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Посібник з експлуатації та встанов-
лення

1 Вказівки до документації

1.1 Дотримання вимог спільно діючої
документації

▶ Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх посібників з ек-
сплуатації та встановлення, що додаються до вузлів
установки.

1.2 Сфера застосування посібника

Дія цього посібника розповсюджується винятково на:

Виріб - артикульний номер
VR 920 0020252922, 0020252923,

0020252924, 0020252926

2 Огляд системи

eBUS
LAN/

WLAN

1 2 3 4 5

6

7

1 теплогенератор (суміс-
ний з eBUS)

2 multiMATIC VRC700
(усі покоління)

3 Комунікаційний блок
VR920

4 DSL-маршрутизатор

5 Сервер Vaillant Group

6 Застосунок multiMATIC

7 Платформа диста-
нційного обслугову-
вання та діагностики
profiDIALOG

Комунікаційний блок VR920 є центральним шлю-
зом Vaillant до інтернету і з ним можлива реалізація
Connectivity Services.

Застосунок multiMATIC сумісний винятково з регулято-
ром системи multiMATIC VRC700 і підтримує смартфони
з Apple iOS та Android.

Вказівка
При використанні VR920 відбувається обмін
даними. Рекомендуємо використання безліміт-
ного тарифа на інтернет.

3 Опис виробу

3.1 Конструкція виробу

1 2 3 4 5 6

1 BUS (підключення
eBUS до теплогенера-
тора)

2 Підключення до блока
електроживлення

3 Підключення кабеля
мережі

4 Світлодіод стану

5 Кнопка усунення не-
справностей

6 Кнопка введення у
експлуатацію радіоз'-
єднання

3.2 Функції виробу

Комунікаційний блок через WLAN або LAN можна підклю-
чити до Інтернету. У комунікаційного блока є радіоінтер-
фейс для використання незалежного регулювання примі-
щення ambiSENSE.

Умови: Вбудована версія

Якщо потрібно використовувати радіоінтерфейс WLAN
і ambiSENSE, слід демонтувати комунікаційний блок з
опалювального приладу і розташувати на опалюваль-
ному приладі.

Якщо потрібно використовувати лише інтерфейс LAN,
комунікаційний блок може залишитися у опалювальному
приладі.

3.3 Пароль WLAN

Щоб ввести виріб у експлуатацію, вам потрібна захищена
паролем мережа.

У маршрутизаторі потрібно звернути увагу на можливий
фільтр MAC-адреси. Потрібну інформацію можна знайти
на ID-картці, що додається.

3.4 Значення позначки «Світлодіодний» на
виробі

Світло-
діод

Стан Значення

блимає Виріб запускається

світиться Процес запуску завершено;
готово до підключення

пульсує Режим з'єднання (WLAN) акти-
вний

світиться LAN/WLAN доступна. Виріб
готовий до роботи.

блимає Оновлення VR 920 виконано
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Світло-
діод

Стан Значення

світиться Підключення до Internet роз'-
єднано; при підключенні через
LAN: відсутнє підключення до
Internet

3.5 Версії виробу

eBUS

Комунікаційний блок VR920 можна придбати окремо, або
він може входити у комплект поставки опалювального
приладу ecoTEC exclusive. Якщо комунікаційний блок
придбано разом з ecoTEC exclusive, тоді у стані поста-
чання він знаходиться всередині опалювального приладу
і надалі позначається як вбудована версія «VR920 built-
in». Якщо комунікаційний блок придбано окремо, тоді він
монтується разом з настінним кріпленням поруч з опа-
лювальним приладом і приєднується до опалювального
приладу через eBUS.

1. Вбудована версія

Номенклатура Артикульний номер

VR920 0020252926

2. Окрема версія

Номенклатура Артикульний номер

VR920 0020252922

0020252923

0020252924

4 Встановлення вбудованої версії
спеціалістом

4.1 Дотримуйтеся вказівок з безпеки

▶ Дотримуйтеся вказівок з безпеки чинної документації.

4.2 Комплект поставки

У підголівнику опалювального приладу знаходиться та-
кий додатковий пакет.

2

3

1

1 Додатковий пакет з
документацією

2 Подовжувальний ка-
бель електроживлення

3 Тримач

4.3 Направлені роботи

1. Якщо ви бажаєте використовувати з'єднання WLAN
та радіоз'єднання, вийміть виріб з опалювального
приладу (→ сторінка 501).

2. Якщо ви бажаєте використовувати виріб за допомо-
гою підключення до мережі LAN, підключіть його до
мережі (→ сторінка 505).

4.4 Зніміть виріб з опалювального приладу
(для використання WLAN та радіо)

Небезпека!
Небезпека для життя від підключень під
напругою (230 В)!

При виконанні робіт на підключеннях, що
знаходяться під напругою (230 В), існує
небезпека для життя внаслідок ураження
електричним струмом.

▶ Перед виконанням робіт відімкніть по-
дачу живлення виробу.

▶ Унеможливте повторне увімкнення жив-
лення.

▶ Переконайтесь, що підключення знест-
румлені.

Обережно!
Неправильне встановлення

Ризик матеріальних збитків через неправи-
льне встановлення!

▶ Виконуйте встановлення, лише якщо
ви є сертифікованим спеціалізованим
партнером і несете відповідальність за
встановлення та введення в експлуата-
цію.
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1. Від'єднайте виріб від електричної мережі і унемож-
ливте повторне увімкнення живлення.

A

B

C

2. Зніміть переднє облицювання опалювального при-
ладу, виконавши дії (A), (B) та (C).

A

B

3. Вийміть комунікаційний блок з тримача, для цього
притисніть скобу вгору (A).

4. Відкиньте комунікаційний блок вперед (B).

5. Витягніть штекер провода шини eBUS і електрожив-
лення з комунікаційного блоку.

A

B

6. Вийміть провід шини eBUS з кабелепроводу три-
мача (A).

7. Зніміть всі кабельні стяжки проводу шини eBUS (B).

8. Відкиньте розподільчу коробку опалювального при-
ладу донизу.

9. В опалювальному приладі накопичується вода, ви-
даліть її ганчіркою.
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A

B

10. Відкрийте розподільчу коробку у відведених для
цього місцях (A).

11. Відкрийте кришку розподільчої коробки (B).
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12. Підключіть штекер електроживлення для комуніка-
ційного блоку до клеми X12 на електроніці опалю-
вального приладу у розподільчій коробці.

13. Закрийте кришку розподільчої коробки до чутної
фіксації.

1

A

B

14. З'єднайте подовжувальний кабель електроживлення
з додаткового пакета (1) з блоком електроживлення
у коробці тримача (A).

15. Прокладіть подовжувальний кабель електрожив-
лення у кабелепроводі коробки тримача (B).

B
A

16. Проведіть кабель eBUS та кабель електроживлення
через передбачений для цього кабельний ввід у
листі днища опалювального приладу (A).

17. При потребі потім зніміть штекер кабелю eBUS і
приєднайте знову після проведення.

Вказівка
Не потрібно дотримуватися полярності.

18. Враховуйте, що ферритовий стрижень на кабелі
електроживлення знаходиться всередині опалю-
вального приладу.

19. Знову відкиньте розподільчу коробку опалювального
приладу вгору до чутної фіксації (B).

20. Враховуйте, щоб проводи, які виходять з коробки
тримача, знаходилися за розподільчою коробкою і
не перетискалися.
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21. Проведіть кабель eBUS і кабель електроживлення
по задній стінці приладу вгору.

22. Якщо опалювальний прилад уже монтовано на
стіну, ви можете прокласти кабель eBUS і кабель
електроживлення ззовні на лівій стороні приладу
вгору.

23. Вставте штекер кабелю eBUS та кабелю електрожи-
влення у передбачене для цього гніздо комунікацій-
ного блоку.

A

B

B

A

B

A

2

2

24. Вставте комунікаційний блок на тримач (2) з додат-
кового пакета (A).

25. Розташуйте магнітний тримач з комунікаційним бло-
ком поблизу стіни ліворуч або праворуч поруч з під-
ключенням для відведення відпрацьованих газів на
опалювальному приладі (B).
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C

B

A

26. Встановіть переднє облицювання опалювального
приладу (A).

27. Притисніть переднє облицювання вниз до опалю-
вального приладу до фіксації (B).

28. Закріпіть переднє облицювання гвинтом (C).

29. Підключіть опалювальний прилад до електрожив-
лення.

30. Передайте виріб користувачу.

4.5 Встановлення електроживлення при
використанні LAN

Небезпека!
Небезпека для життя від підключень під
напругою (230 В)!

При виконанні робіт на підключеннях, що
знаходяться під напругою (230 В), існує
небезпека для життя внаслідок ураження
електричним струмом.

▶ Перед виконанням робіт відімкніть по-
дачу живлення виробу.

▶ Унеможливте повторне увімкнення жив-
лення.

▶ Переконайтесь, що підключення знест-
румлені.

Обережно!
Неправильне встановлення

Ризик матеріальних збитків через неправи-
льне встановлення!

▶ Виконуйте встановлення, лише якщо
ви є сертифікованим спеціалізованим
партнером і несете відповідальність за
встановлення та введення в експлуата-
цію.

1. Від'єднайте виріб від електричної мережі і унемож-
ливте повторне увімкнення живлення.
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A

B

C

2. Зніміть переднє облицювання опалювального при-
ладу, виконавши дії (A), (B) та (C).

3. Відкиньте розподільчу коробку опалювального при-
ладу донизу.

A

B

4. Відкрийте розподільчу коробку у відведених для
цього місцях (A).

5. Відкрийте кришку розподільчої коробки (B).
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6. Підключіть штекер електроживлення для комуніка-
ційного блоку до клеми X12 на електроніці опалю-
вального приладу у розподільчій коробці.

7. Закрийте кришку розподільчої коробки до чутної
фіксації.

B

A

8. Підключіть кабель LAN до комунікаційного блока (A).
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9. Проведіть кабель LAN через передбачений для
цього кабельний ввід у листі днища опалювального
приладу (B).

10. Знову відкиньте розподільчу коробку опалювального
приладу вгору до чутної фіксації.

C

B

A

11. Встановіть переднє облицювання опалювального
приладу (A).

12. Притисніть переднє облицювання вниз до опалю-
вального приладу до фіксації (B).

13. Закріпіть переднє облицювання гвинтом (C).

14. Підключіть опалювальний прилад до електрожив-
лення.

15. Передайте виріб користувачу.

4.6 Заміна коробки тримача

Небезпека!
Небезпека для життя від підключень під
напругою (230 В)!

При виконанні робіт на підключеннях, що
знаходяться під напругою (230 В), існує
небезпека для життя внаслідок ураження
електричним струмом.

▶ Перед виконанням робіт відімкніть по-
дачу живлення виробу.

▶ Унеможливте повторне увімкнення жив-
лення.

▶ Переконайтесь, що підключення знест-
румлені.

Обережно!
Неправильне встановлення

Ризик матеріальних збитків через неправи-
льне встановлення!

▶ Виконуйте встановлення, лише якщо
ви є сертифікованим спеціалізованим
партнером і несете відповідальність за
встановлення та введення в експлуата-
цію.

Вказівка
Коробку тримача комунікаційного блока можна
отримати як запасну частину. Відповідний ар-
тикульний номер — 0020236459.
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Вказівка
Наступний опис стосується ситуації, коли ко-
мунікаційний блок вбудовано в опалювальний
прилад. Якщо комунікаційний блок демонто-
вано з опалювального приладу і встановлено
вгорі на опалювальний прилад, виконайте дії,
доцільні для заміни коробки тримача.

1. Від'єднайте виріб від електричної мережі і унемож-
ливте повторне увімкнення живлення.

A

B

C

2. Зніміть переднє облицювання опалювального при-
ладу, виконавши дії (A), (B) та (C).

A

B

3. Вийміть комунікаційний блок з тримача, для цього
притисніть скобу вгору (A).

4. Відкиньте комунікаційний блок вперед (B).

5. Витягніть штекер провода шини eBUS і електрожив-
лення з комунікаційного блоку.

A

6. Вийміть провід шини eBUS з кабелепроводу три-
мача (A).
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7. Відкиньте розподільчу коробку опалювального при-
ладу донизу.

A

B

8. Відкрийте розподільчу коробку у відведених для
цього місцях (A).

9. Відкрийте кришку розподільчої коробки (B).
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10. Відключіть штекер електроживлення для комуніка-
ційного блоку від клеми X12 на електроніці опалю-
вального приладу у розподільчій коробці.

11. Від'єднайте коробку тримача від розподільчої ко-
робки.

CLICK

12. Встановіть нову коробку тримача на розподільчу
коробку.
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13. Підключіть штекер електроживлення для комуніка-
ційного блоку до клеми X12 на електроніці опалю-
вального приладу у розподільчій коробці.
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A

14. Прокладіть провід шини eBUS у кабелепроводі ко-
робки тримача (A).

15. Закрийте кришку розподільчої коробки до чутної
фіксації.

16. Вставте штекер кабелю eBUS та кабелю електрожи-
влення у передбачене для цього гніздо комунікацій-
ного блоку.

A

B

1

17. Перевірте правильне прокладання кабелю електро-
живлення у кабелепроводі (A) та (B).

B

A

18. Встановіть комунікаційний блок у коробку тримача
(A) та притисніть скобу коробки тримача, поки вона
чутно не зафіксується (B).

C

B

A

19. Встановіть переднє облицювання опалювального
приладу (A).
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20. Притисніть переднє облицювання вниз до опалю-
вального приладу до фіксації (B).

21. Закріпіть переднє облицювання гвинтом (C).

22. Підключіть опалювальний прилад до електрожив-
лення.

23. Передайте виріб користувачу.

5 Введення в експлуатацію вбудованої
версії користувачем

WLAN
LAN

WLAN
LAN
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Якщо комунікаційний блок встановлено на опалюваль-
ному приладі, його можна підключити до WLAN або LAN
(1). Якщо комунікаційний блок встановлено у опалюваль-
ний прилад, можна підключити його до LAN (2).

5.1 Введення комунікаційного блоку в
експлуатацію (місце встановлення: у
опалювальний прилад)

LAN

1. При передачі користувачеві комунікаційний блок
перебуває у наступному стані:
– електроживлення встановлене
– кабель eBUS підключений
– кабель LAN підключений

multiMATIC
VRC 700

2. Завантажте застосунок multiMATIC або VRC 700 з
App Store або Google play store і встановіть його на
смартфон, дотримуйтеся інструкцій у застосунку.

3. Якщо запит надходить через застосунок, скануйте
своїм смартфоном код 2D на зворотному боці перед-
ньої відкидної кришки опалювального приладу.
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LAN

4. Оберіть у застосунку опцію «LAN».

5. Виконайте наступні вказівки щодо інсталяції у засто-
сунку, поки інсталяція не буде завершена.

5.2 Введення комунікаційного блоку в
експлуатацію (місце встановлення: на
опалювальний прилад)

WLAN
LAN

1. При передачі користувачеві комунікаційний блок
перебуває у наступному стані:
– електроживлення встановлене
– кабель eBUS підключений

multiMATIC
VRC 700

2. Завантажте застосунок multiMATIC або VRC 700 з
App Store або Google play store і встановіть його на
смартфон, дотримуйтеся інструкцій у застосунку.

3. Якщо запит надходить через застосунок, скануйте
своїм смартфоном код 2D на зворотному боці перед-
ньої відкидної кришки опалювального приладу.

LANWLAN

4. Оберіть у застосунку опцію «LAN» або «WLAN».
5. Введіть комунікаційний блок в експлуатацію з WLAN.

(→ сторінка 512)
6. Введіть комунікаційний блок в експлуатацію з LAN.

(→ сторінка 513)

5.2.1 Введення комунікаційного блока в
експлуатацію з WLAN

A

1. Якщо світлодіод блимає жовтим, натисніть на кнопку
введення у експлуатацію (A).
◁ Світлодіод пульсує синім.
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2. Виконайте для введення у експлуатацію WLAN на-
ступні вказівки у застосунку.

InternetRouter

3. Якщо світлодіод тривало світиться синім, тоді кому-
нікаційний блок підключений до Інтернету.

4. Виконайте наступні інструкції у застосунку, щоб на-
лаштувати свій обліковий запис та конфігурувати
установку.

5.2.2 Введення комунікаційного блока в
експлуатацію з LAN

Router

A B

1. Відключіть кабель електроживлення від комунікацій-
ного блока (A).

2. Підключіть кабель LAN до комунікаційного блока (B).

A

3. Підключіть кабель електроживлення до комунікацій-
ного блока (A).
◁ Світлодіод блимає жовтим і потім тривало світи-

ться синім.

InternetRouter

4. Якщо світлодіод тривало світиться синім, тоді кому-
нікаційний блок підключений до Інтернету.

5. Виконайте наступні інструкції у застосунку, щоб на-
лаштувати свій обліковий запис та конфігурувати
установку.
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6 Встановлення окремої версії
спеціалістом

6.1 Дотримуйтеся вказівок з безпеки

▶ Дотримуйтеся вказівок з безпеки чинної документації.

6.2 Комплект поставки

У підголівнику опалювального приладу знаходиться та-
кий додатковий пакет.

23

1

1 Додатковий пакет з
документацією

2 Блок електроживлення

3 Тримач

6.3 Встановлення виробу

Небезпека!
Небезпека для життя від підключень під
напругою (230 В)!

При виконанні робіт на підключеннях, що
знаходяться під напругою (230 В), існує
небезпека для життя внаслідок ураження
електричним струмом.

▶ Перед виконанням робіт відімкніть по-
дачу живлення виробу.

▶ Унеможливте повторне увімкнення жив-
лення.

▶ Переконайтесь, що підключення знест-
румлені.

Обережно!
Неправильне встановлення

Ризик матеріальних збитків через неправи-
льне встановлення!

▶ Виконуйте встановлення, лише якщо
ви є сертифікованим спеціалізованим
партнером і несете відповідальність за
встановлення та введення в експлуата-
цію.

1. Встановіть тримач з гвинтами з додаткового пакету
на придатній стіні.

2. Розташуйте виріб на тримачі.

3. Від'єднайте опалювальний прилад від електричної
мережі і унеможливте повторне увімкнення жив-
лення.
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A

B

C

4. Зніміть переднє облицювання опалювального при-
ладу, виконавши дії (A), (B) та (C).

5. Відкиньте розподільчу коробку опалювального при-
ладу донизу.

A

B

6. Відкрийте розподільчу коробку у відведених для
цього місцях (A).

7. Відкрийте кришку розподільчої коробки (B).

eBUS

Opt

X1
6

TL Pump

X1
3

B.off RT BUS

X1
00X2

4

8. Підключіть провід шини eBUS до електроніки опалю-
вального приладу.

9. Виведіть провід шини eBUS за допомогою кабель-
них вводів з опалювального приладу.

10. Закрийте кришку розподільчої коробки до чутної
фіксації.

11. Вставте штекер кабелю eBUS у передбачене для
цього гніздо комунікаційного блоку.
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C

B

A

12. Встановіть переднє облицювання опалювального
приладу (A).

13. Притисніть переднє облицювання вниз до опалю-
вального приладу до фіксації (B).

14. Закріпіть переднє облицювання гвинтом (C).

15. Підключіть опалювальний прилад до електрожив-
лення.

16. Передайте виріб користувачу.

7 Введення в експлуатацію окремої
версії користувачем

З цією версією комунікаційного блоку можна використову-
вати WLAN або LAN.

7.1 Введення комунікаційного блоку в
експлуатацію

1. При передачі користувачеві комунікаційний блок
перебуває у наступному стані:
– кабель eBUS підключений

multiMATIC
VRC 700

2. Завантажте застосунок multiMATIC або VRC 700 з
App Store або Google play store і встановіть його на
смартфон, дотримуйтеся інструкцій у застосунку.

SN:

211207

0020116884

0908005021N3

MA
C:

00:1E:5E:A0:00:08

   

3. Якщо запит надходить через застосунок, скануйте
своїм смартфоном код 2D на картці у додатковому
пакеті.



Введення в експлуатацію окремої версії користувачем 7

0020266269_00 Посібник з експлуатації та встановлення 517

LANWLAN

4. Оберіть у застосунку опцію «LAN» або «WLAN».
5. Введіть комунікаційний блок в експлуатацію з WLAN.

(→ сторінка 517)
6. Введіть комунікаційний блок в експлуатацію з LAN.

(→ сторінка 517)

7.1.1 Введення комунікаційного блока в
експлуатацію з WLAN

A

1. Підключіть кабель електроживлення до комунікацій-
ного блока (A).
◁ Світлодіод пульсує жовтим, а потім світиться

жовтим.

A

2. Якщо світлодіод блимає жовтим, натисніть на кнопку
введення у експлуатацію (A).
◁ Світлодіод пульсує синім.

3. Виконайте для введення у експлуатацію WLAN на-
ступні вказівки у застосунку.

InternetRouter

4. Якщо світлодіод тривало світиться синім, тоді кому-
нікаційний блок підключений до Інтернету.

5. Виконайте наступні інструкції у застосунку, щоб на-
лаштувати свій обліковий запис та конфігурувати
установку.

7.1.2 Введення комунікаційного блока в
експлуатацію з LAN

Router
A

1. Підключіть кабель LAN до комунікаційного блока (A).
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A

2. Підключіть кабель електроживлення до комунікацій-
ного блока (A).
◁ Світлодіод блимає жовтим, світиться жовтим, а

потім тривало світиться синім.

InternetRouter

3. Якщо світлодіод тривало світиться синім, тоді кому-
нікаційний блок підключений до Інтернету.

4. Виконайте наступні інструкції у застосунку, щоб на-
лаштувати свій обліковий запис та конфігурувати
установку.
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8 Усунення несправностей

Несправність Заходи з усунення

Установку не можна підключити до
Інтернету.

Якщо неможливо встановити підключення до Інтернету, користувач повинен перевірити
конфігурацію маршрутизатора. Користувач несе відповідальність за IT налаштування.

У маршрутизаторі потрібно враховувати необхідні стандартні порти (80, 123, 443, 8443), а
також можливий фільтр MAC-адреси. Рекомендується активувати функцію DHCP.
Вказівка
Необхідну інформацію див. на ідентифікаційній картці у додатковому пакеті.

При використанні WLAN підтримуються винятково методи шифрування WPA/WPA2. Шиф-
рування WLAN є передумовою.

Мережа WLAN не відображається
(SSID hidden).

Мережа WLAN можливо прихована. Ім'я мережі можна внести у застосунок вручну.

Конфігурація мережі WLAN або
маршрутизатора змінилася.

Якщо змінилася конфігурація маршрутизатора або налаштувань мережі, можна ввести її
по-новому через застосунок.

Смартфон поміняли. Користувач може перевстановити застосунок і увійти під своїм наявним обліковим записом
користувача.

У застосунку не відображаються
значення.

При першому введенні в експлуатацію з регулятором здійснюється передача багатьох да-
них. Дочекайтеся повної синхронізації між регулятором та застосунком.

Серійний номер вже використовує-
ться

VR900 уже зареєстровано. Переконайтеся, що обліковий запис ще не створено через за-
стосунок або profiDIALOG.

Світлодіод світиться червоним. Вже встановлене підключення до Internet до сервера Vaillant було перервано. Переконай-
теся, що підключення до Internet працює надійно та без помилок, незалежно від вашого
комунікаційного блока. Якщо підключення до Internet недоступне, зверніться до вашого ін-
тернет-провайдера. Перевірте, чи правильно підключений мережевий кабель вашого мар-
шрутизатора до комунікаційного блока під час підключення до мережі LAN.

Забули ім'я користувача або па-
роль.

Ім'я користувача та пароль можна скинути у застосунку.
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Manufacturer
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid
Deutschland
Tel.: +49 21 91 18-0
Fax: +49 21 91 18-2810
info@vaillant.de
www.vaillant.de

Вайлант ГмбХ
Бергхаузер штр. 40
D-42859 Ремшайд
Германия
Тел: +4 9 21 91 18-0
Факс: +4 9 21 91 18-2810
info@vaillant.de
www.vaillant.de

Supplier

1 AT, Österreich
Vaillant Group Austria GmbH
Clemens-Holzmeister-Straße 6
1100 Wien
Telefon: 05 7050-2100 
(zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende 
Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

Telefax: 05 7050-1199
info@vaillant.at
Kundendienst: termin@vaillant.at
www.vaillant.at

2 BA, Bosnia
Vaillant d.o.o.
Zvornička 9
BiH Sarajevo
Hrvatska
Tel.: 033 6106-35
Fax: 033 6106-42
vaillant@bih.net.ba
www.vaillant.ba

3 BE, Belgien, Belgique, België
N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Tel.: 2 3349300
Fax: 2 3349319
Kundendienst / Service aprèsvente / Klantendienst:
2 3349352
info@vaillant.be
www.vaillant.be

4 CH, Schweiz, Suisse, Svizzera
Vaillant GmbH (Schweiz, Suisse, Svizzera)
Riedstrasse 12
CH-8953 Dietikon
Tel.: 044 74429-29
Fax: 044 74429-28
Kundendienst: 044 74429-29
Techn. Vertriebssupport: 044 74429-19
info@vaillant.ch
www.vaillant.ch

Vaillant Sàrl
Rte du Bugnon 43
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Tél.: 026 40972-10
Fax: 026 40972-14
Service aprèsvente tel.: 026 40972-17
Service aprèsvente fax:026 40972-19
romandie@vaillant.ch
www.vaillant.ch

5 CZ, Česká republika
Vaillant Group Czech s. r. o.
Chrášt‘any 188
CZ-25219 Praha-západ
Telefon: 2 81028011
Telefax: 2 57950917
vaillant@vaillant.cz
www.vaillant.cz

6 DE, Deutschland
Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG
Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid
Telefon: 021 91 18-0
Telefax: 021 91 18-2810
Vaillant Kundendienst: 021 91 57 67 901
info@vaillant.de
www.vaillant.de

7 DK, Danmark
Vaillant A/S
Drejergangen 3 A
DK-2690 Karlslunde
Telefon: 46 160200
Vaillant Kundeservice: 46 160200
Telefax: 46 160220
service@vaillant.dk
www.vaillant.dk

8 EE, Estonia
Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40
42859 Remscheid
Deutschland
Tel.: +49 21 91 18-0
www.vaillant.info
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9 ES, España
Vaillant S. L.
Atención al cliente
Pol. Industrial Apartado 1.143
C/La Granja, 26
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 9 02116819
Fax: 9 16615197
www.vaillant.es

10 FI, Suomi
Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40
42859 Remscheid
Deutschland
Tel.: +49 21 91 18-0
www.vaillant.info

11 FR, France
VAILLANT GROUP FRANCE
„Le Technipole“
8, Avenue Pablo Picasso
F-94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Téléphone: 01 49741111
Fax: 01 48768932
Assistance technique: 08 26 270303
(0,15 EUR TTC/min)

Ligne Particuliers: 09 74757475 
(0,022 EUR TTC/min + 0,09 EUR TTC de mise en relation)

www.vaillant.fr

12 GB, Great Britain
Vaillant Ltd.
Nottingham Road
Belper
Derbyshire DE56 1JT
United Kingdom
Telephone: 0330 100 3461
info@vaillant.co.uk
www.vaillant.co.uk

13 GR, Ελλάδα 
ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε.
Λ. Ανθούσης 12
15351 Παλλήνη
Τηλ.: 210 6665552
Fax: 210 6665564
info@thermogas.gr
www.thermogas.gr

14 HR, Hrvatska
Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: 01 6188-670
Tel.: 01 6188-671
Tel.: 01 6064-380
Tehnički odjel: 01 6188-673
Fax: 01 6188-669
info@vaillant.hr
http://www.vaillant.hr

15 HU, Magyarország
Vaillant Saunier Duval Kft.
Hunyadi János út. 1.

1117 Budapest
Tel: 1 4647800
Telefax: 1 4647801
vaillant@vaillant.hu
www.vaillant.hu

16 IT, Italia
Vaillant Group Italia S.p.A unipersonale
Società soggetta all‘attività di direzione e coordinamento 
della Vaillant GmbH
Via Benigno Crespi 70
20159 Milano
Tel.: 02 697121
Fax: 02 69712500
Centro di Assistenza Tecnica
Vaillant Service: 800 088766
info.italia@vaillantgroup.it
www.vaillant.it

17 LT, Lituania
Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40
42859 Remscheid
Deutschland
Tel.: +49 21 91 18-0
www.vaillant.info

18 LV, Latvia
Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40
42859 Remscheid
Deutschland
Tel.: +49 21 91 18-0
www.vaillant.info

19 NL, Nederland
Vaillant Group Netherlands B.V.
Postbus 23250
1100 DT Amsterdam
Telefoon: 020 5659200
Telefax: 020 6969366
Consumentenservice: 020 5659420
Serviceteam: 020 5659440
info@vaillant.nl
www.vaillant.nl

20 NO, Norge
Vaillant Group Norge AS
Støttumveien 7
1540 Vestby
Telefon: 64 959900
Telefax: 64 959901
info@vaillant.no
www.vaillant.no

21 PL, Polska
Vaillant Saunier Duval Sp. z.o.o.
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa
Tel.: 022 3230100
Fax: 022 3230113
Infolinia: 08 01 804444
vaillant@vaillant.pl
www.vaillant.pl
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22 PT, Portugal
Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40
42859 Remscheid
Tel.: +49 21 91 18-0
www.vaillant.info

23 RO, România
Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1
014142 Bucureşti
Tel.: 021 2098888
Fax.: 021 2322275
office@vaillant.com.ro
www.vaillant.com.ro

24 RS, Srbija
Vaillant d.o.o.
Radnička 59
11030 Beograd
Tel.: 011 3540-050
Tel.: 011 3540-250
Tel.: 011 3540-466
Fax: 011 2544-390
info@vaillant.rs
www.vaillant.rs

25 RU, Россия
ООО «Вайлант Груп Рус», Россия
143421 Московская область ‒ Красногорский район
26-й км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд»
Строение 3, 3-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: +7 4 95 788-4544
Факс: +7 4 95 788-4565
Техническая поддержка для специалистов:
+7 4 95 921-4544 (круглосу-точно)
info@vaillant.ru
www.vaillant.ru
вайлант.рф
25.1 Единый знак обращения на рынке государств-

членов Таможенного союза

Маркировка изделия единым знаком обращения на 
рынке государств-членов Таможенного Союза 
свидетельствует соответствие изделия требованиям 
всех технических предписаний Таможенного Союза, 
распространяющихся на него.

26 SE, Sverige
Vaillant Group Gaseres AB
Norra Ellenborgsgatan 4
S-23351 Svedala
Telefon: 040 80330
Telefax: 040 968690
info@vaillant.se
www.vaillant.se

27 SI, Slovenija
Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Tel.: 01 28093-40
Tel.: 01 28093-42
Tel.: 01 28093-46
Tehnični oddelek:01 28093-45
Fax: 01 28093-44
info@vaillant.si
www.vaillant.si

28 SK, Slovaška
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
Pplk. Pl‘ušt‘a 45
Skalica 909 01
Tel: +4 21 34 6966-101
Fax: +4 21 34 6966-111
Zákaznícka linka: +4 21 34 6966-128
www.vaillant.sk

29 TR, Türkiye
Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı 146
34688 / Çengelköy, Üsküdar ‒ İstanbul
Müşteri Hizmetleri: 444 2888
Tel.: 02 16 558-8000
Fax: 02 16 462-3424
vaillant@vaillant.com.tr
www.vaillant.com.tr

30 UA, Україна
ДП «Вайллант Група Україна»
вул. Лаврська 16
Teл.: 044 339-9840
Факс.: 044 339-9842
Гаряча лінія: 08 00 501-805
info@vaillant.ua
www.vaillant.ua
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