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1 Вказівки до документації

Наступні вказівки є путівником по всій документації. У сполученні з 
даним посібником з експлуатації дійсна й інша документація. За 
ушкодження, викликані недотриманням даних посібників, ми не 
несемо ніякої відповідальності.

Спільно діюча документація
 > Діють також і інші посібники для всіх використовуваних приладь і 

регуляторів.

1.1 Зберігання документації

 > Зберігайте даний посібник з експлуатації, а також всю докумен-
тацію, що належить до обсягу поставки, таким чином, щоб вона 
знаходилася під рукою у разі потреби. При переїзді або про-
дажу передавайте документацію наступному власникові.

1.2 Використовувані символи

Nachfolgend sind die im Text verwendeten Symbole  erläutert.

i
Корисна інформація й вказівки.

 >  Символ необхідних дій.

Цей знак засвідчує наявність сертифікату відповід-
ності, що діє на території України і підтверджує відпо-
відність апарату вимогам нормативних документів 
України. Цей апарат має висновок Держгірпромна-
гляд, щодо відповідності вимогам нормативних доку-
ментів, нормативно-правових актів з охорони праці 
та промислової безпеки, що діють в Україні.

1.3 Дійсність посібника

Цей посібник з експлуатації діє винятково для приладів з наступними 
артикульними номерами:

Позначення типу Номер артикулу
VKK 806/3-E 0010014130
VKK 1206/3-E 0010014131
VKK 1606/3-E 0010014132
VKK 2006/3-E 0010014133
VKK 2406/3-E 0010014134
VKK 2806/3-E 0010014135

1.1  Позначення типу і номери артикулу

10-ти розрядний номер артикулу знаходиться на маркувальній 
табличці (¬ розд. 1.4)

1.4  Маркірувальна табличка

Табличка маркування Vaillant ecoCRAFT розміщена на зворотному 
боці приладу.
Паспортна табличка містить наступну інформацію:

 – Серійний №.
 – Позначення типу
 – Позначення типу допуску
 – Технічні дані приладу
 – CE-позначення.

Цифри з 7 по 16 в серійному номері на паспортній табличці склада-
ють артикульний номер.

1.5 Маркування CE

Маркування CE документально підтверджує відповід-
ність приладів згідно з оглядом типів основним вимо-
гам діючих нормативів.
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2  Безпека

2.1 Вказівки з безпеки та застережні вказівки

Під час експлуатації дотримуйтеся загальних правил техніки безпеки 
та попереджувальних вказівок, що передують кожній дії. 

2.1.1 Класифікація застережних вказівок, що 
відносяться до дій

Застережні вказівки, що відносяться до дій, класифіковані наступним 
чином: застережними знаками і сигнальними словами щодо ступеня 
можливої небезпеки, на яку вони вказують: 

Попереджувальні 
символи

Сигнальне 
слово

Пояснення

a Небезпека!
Безпосередня небезпека 
для життя або небезпека 
тяжких тілесних ушкоджень

e Небезпека!
Небезпека для життя 
внаслідок ураження 
електричним струмом

a
Поперед-
ження!

Небезпека виникнення 
легких тілесних ушкоджень

b Обережно!
Ризик виникнення матері-
альних збитків або загрози 
для довкілля

2.1.2 Структура застережних вказівок

Застережні вказівки позначені верхньою і нижньою розділовими ліні-
ями. Вони побудовані за наступним основним принципом: 

a
 Сигнальне слово!

Тип та джерело небезпеки!
Пояснення до типу та джерела небезпеки

 > Заходи щодо запобігання небезпеці

2.2 Використання за призначенням

Конденсаційні газові котли VKK 806/3 — 2806/3-E сконструйовані 
й виготовлені за останнім словом техніки з урахуванням загальновиз-
наних правил техніки безпеки. Проте, при неналежному викорис-
танні або використанні не за призначенням може виникати небез-
пека для здоров’я й життя користувача або третіх осіб, а також 
небезпека руйнування приладів та інших матеріальних цінностей.

Цей прилад не призначений для використання людьми (в т.ч. дітьми) з 
обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями 
чи з недостатнім досвідом і/або недостатніми знаннями. Це мож-
ливо лише у випадку контролю з боку людини, що несе відповідаль-
ність за їх безпеку, або при отриманні від неї інструкцій щодо керу-
вання приладом. 
Необхідно слідкувати, щоб діти не гралися з приладом.

Прилад призначений калорифером для закритих установок цен-
трального опалення.  
Інше використання, або таке, що виходить за його межі, вважається 
використанням не за призначенням. Tакож безпосереднє комер-
ційне та промислове використання вважається використанням не за 
призначенням. За ушкодження, що виникають внаслідок цього, вироб-
ник/постачальник відповідальності не несе. Весь ризик лежить тільки 
на користувачі.

До використання за призначенням належить:
 – Дотримання вимог посібників (що входять до комплекту поставки) 

з експлуатації, встановлення та технічного обслуговування виробу 
Vaillant, а також - інших деталей та вузлів установки

 – Виконання встановлення та монтажу згідно з допуском для при-
ладу та системи

 – дотримання інструкцій всіх інших наведених у посібниках умов 
огляду та технічного обслуговування.

a
 Увага!

Будь-яке неправильне використання заборонене.

2.3 Загальні вказівки з безпеки

Встановлення, огляд, технічне обслуговування та ремонт приладу, а 
також - зміна налаштованої кількості газу можуть здійснюватися лише 
кваліфікованим спеціалістом. При цьому він повинен дотримуватися 
діючих приписів, правил і директив. 

Поведінка при виявленні запаху газу у приміщенні
 > Не заходьте в приміщення із запахом газу.
 > За можливості відкрийте навстіж вікна та двері, створивши протяг. 
 > Не користуйтеся відкритим вогнем (наприклад, запальничками, 

сірниками).
 > Не паліть.
 > Не використовуйте у будинку електричні вимикачі, мережеві ште-

кери, дзвінки, телефони та інші переговорні пристрої.
 > Закрийте запірний пристрій лічильника газу або головний запір-

ний пристрій.
 > Якщо можливо, закрийте газовий запірний кран на приладі.
 > Попередьте інших мешканців будинку про небезпеку, що виникла 

(криком і стуком).
 > Покиньте будівлю.
 > Негайно залиште будинок у разі виявлення витоку газу та не впус-

кайте туди інших.
 > Повідомте поліцію та пожежну службу телефоном за межами 

будинку.
 > Повідомте чергову частину підприємства газопостачання телефо-

ном, що знаходиться за межами будинку.
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Вибухонебезпечні та легкозаймисті речовини
 > Не використовуйте та не зберігайте вибухонебезпечні або легко-

займисті речовини (наприклад, бензин, папір, фарби і т.п.) у при-
міщенні, у якому встановлений прилад.

Пошкодження, викликані корозією внаслідок непридат-
ного повітря для підтримки горіння та повітря приміщення
Аерозолі, розчинники, хлоровмісні миючі засоби, фарби, клеї, амі-
ачні сполуки і т. п. за несприятливих умов можуть призвести до 
виникнення корозії на теплогенераторі та системі підведення повітря 
та газовідводу.

 > Постійно слідкуйте за тим, щоб у повітрі, яке підводиться для під-
тримки горіння, не містилося хімічних речовин.

 > Не використовуйте та не зберігайте в місці встановлення теплоге-
нератора аерозолей, розчинників, хлоровмісних миючих засобів, 
фарб, клеїв, аміачних сполук і т. п.

Шафоподібна обшивка
 > Якщо вам потрібна шафоподібна обшивка для приладу, зверніться 

до свого офіційного спеціалізованого підприємства. У жодному 
разі не встановлюйте обшивку приладу самовільно.

Шафоподібна обшивка підпадає під дію спеціальних виконавчих 
постанов.

Перевірка рівня води
 > Регулярно перевіряйте рівень води в установці (¬ розд. 4.3.2.)

Запобігання викликаним морозом пошкодженням
У разі припинення подачі електроживлення або при занадто низь-
кому налаштуванні температури в певних приміщеннях не виключена 
можливість замерзання частин опалювальної установки під дією 
морозу. 

 > Переконайтесь, що за час вашої відсутності на період морозів 
опалювальна установка продовжує працювати і достатньо обігрі-
ває приміщення. 

 > Обов’язково дотримуйтеся вказівок щодо захисту від замерзання 
в ¬ розд. 4.10.

Навіть коли приміщення або вся квартира тимчасово не використо-
вується, опалення повинне продовжувати працювати!

Обережно!
Функція захисту від замерзання та контрольні пристрої діють лише за 
умови живлення приладу електричним струмом. Мережний вимикач 
приладу повинен знаходитися в положенні “I”. Прилад повинен бути 
підключеним до електричної мережі.

Обережно!
 > У жодному разі не додавайте у воду системи опалення засоби 

для захисту від замерзання (або інші добавки, наприклад, герме-
тики, засоби для захисту від корозії і т. п.)! 

Інакше це може привести до ушкодження ущільнень і мембран, а 
також - до виникнення шумів у режимі опалення. Компанія Vaillant не 
несе за це жодної відповідальності, як і за викликані цим опосередко-
вані збитки. 
Інший можливий шлях захисту від замерзання полягає у спорожненні 
опалювальної установки та приладу. При цьому необхідно переко-
натися в повному спорожненні як установки, так і приладу. 

 > Проконсультуйтеся з цього приводу зі своїм спеціалізованим під-
приємством.

Зміни поруч із опалювальним приладом
Не запроваджуйте жодних змін:

 – на приладі,
 – на лініях підведення газу, припливного повітря, води й струму, 
 – на лініях відведення відпрацьованих газів
 – на стічній трубі конденсату
 – на запобіжному клапані та на лінії відведення води для обігріву,
 – на конструкціях безпосередньо поблизу приладу, якщо подібні 

зміни можуть вплинути на безпеку й надійність його експлуатації.
Зверніть увагу на те, щоб встановлені у зв’язку з роботами на зовніш-
ньому фасаді кришки на отвори були знову зняті.

Агрегат аварійного електроживлення
Під час установки фахівець підключив Ваш опалювальний прилад до 
електромережі.
Якщо прилад повинен залишатися в робочому стані при відмові 
мережного електроживлення, то використовуваний агрегат аварій-
ного електроживлення по своїх технічних характеристиках (частоті, 
напрузі, заземленню) повинен відповідати характеристикам мережі 
й забезпечувати потужність не менше споживаної пристроєм. Про-
консультуйтеся із цього приводу у своєму спеціалізованому підприєм-
стві.
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3 Вказівки до експлуатації

3.1 Вимоги до місця установки

Монтувати конденсаційні газові котли Vaillant ecoCRAFT в котельній. 
Довідайтеся у свого фахівця, які внутрішньодержавні приписання, що 
дійсні на даний момент, слід дотримувати.
Місце установки повинне було бути повністю захищене від замер-
зання. Якщо Ви не можете цього забезпечити, то дотримуйтесь зазна-
чених в ¬ розд. 2 заходів для морозозахисту.

i
 Немає необхідності в дотриманні відстані між приладом 
і будівельними конструкціями з горючих матеріалів, 
тому що при номінальній тепловій потужності приладу 
на поверхні його корпуса досягається нижче значення 
температури, ніж максимально припустиме значення 
85 °C.

З міркувань доступу для здійснення техобслуговування необхідно при 
встановленні дотримуватися мінімальних відстаней, рекомендованих 
у посібнику з встановлення та техобслуговування.

3.2 Очищення обшивки

 > Очищайте обшивку свого приладу вологою ганчіркою з невели-
кою кількістю мила. Не використовуйте абразивні або чистячі 
засоби, які можуть ушкодити облицювання або арматури або 
органи управління з пластмаси. Не використовуйте аерозолі, роз-
чинники або чистячі засоби, що містять хлор. 

3.3 Вторинна переробка й утилізація

Ваш прилад Vaillant ecoCRAFT,а також - вся його транспортувальна 
упаковка переважно складаються з сировини, що підлягає повторній 
переробці.

Прилад
Ваш прилад Vaillant ecoCRAFT, а також всі приналежності не нале-
жать до побутових відходів. 

 > Подбайте про належну утилізацію старого приладу та наявних 
приналежностей.

Упаковка
Утилізацію транспортної упаковки доручіть офіційному спеціалізова-
ному підприємству, яке встановило прилад. 

i
 Дотримуйтесь вимог діючих національних законодавчих 

приписів щодо утилізації упаковки та старого приладу.

3.4 Поради щодо економії енергії

Установка погодозалежного регулятора опалення
Погодозалежні регулятори опалення регулюють температуру лінії 
подачі опалення залежно від відповідної зовнішньої температури. 
Завдяки цьому виключається виробництво більшої кількості тепла, ніж 
це потрібно в певний час. Завдяки інтегрованим тимчасовим програ-
мам автоматично вмикаються й вимикаються фази нагрівання й зни-
ження температури (напр., уночі). 
На основі законних положень відносно економії енергії приписано 
погодозалежні регулюючі пристрої, а також використання термостат-
них клапанів.

Режим зниження температури опалювальної установки
 > Знижуйте температуру приміщення на ніч або на час Вашої від-

сутності. 
Найпростіше й найнадійніше це можна виконати за допомогою 
регулюючих приладів з індивідуально обираними тимчасовими про-
грамами. 

 > Під час періодів зниження встановлюйте температуру приміщення 
приблизно на 5 °С нижче, ніж у періоди повного опалення. 

Зниження більш ніж на 5 °С не приносить ніякої подальшої економії 
енергії, тому що в цьому випадку для наступного періоду повного 
нагрівання буде необхідна підвищена потужність нагріву. Тільки при 
тривалій відсутності, напр., на час відпустки, припиненні роботи, буде 
сенс ще більше понизити температуру. 

Увага! 
Взимку стежте за тим, щоб забезпечувався достатній морозозахист 
(¬ розд. 2).

Настройка температури приміщення у залежності від 
потреби
З вичайно не потрібно нагрівати до 20 °C рідко використовувані 
приміщення.

 > При завданні температури враховуйте призначення приміщення. 
 > Установлюйте температуру кімнати/цеху рівно такою, щоб забез-

печити почуття комфорту. 

i
 Кожний зайвий градус означає підвищення витрати 

енергії приблизно на 6 %.

Рівномірне опалення
 > Опалюйте всі приміщення свого житла рівномірно, у відповідності 

до їх призначення. 
Якщо ви будете опалювати лише одне приміщення або лише окремі 
приміщення свого житла, то при цьому буде відбуватися неконтрольо-
ване опалення сусідніх неопалюваних приміщень через стіни, двері, 
вікна, стелі і підлоги. Потужності радіаторів опалення опалюваних 
приміщень недостатньо для такого режиму експлуатації. Опалювані 
приміщення будуть недостатньо нагріватися (такий ефект виникає, 
коли залишити відкритими двері між опалюваним і неопалюваним 
або недостатньо опалюваним приміщенням). 
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Використання термостатичних клапанів та залежних від 
погодних умов регуляторів температури приміщення
На основі законних положень відносно економії енергії приписано 
використання термостатних клапанів.
Вони підтримують однократно задану кімнатну температуру. За 
допомогою термостатних клапанів можливо пристосувати кімнатну 
температуру до індивідуальних потреб, а також досягається економіч-
ний режим експлуатації Вашої опалювальної установки. Часто 
можна спостерігати наступні дії користувачів: Як тільки но здається, 
що в приміщенні стало занадто тепло, користувач прямує аби закру-
тити термостатний клапан. Коли через якийсь час знову стає занадто 
холодно, вони знову відкривають термостатний клапан. Така пове-
дінка не лише незручна, але й цілком непотрібна, оскільки справний 
термостатний клапан робить все це самостійно: Якщо кімнатна тем-
пература перевищує значення, установлене на датчику, термостат-
ний клапан автоматично закривається; якщо температура падає 
нижче встановленого значення, він знову відкривається.

Не перекривайте доступ до термостатних клапанів
 > Не загороджуйте термостатні клапани меблями, фіранками або 

іншими предметами. 
Він повинен мати можливість безперешкодно вимірювати темпера-
туру циркулюючі в приміщенні повітря. Загороджені термостатні кла-
пани можуть бути оснащені дистанційними датчиками, завдяки чому 
їхнє функціонування не порушується.

Повітря приміщень
 > Під час опалювального сезону відкривайте вікна тільки для прові-

трювання, а не для регулювання температури. 
Коротке, інтенсивне провітрювання є більш ефективним й економіч-
ним, ніж кватирки, відкриті на довгий час. Тому ми рекомендуємо на 
короткий час повністю відкривати вікна. Під час провітрювання 
закривайте всі термостатні клапани, що знаходяться у приміщенні.  

 > Встановлюйте наявний кімнатний термостат на мінімальну темпе-
ратуру.

Завдяки цим заходам забезпечується достатній повітрообмін, без 
зайвого охолодження й втрат енергії.
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4 Управління

4.1 Огляд органів управління

1

9

8

7

6

5

2

3

4

4.1  Органи управління ecoCRAFT exclusiv

Для відкривання передньої панелі візьміться за поглиблення та роз-
суньте її. Тепер стають видні елементи управління, що мають наступні 
функції:

1 Дисплей для індикації поточного тиску наповнення опалю-
вальної установки, температури лінії подачі опалення, 
режиму роботи або певної додаткової інформації.

2 Кнопка "i" для виклику інформації

3 Убудований регулятор (приналежність)

4 Головний вимикач для вмикання й вимикання приладу

5 Кнопка "+" для перегортання вперед даних, відображених 
на дисплеї (для фахівця при налагоджувальних роботах і 
пошуку помилок), або індикації температури накопичувача 
(VKK з щупом водонагрівача)

6 Кнопка "-" для перегортання назад дисплейної індикації (для 
фахівця при налагоджувальних роботах і пошуку помилок), 
а також для індикації тиску наповнення опалювальної уста-
новки на дисплеї

7 Кнопка "Усунення збоїв" для скидання певних збоїв

8 Ручка для настроювання температури лінії подачі опалення. 
При експлуатації з VRC 470, 630, VRS 620 встановити до 
упору вправо, при цьому регулятор не обмежує макси-
мальну температуру лінії подачі.

9 Ручка для настроювання температури накопичувача (у при-
ладах з встановленим накопичувачем гарячої води VIH). 
При використанні VRC 470 для керування температурою 
накопичувача встановити до упору вправо,щоб робочий 
діапазон регулятора гарячої температури в VRC 470 не 
обмежувався.



Управління

Посібник з експлуатації ecoCRAFT exclusiv 0020149573_00 9

4

4.2 Цифрова інформаційно-аналітична система 
(система DIA)

11

12

4.2 Дисплей ecoCRAFT exclusiv

Прилади ecoCRAFT exclusiv оснащені цифровою інформаційно-
аналітичною системою. Ця система надає Вам інформацію про 
робочий стан Вашого приладу й допомагає при усуненні збоїв.
У нормальному режимі роботи приладу на дисплеї (1) відобража-
ється поточне значення температури лінії подачі (у прикладі: 49 °C). 
У випадку несправності замість температури вказується відповідний 
код помилки. Додатково в приладі ecoCRAFT exclusiv існує текстова 
індикація, в якій подається додаткова інформація.

11 Індикація поточного тиску наповнення опалювальної уста-
новки, температури лінії підведення, опалення або індикація 
коду стану або помилки.

12 Текстове повідомлення

Крім того, відображувані символи надають Вам наступну 
інформацію:

Збій у повітропроводі/газовідводі

Збій у повітропроводі/газовідводі

Тільки в сполученні з vrnetDIALOG: 
Доти, поки на дисплеї є символ, температура лінії підведення 
опалення та гарячої води на виході буде задаватися за допо-
могою приладдя vrnetDIALOG, тобто прилад працює не з 
такими, як установлені на поворотних кнопках (8) і (9), тем-
пературами.

Цей режим роботи можна завершити тільки:
 – за допомогою vrnetDIALOG або
 – зміною настроювання температури на ручках 

 настроювання (8) або (9) більше ніж ± 5 K. 
Цей режим роботи не можна завершити:

 – натисканням кнопки (7) "Усунення збоїв" 
або

 – вимиканням і вмиканням приладу.

Активований режим опалення постійно 
увімкн.: Pежим роботи - опалення 
мигає: Активовано час блокування пальника
Активований режим опалення постійно 
увімкн.:  Режим роботи заповнення накопичувача в стані 

готовності
мигає:  Відбувається обігрів накопичувача гарячої води, 

пальник увімкн.

Внутрішній опалювальний насос працює

Внутрішній газовий клапан настроюється

Показник миттєвого коефіцієнта
модуляції пальника (шкальний індикатор)

Перекреслений символ полум'я:
Збій у роботі пальника;
Прилад вимкнений

Не перекреслений символ полум'я:
Нормальне функціонування пальника



Управління

10 Посібник з експлуатації ecoCRAFT exclusiv 0020149573_00

4

4.3 Підготовка до введення в експлуатацію

4.3.1  Відкривання запірних пристроїв

i
 Запірні пристрої не входять в обсяг поставки Вашого 
приладу. Вони встановлюються з боку будови Вашим 
фахівцем. Він повинен пояснити Вам розташування й 
правила користування цими вузлами.

4.3.2  Контроль тиску установки

1

4.3  Перевірка тиску наповнення опалювальної установки 

 > При уведенні у експлуатацію перевірте тиск наповнення уста-
новки. Натиснути для цього на кнопку "-", прибл. на 5 с замість 
поточної температури лінії подачі буде відображатися тиск уста-
новки.

Для безперебійної роботи опалювальної установки тиск наповнення 
при холодній установці повинен складати від 0,1 МПа (1,0 бар) до 
0,2 МПа (2,0 бар). Якщо тиск нижче, перед веденням у експлуата-
цію необхідно долити води (¬ розд. 4.8.1).

i
 Якщо прилад працює, то на дисплеї Ви можете викли-
кати індикацію точного значення тиску. Активуйте індика-
цію стану натисканням кнопки "-" (1). Через 5 секунд 
дисплей знову повернеться до індикації температури 
лінії подачі. Також ви можете довгочасно перемикати 
між індикацією на дисплеї температури та тиску, утри-
муючи натиснутою кнопку "-" приблизно 5 секунд.

i
 Щоб уникнути експлуатації приладу із занадто малою 
кількістю води й таким шляхом запобігти викликаним 
цим ушкодженням, Ваш прилад оснащений датчиком 
тиску. Він подає Вам сигнал про недостатній тиск при 
тиску нижче 0,06 МПа (0,6) бар, відображаючи на 
дисплеї значення тиску мигаючими символами.
Якщо тиск не досягає 0,03 МПа (0,3 бар), виводиться 
повідомлення про помилку F.22 (недостатньо води), і 
пальник блокується. При 0 МПа (0 бар) або переви-
щені 0,9 МПа (9 бар) (=несправний датчик) активу-
ється запобіжник Vaillant Komfort. Потужність та макси-
мальна можлива температура подавальної лінії обмеж-
уються. Відображається 40, який змінюється на F 22 
(недостатньо води). Доручіть своєму спеціалісту долити 
воду в установку.

Якщо опалювальна установка працює на кілька поверхів, то може 
вимагатися більше високий тиск наповнення. Зверніться по цьому 
питанні до свого фахівця.

4.4  Уведення до експлуатації

1

2

4.4  Вмикання приладу

 > Головним вимикачем (1) Ви вмикаєте й вимикаєте прилад.
1: "УВІМКН"
0: "ВИМКН"

Коли Ви вмикаєте прилад, на дисплеї (2) з'являється поточна темпе-
ратура лінії подачі опалення.

Для настроювання приладу відповідно до Ваших потреб слід прочи-
тати ¬ розд. 4.5 і 4.6, у яких описані варіанти настроювання піді-
гріву води й режиму опалення.
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b
 Обережно!

Матеріальні збитки в результаті викликаних 
морозом пошкоджень!
Морозозахист й контрольні пристрої активні тільки 
тоді, коли прилад не від’єднаний від електроме-
режі.

 > Ніколи не вимикайте прилад з електричної 
мережі.

 > Встановіть головний вимикач приладу у поло-
ження “I”.

Для того щоб ці запобіжні пристрої залишалися активними, Ваш газо-
вий конденсаційний котел повинен вмикатися й вимикатися регулю-
ючим приладом (інформацію про це Ви знайдете у відповідному 
посібнику з експлуатації).
Яким чином можна повністю вивести Ваш газовий конденсаційний 
котел з експлуатації, описано в ¬ розд. 4.9.

i
 Безпосередньо після вмикання на дисплеї з'являється 
індикація "Меню функцій" Меню функцій дозволяє спе-
ціалісту управляти функціями окремих елементів. Через 
прибл. 5 секунд очікування або після натискання на 
кнопку "-" прилад перемикається в нормальний режим.

4.5  Підігрів води

Для підігріву води в приладах до опалювального приладу повинен 
бути приєднаний накопичувач гарячої води типу VIH.

4.5.1 Настроювання температури гарячої води

a
 Небезпека! 

Можлива небезпека для життя внаслідок роз-
витку легіонел! 
Якщо прилад використовується для додаткового 
нагрівання в установці нагрівання питної води з під-
тримкою від геліосистеми, враховуйте наступне:

 > Встановлюйте температуру гарячої води за 
допомогою поворотної ручки (3) не менш ніж 
на 60 °C.

2

3

4.5 Настройка температури гарячої води

 > Ввімкнути прилад так, як описано в ¬ розд. 4.4.
 > Установіть ручку для настроювання температури накопичувача (3) 

на необхідну температуру. При цьому:
 – лівий упор морозозахисту 15 °C
 – правий упор    макс. 65 °C

i
 При використанні VRC 470, VRC 630 або VRS 620 на 
регуляторі налаштовується задана температура накопи-
чувача та час розблокування. Щоб не завадати роботі 
регулятора, встановити ручку настроювання до упору 
вправо.

При настроюванні бажаної температури на дисплеї (2) відобража-
ється відповідно стосовне до цьому задане значення.
Приблизно через 3 секунди ця індикація зникає, і на дисплеї знову 
з'являється стандартна індикація (поточна температура лінії подачі).

4.5.2 Вимкнення режиму накопичувача 

На приладах з підключенням ємнісного водонагрівача можна 
вимкнути приготування гарячої води або нагрівання водонагрівача, 
залишивши режим опалення працювати.

 > Для цього оберніть ручку для настроювання температури гарячої 
води до упору вліво. Для водонагрівача продовжить працювати 
лише функція захисту від замерзання.

i
 При використанні VRC 470 встановити ручку настрою-
вання до упору вправо та переключити в VRC 470 кон-
тур накопичувача на "вимкн.".

4.5.3 Розбір гарячої води

При відкриванні крана з гарячою водою на водорозбірній точці 
(раковина, душ, ванна й т.п.) гаряча вода автоматично забирається із 
приєднаного накопичувача.

При температурі накопичувача нижче настроєної, прилад автома-
тично вмикається й підігріває накопичувач. При досягненні заданої 
температури накопичувача прилад автоматично вимикається. Насос 
продовжує працювати ще якийсь час.
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4.6  Настроювання режиму опалення

4.6.1  Настроювання температури лінії подачі 
(регулюючий прилад не приєднаний)

2

1

4.6  Настроювання температури лінії подачі при відсутності регулюю-
чого приладу

Якщо немає зовнішнього регулюючого приладу, то установіть темпе-
ратуру лінії подачі за допомогою ручки настроювання (1) відповідно 
до зовнішньої температури. При цьому ми рекомендуємо наступні 
настроювання:

 > ліве положення (але не до упору) у перехідний сезон: 
зовнішня температура прибл. від 10 до 20 °C

 > середнє положення при помірно холодній погоді:
зовнішня температура прибл. від 0 до 10 °C

 > праве положення при дуже холодній погоді:
зовнішня температура від 0 до - 15 °C.

При настроюванні температури настроєна температура відобража-
ється на дисплеї (2). Приблизно через 3 секунди ця індикація зникає, 
і на дисплеї знову з'являється стандартна індикація (поточна темпера-
тура лінії подачі або опціонально тиск води в установці).

Звичайно, ручкою настроювання (1) можна плавно настроїти темпе-
ратуру лінії подачі до 75 °C Якщо, проте, на Вашім приладі можна 
настроїти більш високі або лише низькі , це значить, що фахівець 
виконав відповідну юстировку для того, щоб забезпечети або недо-
зволити роботу системи опалення з більш високою температурою.

4.6.2  Настроювання температури лінії подачі (при 
застосуванні регулюючого приладу)

2

1

4.7  Настроювання температури лінії подачі при застосуванні регулюю-
чого приладу

Якщо ваша опалювальна установка оснащена залежним від погод-
них умов регулятором або регулятором температури приміщення, 
необхідно виконати наступні налаштування:

 > Обернути головний вимикач (1) в положення "I".
 > Поверніть ручку (2) для настроювання температури лінії подачі 

опалення до упору вправо.

Температура подавальної лінії автоматично встановлюється регулюю-
чим приладом (інформацію про це Ви знайдете у відповідному 
посібнику з експлуатації).

4.6.3 Вимкнення режиму опалення (літній режим)

1

4.8 Вимкнення режиму опалення (літній режим)

Улітку Ви можете вимкнути режим опалення, а підігрів води залишити 
активним.

 > Для цього поверніть ручку (1) для настроювання температури лінії 
подачі опалення до упору вліво.
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4.6.4 Настроювання регулятора кімнатної температури 
або погодозалежного регулятора

2 

1 

4.9  Настроювання регулятора кімнатної температури/погодозалеж-
ного регулятора

 > Установіть регулятор кімнатної температури (1), погодозалежний 
регулятор, а також термостатні клапани радіаторів (2) згідно від-
повідним посібникам до цих приладь.

4.7 Індикації станів 

Heizbetrieb - Bren 

1

2

4.10  Індикація станів

Індикації станів надають інформацію про експлуатаційний стан при-
ладу.

 > Активуйте індикацію стану натисканням кнопки "i" (2).

Тепер на дисплеї (1) відображується код відповідного стану, напр. 
"S. 4" для роботи пальника. Значення основних кодів стану див. у 
розташованій нижче таблиці. Відображені коди стану додатково 
пояснюються відповідними текстовими повідомленнями на екрані 
системи DIA, наприклад, для "S. 4": "Режим опалення - пальник 
увімкнутий".
У фазах перемикання, напр., при повторному розпаленні через зник-
нення полум'я, короткочасно відображається повідомлення про стан 
"S.".

 > За допомогою повторного натискання кнопки "i" (2) перемкніть 
дисплей назад у нормальний режим.

Індикація Значення

Індикація в режимі опалення

S. 0 Опалення - Немає витрати тепла 

S. 1 Режим опалення - пуск вентилятора  

S. 2 Режим опалення - попереднє вмикання насосу  

S. 3 Режим опалення - розпалювання 

S. 4 Режим опалення - пальник увімкнутий  

S. 6 Режим опалення - продовження роботи вентилятора  

S. 7 Режим опалення - вибіг насосу 

S. 8 Опалення - час блокування, що залишився xx хвилин

S.31 немає витрати тепла літній режим

S.34 Режим опалення - морозозахист

Індикація в режимі нагрівання накопичувача

S.20 Запит гарячої води 

S.22 Режим гарячої води лінія подачі насоса

S.24 Режим гарячої води - пальник ввімкнутий  

4.1 Коди стану і їхнє значення (вибір)

4.8  Визначення та усунення несправностей

Якщо під час роботи газового конденсаційного котла виникають про-
блеми, то Ви можете самостійно зробити перевірку за наступними 
пунктами:
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Несправність Причина Усунення
Прилад не вмикається:
Немає гарячої води, опа-
лення залишається холод-
ним.

Встановлений спеціалістом запірний газовий кран системи 
газопостачання будинку та/або запірний газовий кран на 
приладі закритий. 

Відкрийте обидва запірні газові крани (¬ розд. 4.3.1).

Порушено електроживлення будинку. Перевірте, чи ввімкнено відповідний захисний автомат або справ-
ність запобіжника. При відновленні подачі напруги в мережі прилад 
автоматично вмикається.

Головний вимикач на конденсаційному газовому котлі вста-
новлено на "0" = Вимк. 

Поверніть головний вимикач (1, мал. 4.4) на “I” = Ввімк.

Поворотна ручка регулювання температури подавальної 
лінії системи опалення повернута на конденсаційному газо-
вому котлі до упору ліворуч, тобто, на захист від морозу .

Якщо Ви підключили регулюючий прилад: Поверніть ручку регулю-
вання температури подавальної лінії системи опалення до упору 
праворуч.
Якщо ви підключили регулюючий прилад ¬ розд. 4.6.1.

Тиск заповнення опалювальної установки недостатній. Доручіть своєму спеціалісту заповнити опалювальну установку 
водою (¬ розд. 4.8.1).

Наявність повітря в опалювальній установці. Доручіть своєму спеціалісту видалити повітря з опалювальної уста-
новки.

Виявлено несправність при розпалюванні. Для усунення несправності натисніть кнопку скидання збою не 
більше трьох разів. Якщо після цього прилад не вмикається, вам слід 
звернутися до офіційного спеціалізованого підприємства для прове-
дення перевірки та усунення несправності (¬ розд. 4.8.2).

Режим приготування 
гарячої води працює 
нормально; Опалення 
не вмикається.

Зовнішні регулятори (наприклад, регулятор calorMATIC) 
налаштовані неправильно.

Налаштуйте регулятори правильно (¬ розд. 4.6.2).

4.2 Усунення неполадок

b
 Обережно!

Небезпека пошкодження внаслідок неналеж-
них змін!
Якщо конденсаційний газовий котел після пере-
вірки наведених вище пунктів не працює належ-
ним чином, візьміть до уваги наступне:

 > Ніколи не намагайтесь самостійно виконувати 
ремонтні роботи на конденсаційниому газо-
вому котлі.

 > Доручіть своєму спеціалісту виконати пере-
вірку.
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4.8.1  Усунення недостатньої кількості води

Щойно тиск установки стане нижче граничного значення, на дисплеї 
з'явиться сервісне повідомлення "Перевірити тиск води". Якщо фахі-
вець наповнив установку достатньою кількістю води, то індикація 
згасне через 20 секунд самостійно / автоматично.
Якщо тиск нижче ніж 30 кПа (0,3 бар) пальник вимикається. На дис-
плеї з'являється повідомлення про помилку "F.22". Для того щоб апа-
рат знову привести у звичайний робочий  режим, фахівець повинен 
спочатку наповнити установку водою. Якщо тиск 0 МПа (0 бар) або 
тиск більш ніж 0,9 МПа (9 бар) активується запобіжник Vaillant.
При більш частому падінні тиску необхідно з'ясувати та усунути при-
чину втрати опалювальної води. Для цього сповістіть Ваше акредито-
ване спеціалізоване підприємство.

Для бездоганної роботи тиск наповнення опалювальної установки в 
холодному стані повинен перебувати в діапазоні 0,1 МПа (1,0 бар) 
- 0,2 МПа (2,0 бар) (¬ розд. 4.3.2). 

 > Якщо рівень недостатній, доручіть своєму фахівцеві долити воду.

i
 Якщо опалювальна установка працює на кілька повер-
хів, то може вимагатися більше високий тиск наповне-
ння. Зверніться із цього приводу у своє спеціалізоване 
підприємство.

b
 Обережно!

Матеріальні збитки в результаті неналежного 
заповнення опалювальної установки!
Це може привести до ушкодження ущільнень і 
мембран, а також - до виникнення шумів у режимі 
опалення. Компанія Vaillant не несе за це жодної 
відповідальності, як і за викликані цим опосередко-
вані збитки. Враховуйте наступне:

 > Для заповнення опалювальної установки вико-
ристовувати лише воду, яка відповідає вимогам 
Директиви VDI 2035. 

 > Якщо ви збираєтеся використовувати хімічні 
засоби для води системи опалення, такі як 
засоби для захисту від замерзання та корозії 
(інгібітори), проконсультуйтеся попередньо зі 
своїм спеціалістом.

 Усунення несправностей при розпаленні 

1

2

4.11  Усунення збоїв

Якщо пальник не розпалюється після п'яти спроб розпалення, прилад 
не вмикається й переходить у стан "Збій". У цьому випадку коди 
помилок "F.28" або"F.29" відображаються на дисплеї.
В приладах ecoCRAFT з'являється додаткове позначення перекресле-
ного вогню z (1) та відповідне текстове повідомлення на дисплеї, 
наприклад для F.28: "збій процесу, невдале запалювання".
Повторне автоматичне розпалення здійснюється після ручного "Усу-
нення збоїв".

 > У цьому випадку натисніть кнопку усунення збоїв (2) і прибл. про-
тягом однієї секунди утримуйте її натиснутою.

b
 Обережно!

Небезпека пошкодження внаслідок неналеж-
них змін!
Якщо ваш газовий конденсаційний котел після тре-
тьої спроби усунення збоїв усе ще не вмикається, 
візьміть до уваги наступне:

 > Ніколи не намагайтесь самостійно виконувати 
ремонтні роботи на конденсаційниому газо-
вому котлі. 

 > Доручіть своєму спеціалісту виконати пере-
вірку.

4.8.2 Усунення несправностей на шляху підведення 
свіжого повітря та відведення відпрацьованих 
газів

Прилади, що оснащені вентилятором. При неналежному функціону-
ванні вентилятора прилад вимикається.
У такому випадку на дисплеї з'являються символи  й  а також 
повідомлення про помилку "F.3x". Відображені коди помилок додат-
ково пояснюються відповідними текстовими повідомленнями на 
екрані: наприклад,"Помилка - Вентилятор".



Управління

16 Посібник з експлуатації ecoCRAFT exclusiv 0020149573_00

4

4.9  Виведення приладу з експлуатації

1

4.12 Вимкнення приладу

 > Щоб повністю вивести з експлуатації Ваш газовий конденсацій-
ний котел, поставте головний вимикач (1) у позицію "0".

b
 Обережно!

Матеріальні збитки в результаті викликаних 
морозом пошкоджень!
При відключенні від електромережі пристрої 
захисту від замерзання та контрольні пристрої не 
діють. 

 > Ніколи не вимикайте прилад з електричної 
мережі.

 > Встановіть головний вимикач приладу у поло-
ження “I”.

Для того, щоб ці запобіжні пристрої залишалися активними, Ваш 
газовий конденсаційний котел повинен вмикатися й вимикатися в 
нормальному режимі тільки за допомогою регулюючого приладу 
(інформацію про це Ви знайдете у відповідному посібнику з експлуа-
тації).

i
 При виводі з експлуатації на тривалий період рекомен-

дується додатково закрити запірний газовий кран і запір-
ний клапан холодної води.
Дотримуйтесь у цьому зв’язку вказівок щодо захисту від 
замерзання in ¬ розд. 4.10.
Запірні пристрої не входять в обсяг поставки Вашого 
приладу. Вони встановлюються з боку будови Вашим 
фахівцем. Він повинен пояснити Вам розташування й 
правила користування цими вузлами.

4.10  Морозозахист

Система опалення й водопровідних ліній досить захищені від замер-
зання, якщо система опалення в зимовий період продовжує працю-
вати також і в період Вашої відсутності, а в приміщеннях підтриму-
ється рівномірна температура.

b
 Обережно!

Матеріальні збитки в результаті викликаних 
морозом пошкоджень!
При відключенні від електромережі пристрої 
захисту від замерзання та контрольні пристрої не 
діють. 

 > Ніколи не вимикайте прилад з електричної 
мережі.

 > Встановіть головний вимикач приладу у поло-
ження “I”.

b
 Обережно!

Матеріальні збитки в результаті наявності засо-
бів захисту від замерзання у первинному кон-
турі опалення!
Додавання до води системи опалення засобів для 
захисту від замерзання може призвести до змін 
ущільнень та мембран, а також - до появи шумів у 
режимі опалення.
Компанія Vaillant не несе за це жодної відповідаль-
ності, як і за викликані цим опосередковані збитки.

 > Ніколи не додавайте до води системи опа-
лення засобів для захисту від замерзання.

4.10.1  Функція захисту від замерзання

Газовий конденсаційний котел оснащений функцією захисту від 
морозу:
Якщо температура лінії підведення при ввімкнутому головному 
вимикачі падає нижче 5 °C, прилад вмикається і нагріває опалю-
вальний контур приблизно до 30 °C.

b
 Обережно!

Небезпека замерзання частин всієї установки!
Функція захисту від замерзання не може забезпе-
чити циркуляцію води через всю опалювальну 
установку.

 > Візьміть до уваги функцію захисту від замер-
зання регулюючого приладу.

4.10.2 Морозозахист шляхом спорожнювання

Інший варіант морозозахист полягає в тім, щоб спорожнити опалю-
вальну установку й прилад. При цьому необхідно переконатися в 
тім, що як установка, так і прилад спорожняються повністю.
Також необхідно спорожнити всі водопроводи холодної й гарячої 
води в будинку й в приладі.
Проконсультуйтеся із цього приводу у своєму спеціалізованому під-
приємстві.
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4.10.3 Вимір, виконуваний сажотрусом

i
 Описані в даному розділі вимірювальні й контрольні 
роботи виконуються тільки Вашим сажотрусом.

67

4.13  Вмикання режиму сажотрус

Для виконання вимірювань дотримуйтеся наступного порядку дій:
 > Активуйте режим сажотрус, при цьому натисніть одночасно 

кнопки “+” (6) і “-” (7) DIA-системи.
Індикація на дисплеї:
S.Fh = Режим “сажотрус“ опалення
S.Fb = Режим “сажотрус“ гарячої води

 > Здійснюйте вимір не раніше ніж через 2 хвилини роботи апа-
рата.

 > Відкрутіть ковпачок контрольного отвору.
 > Здійснюйте виміри в тракті випускних газів на контрольному шту-

цері. Виміри в напрямку руху повітря Ви можете здійснювати на 
контрольному штуцері.

 > За допомогою одночасного натискання кнопок “+” (6) і “-” (7) Ви 
зможете знову залишити режим вимірювання. 
Режим вимірювання також закінчиться, якщо протягом 15 хви-
линне буде натиснута жодна кнопка.

 > Знову загвинтіть ковпачок  контрольного отвору.
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5 Техобслуговування

a
 Небезпека!

Небезпека матеріального збитку й травм 
людей через неправильне поводження!
Невиконане техобслуговування може негативно 
позначитися на експлуатаційній безпеці приладу й 
привести до матеріального збитку й травм людей.

 > Ніколи не намагайтеся самостійно виконати 
роботи з техобслуговування або ремонтні 
роботи на опалювальному приладі.

 > Доручіть виконання цих робіт акредитованому 
спеціалізованому підприємству. Ми рекоменду-
ємо укласти договір на техобслуговування.

Умовою тривалої готовності до експлуатації, експлуатаційної без-
пеки, надійності й довгого терміну служби є щорічне проведення 
огляду/техобслуговування приладу фахівцем. 
Регулярне техобслуговування забезпечує оптимальний ККД й, тим 
самим, економічну експлуатацію Вашого газового конденсаційного 
котла.

Перевірка стічної труби конденсату та стічної лійки
Стічна труба конденсату та стічна лійка повинні постійно пропускати 
воду.

 > Регулярно перевіряйте стічну трубу конденсату та стічну лійку на 
наявність дефектів, особливо - засмічення.

В стічній трубі конденсату та стічній лійці не повинно бути видимих 
або відчутних перешкод.

 > При виявленні дефекту доручіть його усунення кваліфікованому 
спеціалісту.



Гарантія та сервісна служба

Посібник з експлуатації ecoCRAFT exclusiv 0020149573_00 19

6

6 Гарантія та сервісна служба

6.1 Гарантійне та сервісне обслуговування 

Безкоштовна інформаційна телефонна лінія по Україні 
0 800 50 18 050

6.2 Гарантія заводу-виробника для України

1. Гарантія надається на наведені в інструкції для кожного конкрет-
ного приладу технічні характеристики.
2. Термін гарантії заводу виробника:

 – 12 місяців від дня введення устаткування в експлуатацію, але не 
більше 18 місяців від дня покупки товару;

 – за умови підписання сервісного договору між користувачем та 
сервіс-партнером по закінченню першого року гарантії;

 – 24 місяця від дня введення устаткування в експлуатацію, але не 
більш 30 місяців від дня покупки товару; при обов‘язковому дотри-

     манні наступних умов: 
а) устаткування придбане у офіційних постачальників Vaillant у 
країні, де буде здійснюватися його установка; 
б) введення в експлуатацію і обслуговування устаткування здій-
снюється уповноваженими Vaillant організаціями, що мають 
чинні місцеві дозволи і ліцензії (охорона праці, газова служба, 
пожежна безпека і т.д.); 
в) були дотримані всі приписи, наведені в технічній документа-
ції Vaillant для конкретного приладу.

3. Виконання гарантійних зобов‘язань, передбачених чинним законо-
давством тої місцевості, де був придбаний апарат виробництва 
фірми Vaillant, здійснюють сервісні організації, уповноважені Vaillant, 
або фірмовий сервіс Vaillant, що мають чинні місцеві дозволи і ліцен-
зії (охорона праці, газова служба, пожежна безпека і т.д.).
4. Гарантійний термін на замінені після закінчення гарантійного 
строку вузли, агрегати і запасні частини становить 6 місяців. У резуль-
таті ремонту або заміни вузлів і агрегатів гарантійний термін на виріб 
у цілому не поновлюється. 
5. Гарантійні вимоги задовольняються шляхом ремонту або заміни 
виробу за рішенням уповноваженої Vaillant організації.
6. Вузли і агрегати, які були замінені на справні, є власністю Vaillant і 
передаються уповноваженій організації.
7. Обов‘язковим є застосування оригінальних приладь (труби для під-
ведення повітря і/або відводу продуктів згоряння, регулятори, і т.д.), 
запасних частин;
8. Претензії щодо виконання гарантійних зобов‘язань не прийма-
ються, якщо: 

а) зроблені самостійно, або не уповноваженими особами, 
зміни в устаткуванні, підключенні газу, притоку повітря, води й 
електроенергії, вентиляції, на димоходах, будівельні зміни в 
зоні встановлення устаткування;
б) устаткування було ушкоджено при транспортуванні або 
неналежному зберіганні;
в) при недотриманні інструкцій з правил монтажу, і експлуата-
ції устаткування;
г) робота здійснюється при тиску води понад 10 бар (для водо-
нагрівачів);
д) не з нового рядка параметри напруги електромережі не від-
повідають місцевим нормам;

е) збиток викликаний недотриманням державних технічних 
стандартів і норм;
ж) збиток викликаний потраплянням сторонніх предметів в еле-
менти устаткування;
з) застосовується неоригінальне приладдя і/або запасні час-
тини.

9. Уповноважені організації здійснюють безоплатний ремонт, якщо 
недоліки не викликані причинами, зазначеними в пункті 7 (8), і 
роблять відповідні записи в гарантійному талоні.
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Виробник

Постачальник

Представництво Vaillant в Україні 
Тел.: + 3 044 3791320       Факс:  + 3 044 3791325

info@vaillant.ua       www.vaillant.ua       Гаряча лінія, Україна 0 800 501 805  


