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1 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

Seuraavat ohjeet on tarkoitettu kokonaisdokumentaation 
saatteeksi. Näiden käyttöohjeiden lisäksi on huomioitava 
muut pätevät asiakirjat.
Emme ota mitään vastuuta näiden ohjeiden noudatta-
matta jättämisestä aiheutuvista vahingoista.

Muut voimassa olevat asiakirjat
 > Ota varaajan käytön yhteydessä ehdottomasti huomi-

oon myös kaikki muut käyttöohjeet, jotka liittyvät lait-
teistosi muihin osiin.

Kyseiset käyttöohjeet toimitetaan laitteiston eri osien 
mukana.

1.1 Asiakirjojen säilytys

 > Säilytä nämä käyttöohjeet sekä muut kyseessä olevat 
asiakirjat huolellisesti, jotta ne ovat tarvittaessa käy-
tettävissäsi.

1.2 Käytetyt symbolit

Seuraavassa selitetään tekstissä käytettyjen symbolien 
merkitys.

a
Vaaraa kuvaava symboli
 – Välitön hengenvaara
 – Vakavien henkilövahinkojen vaara
 – Lievien henkilövahinkojen vaara

e
Vaaraa kuvaava symboli
 – Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

b
Vaaraa kuvaava symboli
 – Aineellisten vahinkojen vaara
 – Ympäristövahinkojen vaara

i
Hyödyllisiä lisäneuvoja ja -tietoja kuvaava 
symboli

 >  Symboli osoittaa vaadittavat toimenpiteet

1.3 Ohjeiden voimassaolo

Nämä käyttöohjeet pätevät yksinomaan laitteistoille, 
joissa on seuraavat tuotenumerot:

Laitetyyppi Tuotenumero

VIH RW 400 B 0010010170

Taul. 1.1 Laitetyypit ja tuotenumerot

Laitteen tuotenumero on merkitty tyyppikilpeen.

Dokumentaatiota 1 koskevia ohjeita
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2 Laitteiston kuvaus

2.1 Tyyppikuvaus

Toimitettavan varaajan koko on seuraava:

Tyyppimerkintä Varaajan tilavuus

VIH RW 400 B 390 litraa

Taul. 2.1 VIH RW:n tyyppikuvaus

2.2 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi on asennettu tehtaalla kotelon yläosaan. 
10-lukuinen tuotenumero luetaan 7. merkistä alkaen.

2.3 CE-merkintä

CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyttää asianomai-
sen direktiivin olennaiset vaatimukset tyyppikilven 
mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana tarkastel-
tavaksi valmistajalta.

2.4 Tarkoituksenmukainen käyttö

Vaillantin varaaja VIH RW 400 B on valmistettu nykytek-
niikan ja tunnustettujen turvallisuussääntöjen ja turva-
teknisten säädösten mukaisesti. Laitteiston asiantunte-
maton tai määräystenvastainen käyttö voi olla käyttä-
jälle tai kolmansille hengenvaarallinen tai se voi johtaa 
laitteiston toimintahäiriöihin ja materiaalivahinkoihin.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lap-
set mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, senso-
riset tai psyykkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole 
asian edellyttämää kokemusta ja/tai tietoa. Poikkeuk-
sena on ainoastaan tilanne, jossa käyttöä valvoo kyseis-
ten henkilöiden turvallisuudesta vastaava henkilö tai 
jossa kyseiset henkilöt ovat saaneet turvallisuutta valvo-
valta henkilöltä ohjeet, kuinka laitetta tulee käyttää.
Lapsia on valvottava, jotta voidaan olla varmoja, että he 
eivät leiki laitteella.
Varaajan käyttö ajoneuvoissa, kuten asuntovaunuissa tai 
matkailuautoissa, ei ole tarkoituksenmukaista käyttöä. 
Ajoneuvoiksi ei katsota pysyvästi ja kiinteästi asennet-
tuja pyörättömiä yksikköjä (ns. kiinteä asennus).
Varaajat on tarkoitettu ainoastaan enintään 85 °C läm-
pöisen käyttöveden tuottamiseen kotitalousten ja yritys-
ten käyttöä varten käyttövesiasetuksen mukaan. Ne on 
asennettava Vaillantin geoTHERM- tai zeoTHERM-tyyp-
pisten lämmityslaitteiden yhteyteen sekä liitettävä Vail-
lantin aurinkolämpöjärjestelmään.
Varaajat on helppo integroida kaikkiin Vaillantin tai mui-
den valmistajien keskuslämmityslaitteistoihin. Asennuk-
sen yhteydessä on noudatettava näitä ohjeita.
Muu tai tätä laajempi käyttö katsotaan tarkoituksenvas-
taiseksi käytöksi. Laitteen valmistaja/toimittaja ei vastaa 
siitä aiheutuvista vahingoista. Vastuu on yksin 
 käyttäjällä.
Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös käyttö- ja 
asennusohjeiden ja kaikkien muiden niiden ohella päte-
vien asiakirjojen noudattaminen sekä tarkastusta ja 
huoltoa koskevien ehtojen noudattaminen.
Kaikenlainen laitteiden väärinkäyttö on kielletty!

2 Laitteiston kuvaus
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2.5 Rakenne

1

2

3

Kuva 2.1 Laitteen etupuoli

Selitykset kuvaan 2.1
1 Ylhäällä sijaitseva magnesiumsuoja-anodi
2 Lisävarusteisen lisäsähkövastuksen laippa 
3 Puhdistusaukko/laippa ja alhaalla sijaitseva 

 magnesiumsuoja-anodi

Vaillantin varaaja VIH RW 400 B on tarkoitettu epäsuo-
raa lämmitystä hyödyntäväksi lämminvesivaraajaksi eri-
tyisesti lämpöpumpuille ja zeoliittikäyttöisille lämmitys-
laitteistoille, joiden yhteydessä käytetään aurinkoener-
giapohjaista lämminvesijärjestelmää.

Jotta laitteiston pitkä käyttöikä voidaan varmistaa, 
varaajien ja putkikierukoiden käyttövesipuoleinen pinta 
on emaloitu. Lisäksi  jokaisessa säiliössä on korroosiosuo-
jana kaksi  magnesiumsuoja-anodia. Huoltovapaa suoja-
anodi on saatavana lisävarusteena.

Lämmönsiirto tapahtuu kahden hitsaamalla kiinnitetyn 
putkikierukkaryhmän kautta.

Lisäksi varaajiin voidaan  asentaa jälkilämmitystä tukeva 
lisäsähkövastus (lisävaruste). Näin kesäkäytössä voidaan 
välttää kokonaan lämmityslaitteen avulla tapahtuva 
 jälkilämmitys.

2.6 Toiminta

Varaaja on liitetty kylmävesiliitännän kautta vesijohto-
verkostoon ja lämminvesiliitännän kautta vedenottopaik-
kaan. Kun vedenottopaikasta otetaan lämmintä vettä, 
varaajaan virtaa sen seurauksena kylmää vettä. Siellä 
vesi lämmitetään varaajan lämpötilansäätimeen määri-
tellyn lämpöiseksi.

Lämmitys tapahtuu kahdessa erillisessä piirissä.
Alla olevalla kylmällä alueella on  aurinkolämmönvaihdin. 
Ala-alueen suhteellisen alhaiset veden lämpötilat varmis-
tavat optimaalisen lämmönsiirron aurinkoenergiapiiristä 
varaajassa olevaan veteen myös silloin, kun auringonsä-
teily on heikkoa.
Toisin kuin aurinkolämmitys, lämpimän käyttöveden jälki-
lämmitys tapahtuu esimerkiksi lämpöpumpun avulla 
varaajan lämpimämmällä yläalueella. Jälkilämmityksen 
valmiustilavuus on noin kaksi kolmasosaa varaajan 
 tilavuudesta.

Laitteiston kuvaus 2
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3  Turvallisuus

3.1 Turvallisuusohjeet ja varoitukset

 > Noudata käytön yhteydessä yleisiä turvallisuusohjeita 
ja varoituksia, jotka on otettava huomioon ennen 
kutakin toimenpidettä.

3.1.1 Varoitusten luokittelu

Varoitukset on luokiteltu varoitusmerkein ja huomiosa-
noin mahdollisen vaaran vakavuuden mukaan seuraa-
vasti:

Varoitus-
merkki

Huomio-
sana

Selitys

a
Vaara! Välitön hengenvaara tai vakavien 

henkilövahinkojen vaara

e
Vaara! Sähköiskun aiheuttama 

hengenvaara

a
Varoitus! Lievien henkilövahinkojen 

vaara

b
Varo! Materiaalivaurioiden tai ympäris-

töhaittojen vaara

3.1.2 Varoitusten rakenne

Varoitukset voi tunnistaa niiden ylä- ja alapuolella ole-
vasta erotusviivasta. Ne on laadittu seuraavan perusperi-
aatteen mukaisesti:

a
 Huomiosana! 
Vaaran laatu ja aiheuttaja!
Vaaran laatua ja aiheuttajaa koskeva selitys.

 > Toimenpiteet, joilla vaara torjutaan

3.2 Yleiset turvaohjeet

Pystytys ja säätö
Asennuksen ja ensikäyttöönoton saa tehdä ainoastaan 
virallisesti hyväksytty ammattilainen. Hän on myös vas-
tuussa asennuksen ja ensimmäisen käyttöönoton 
ammattimaisesta ja ohjeidenmukaisesta toteutuksesta.
Lisäksi hän vastaa myös laitteen tarkastus-, huolto- ja 
kunnossapitotoimenpiteiden suorittamisesta sekä muu-
tostöiden tekemisestä.

Suljetusta  varoventtiilistä johtuvien vahinkojen 
välttäminen
Lämmityksen yhteydessä  ilman poistokanavasta valuu 
vettä. (Poikkeus: käytössä on lämpimän käyttöveden kal-
vopaisunta-astia).

 > Älä koskaan sulje varoventtiiliä tai ilman poistokana-
vaa. Muutoin varaaja voi haljeta.

Palovammojen välttäminen
Ota huomioon seuraava:
Vedenottopaikkojen ulosvirtauslämpötila voi nousta 
aurinkoenergialla tapahtuva varaajan latauksen jälkeen 
enimmillään jopa 85 °C:een.

 Pakkasvaurioiden välttäminen
Jotta voit käyttää lämmityslaitteen kaikkia turvatoimin-
toja, älä sammuta lämmityslaitetta kokonaan. Jos haluat 
kytkeä laitteen pois käytöstä pidemmäksi ajaksi ja laite 
sijaitsee lämmittämättömässä, roudan tai pakkasen vai-
kutuksille alttiissa tilassa, varaaja on tyhjennettävä koko-
naan.

Vuodoista aiheutuvien vahinkojen välttäminen
Jos jakeluverkostossa varaajan ja vedenottopaikkojen 
välillä ilmenee vuotoja, sulje varaajan kylmäveden sulku-
venttiili ja anna virallisesti hyväksytyn ammattiliikkeen 
korjata vuoto.

Ohjeidenvastaisten muutosten aiheuttamien 
vahinkojen välttäminen
Tuloputkien, ilman poistokanavan ja varoventtiilin muu-
tostöitä saa tehdä ainoastaan virallisesti hyväksytty 
ammattiliike!

Vääränlaisen  veden laadun aiheuttamien vahinkojen 
välttäminen
Laitteistoa saa käyttää ainoastaan käyttöveden lämmi-
tykseen. Jos vesi ei täytä käyttövesiasetuksen vaatimuk-
sia, laite voi vaurioitua.

3  Turvallisuus
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4 Käyttö

a
 Vaara!
Järjestelmästä vuotava vesi aiheuttaa 
palovammavaaran!
Suljettu varoventtiili voi aiheuttaa varaajan 
halkeamisen.

 > Älä koskaan sulje varoventtiiliä.

Varaajaa VIH RW hallitaan lämpöpumpun säätimellä tai 
aurinkokeräinjärjestelmän säätimellä.
Voit säätää ja lukea varaajan käyttöveden lämpötilan asi-
anmukaisella säätimellä.

4.1 Lämminvesivaraajan käyttöönotto

Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin lämminvesivaraajan 
käyttöönoton yhteydessä (esimerkiksi pitkästä poissa-
olosta johtuvan päältäpoiskytkennän ja tyhjennyksen 
 jälkeen):
 – Onko kylmäveden sulkuventtiili auki?

Jos ei, avaa se.
 – Onko lämminvesivaraaja täynnä vettä?

Tunnistat sen siitä, kun avaat lämpimän käyttöveden 
laskuhanan ja sieltä tulee vettä. Jos yhtään vettä ei 
tule ulos, täytä lämminvesivaraaja avaamalla kylmäve-
den sulkuventtiili. Heti kun lämminvesipisteestä alkaa 
tulla vettä, lämminvesivaraaja on täynnä.

 – Onko lämmitin käyttövalmis?
Jos ei, kytke se päälle.

 > Säädä lämminvesivaraajan käyttöveden lämpötila sää-
timellä tai lämmityslaitteella.

 > Voit lukea varaajan käyttöveden saavutetun lämpöti-
lan säätimellä tai lämmityslaitteella.

i
 Ensimmäisen lämmityksen yhteydessä tai pit-

kien pysähtymisen estoaikojen jälkeen varaa-
jan täysteho on käytettävissä vasta odotus-
ajan jälkeen.

i
 Taloudellisista ja hygieniasyistä johtuen suo-

sittelemme määrittämään  varaajan lämpöti-
laksi 55 °C alhaisten järjestelmälämpötilojen 
vuoksi. Tämä takaa parhaan mahdollisen talo-
udellisuuden energiansäästölain (EnEG) puit-
teissa ja hidastaa varaajan kalkkeutumista.

4.2 Lämminvesivaraajan tyhjennys

Jotta varaaja voidaan tyhjentää, rakenteeseen on asen-
nettava tyhjennysventtiili.

 > Asennuta tyhjennysventtiili tarvittaessa 
 ammattiliikkeellä.

 > Sulje kylmäveden sulkuventtiili.
 > Kiinnitä letku tyhjennysventtiiliin.
 > Aseta letkun vapaa pää asianmukaiseen 

 ulosvirtauskohtaan. 
 > Avaa tyhjennysventtiili.
 > Avaa ylimpänä oleva lämminvesipiste vesiputkien 

ilmausta ja täydellistä tyhjennystä varten.
 > Kun kaikki vesi on poistunut, sulje lämminvesipiste ja 

tyhjennysventtiili.
 > Irrota letku.

4.3 Hoito

b
 Varoitus!
Virheellinen hoito voi aiheuttaa vaurioita!
Tarkoitukseen sopimattomien  puhdistusainei-
den käyttö voi vahingoittaa varaajan ulkopuo-
lisia osia ja koteloa. Älä käytä mitään hankaa-
via puhdistusaineita tai liottimia (kaikenlaiset 
hankausaineet, bensiini jne.).

 > Puhdista varaaja kostealla, mahdollisesti 
saippuaveteen kastetulla liinalla.

Käyttö 4
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4.4 Energiansäästövihjeitä

Järkevä  lämpimän käyttöveden lämpötila
Lämmintä käyttövettä tulee lämmittää vain sen verran 
kuin käyttö edellyttää. Sitä suuremmaksi säädetty lämpi-
män käyttöveden lämpötila aiheuttaa turhaa energianku-
lutusta, ja jos lämpimän käyttöveden lämpötila on yli 
55 °C, kalkkia vapautuu lisäksi enemmän.

Veden harkittu ja vastuullinen käyttö
Veden harkittu ja vastuullinen käyttö voi pienentää käyt-
tökustannuksia merkittävästi. Esimerkiksi suihkussa käy-
minen kylpemisen sijaan: Yhtä kylpykertaa varten tarvi-
taan noin 150 litraa vettä. Sitä vastoin suihku, jossa on 
moderni, vettä säästävä suutin, kuluttaa vain noin kol-
masosan kyseisestä vesimäärästä. Yleinen huomautus: 
Vuotava vesihana tuhlaa vuodessa jopa 2 000 vesilitraa 
ja vuotava WC-istuin jopa 4 000 vesilitraa. Uusi tiiviste 
maksaa sitä vastoin vain vajaan euron.

 Käytä kiertopumppuja vain tarvittaessa
Kiertopumput parantavat kiistatta lämpimän veden val-
mistuksen mukavuutta. Ne kuluttavat kuitenkin myös vir-
taa. Järjestelmässä kiertävä käyttämätön lämmin käyt-
tövesi viilenee, kun se virtaa putkissa, minkä jälkeen se 
täytyy lämmittää uudelleen.
Käytä kiertopumppuja sen vuoksi vain silloin, kun todella 
tarvitset lämmintä käyttövettä yleisesti taloudessasi. 
Useimmissa kiertopumpuissa joko varusteena olevien tai 
jälkiasenteisina saatavien ajastimien avulla voidaan mää-
rittää yksilöllisiä aikaohjelmia. Säästä riippuvaisten sää-
töjen yhteydessä käytettävissä olevat lisätoiminnot mah-
dollistavat myös usein kiertopumppujen aikaperustainen 
ohjauksen.

 > Kysy apua ammattiliikkeestä.
Toinen mahdollisuus on kytkeä kiertojärjestelmä päälle 
tietyksi ajaksi myös käyttämällä usein käytetyn vedenot-
topaikan lähellä olevaa painiketta tai kytkintä.

5 Tarkastus ja huolto

Varaajan jatkuva käyttövalmius ja -turvallisuus, luotetta-
vuus sekä pitkä käyttöikä edellyttävät, että ammatti-
asentaja tarkastaa/huoltaa laitteen vuosittain.

a
 Vaara!
Epäasianmukaisten huolto- ja korjaustöiden 
aiheuttama loukkaantumis- ja aineellisten 
vahinkojen vaara!
Tekemättä jätetyt tai epäasianmukaisesti suo-
ritetut huoltotyöt voivat heikentää laitteen 
käyttöturvallisuutta.

 > Älä yritä sen vuoksi koskaan yritä tehdä 
laitteen huoltotöitä itse.

 > Teetä huoltotyöt virallisesti hyväksytyllä 
ammattiliikkeellä.

Suosittelemme tekemään  huoltosopimuksen.

Kun veden kalkkipitoisuus on suuri, säännöllinen kalkin-
poisto on suositeltavaa.

4 Käyttö
5 Tarkastus ja  huolto
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6 Takuu ja asiakaspalvelu

6.1 Takuu

Takuu vastaa maanne lainmukaisia määräyksiä.

6.2 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät takapuolella 
mainitun osoitteen alta tai WWW-sivulta osoitteesta 
www.vaillant.fi.

7 Kierrätys ja hävittäminen

Vaillant geoSTOR ja kuljetuspakkaukset koostuvat pää-
osin kierrätettävistä materiaaleista.

7.1 Laitteen hävittäminen

Lämminvesivaraajaa ja mitään lisävarusteita ei saa 
hävittää talousjätteen mukana.

 > Huolehdi siitä, että vanha laite ja mahdolliset lisäva-
rusteet hävitetään asianmukaisella tavalla.

7.2 Pakkauksen hävittäminen

 > Jätä kuljetuspakkauksen hävittäminen sille virallisesti 
hyväksytylle ammattiliikkeelle, joka on asentanut 
 laitteen.

 Takuu ja  asiakaspalvelu 6
Kierrätys ja hävittäminen 7
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