!

Anvendelse af ikkediffusionstætte kunststof
rør i varmeanlægget medfører, at der trænger
luft ind i anlægsvandet, hvilket medfører kor
rosion i varmegiverkredsen og kedlen.

▶ Ved anvendelse af ikkediffusionstætte
kunststofrør i varmeanlægget skal der
foretages en opdeling af systemet ved at
indsætte en ekstern varmeveksler mellem
kedel og varmeanlæg.

1. Anbring en tømningshane på anlæggets nederste
punkt.

2. Luk kredsløbene afhængigt af dit anlæg iht. de ske
maer, der er vist i det følgende.

Gyldighed: VPS R 200/1 B

1

▶ Tilslut en tømningshane på beholderens tømningstil
slutning.

▶ Hvis du ikke tilslutter en tømningshane, skal du an
bringe tømningsproppen (1) for at sikre beholderens
tæthed.
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5.1.2 Hydraulik-tilslutningsdiagrammer

5.1.2.1 Tilfælde nr. 1

2

1

2

1

3

4

4

3

1 Varmepumpe

2 Kedel

3 Varmekreds

4 Prop

5.1.2.2 Tilfælde nr. 2

1

1

2

3

3

3

3

2

1 Varmepumpe

2 Varmekreds

3 Prop

5.1.2.3 Tilfælde nr. 3

1

3

3

3

3

3

1 2

3

2

1 Varmepumpe

2 Varmekreds

3 Prop

5.1.2.4 Tilfælde nr. 4

4

1 3

2

2

1

3

4

4

4

1 Varmepumpe

2 Kedel

3 Varmekreds

4 Prop
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5.2 Tilslutning af ledninger

Bemærk

Hvis temperatursensoren ikke medfølger, skal den
bestilles separat.

1

2

3

1. Skru følerrøret (1) ind i beholderen.

2. Skru pakbøsningen (2) ind i følerrøret (1).

3. Anvend varmeledende fedt, når temperatursensoren (3)
skal indsættes i følerrøret (1).

Gyldighed: VPS R 200/1 B

▶ For at sikre beholderens tæthed skal du principielt
installere de 2 følerrør, selv om der kun benyttes en
temperatursensor.

6 Idrifttagning

1. Følg installationsvejledningen til varmegeneratorerne
ved påfyldningen.

2. Kontrollér, om de hydrauliske og elektriske tilslutninger
er foretaget korrekt.

3. Kontrollér, om tilslutningerne er tætte.

4. Udluft dit varmeanlæg.

6.1 Udluftning af produkt

Gyldighed: VPS R 100/1 M

1

A

B C

▶ Åbn udluftningsventilen (1) ved påfyldning af vand på
varmekredsen.

Gyldighed: VPS R 200/1 B

1 B C

▶ Åbn udluftningsventilen (1) ved påfyldning af vand på
varmekredsen.

1. Luk udluftningsventilen, så snart der løber vand ud
(gentag denne foranstaltning flere gange efter behov).

2. Kontrollér, om luftudskillerforbindelsen er tæt.

6.2 Varmeisolering af produktet

Produktet har en varmeisolerende beklædning.

Der vil være en betragtelig varmeudveksling ved vandtilslut
ningerne og propperne, hvis de ikke er varmeisolerede.

I varmedrift medfører denne varmeudveksling en forringelse
af varmeydelsen og en sænkning af temperaturniveauet.

Bemærk

I køledrift medfører denne varmeudveksling en
forringelse af systemets ydelse og en forhøjelse af
temperaturniveauet, hvilket igen medfører en øget
kondensation.
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▶ Foretag varmeisolering af vandtilslutningerne, ud
løbspropperne på beholderen og alle andre ledninger for
at begrænse varmeudvekslingen dermed kondensations
risikoen.

7 Overdragelse af produktet til ejeren

▶ Vis brugeren, hvor sikkerhedsanordningerne er placeret,
og hvordan de fungerer, når installationen er afsluttet.

▶ Gør især ejeren opmærksom på de sikkerhedsanvisnin
ger, som skal overholdes.

▶ Informer ejeren om, at det er nødvendigt, at der foretages
service af produktet med de foreskrevne intervaller.

8 Fremskaffelse af reservedele

Produktets originale komponenter er certificeret af produ
centen ved overensstemmelsesprøvningen. Hvis der ved
vedligeholdelse eller reparation anvendes andre, ikkecertifi
cerede dele, kan det resultere i, at produktets overensstem
melse bortfalder, og produktet derfor ikke længere opfylder
de gældende normer.

Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at der kun anvendes ori
ginale reservedele fra producenten, da man dermed er sik
ker på, at produktet fungerer problemfrit og sikkert. Hvis du
vil have oplysninger om de tilgængelige originale reserve
dele, skal du henvende dig på kontaktadressen, som frem
går af bagsiden af vejledningen.

▶ Hvis der skal bruges reservedele til vedligeholdelse eller
reparation, må du kun anvende reservedele, som er god
kendt til produktet.

9 Tømning af produktet

Gyldighed: VPS R 100/1 M

▶ Tøm produktet via beholderens nederste hydrauliktil
slutning.

Gyldighed: VPS R 200/1 B

1

▶ Skru proppen (1) ud for at tømme produktet.

10 Endelig standsning

1. Tøm produktet.

2. Afmonter produktet.

3. Tilfør produktet inklusive komponenterne til genanven
delse, eller deponer det.

11 Genbrug og bortskaffelse

▶ Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installatør,
der har installeret produktet.

Hvis produkter er forsynet med dette mærke:

▶ Produktet må i så fald ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.

▶ Aflever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugte
elektriske og elektroniske apparater.

Hvis produktets batterier er forsynet med dette mærke,
kan batterierne indeholde sundheds eller miljøskadelige
substanser.

▶ Bortskaf i så fald batterierne på et indsamlingssted for
batterier.

12 Garanti og kundeservice

12.1 Garanti

Du kan rekvirere informationer om producentgarantien på
kontaktadressen, der er angivet på bagsiden.

12.2 Kundeservice

Kontaktdataene til vores kundeservice findes på bagsiden
eller på vores hjemmeside.
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Tillæg

A Tekniske data

Tekniske data

VPS R 100/1 M VPS R 200/1 B

Nominelt indhold 101 l 202 l

Beholderens udvendige diameter 550 mm 600 mm

Beholderens højde 932 mm 1.202 mm

Nettovægt 34 kg 44 kg

Montage vægt fyldt med vand 135 kg 246 kg

Beholderens og tilslutningernes materiale Stål Stål

Vandtrykområde 0,1 … 0,3 MPa

(1,0 … 3,0 bar)

0,1 … 0,3 MPa

(1,0 … 3,0 bar)

Maksimal driftstemperatur 95 ℃ 95 ℃

Hydrauliktilslutningernes diameter G1" 1/2 G1" 1/2

Følerrørets diameter G1/2 G1/2


