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1 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

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

Muut voimassa olevat asiakirjat
 > Noudata asennuksessa ehdottomasti varaajan raken-

neosien ja komponenttien kaikkia asennusohjeita. 
Nämä asennusohjeet toimitetaan laitteiston eri raken-
neosien sekä täydentävien komponenttien mukana.

 > Noudata lisäksi kaikkia laitteiston komponenttien 
mukana tulevia käyttöohjeita.

1.1 Asiakirjojen säilytys

 > Luovuta nämä asennus- ja huolto-ohjeet sekä kaikki 
muut pätevät asiakirjat ja mahdollisesti tarvittavat 
apuvälineet laitteiston omistajalle.

Tämän tehtävänä on huolehtia säilyttämisestä, jotta 
kaikki ohjeet ja apuvälineet ovat saatavissa silloin, kun 
niitä tarvitaan.

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 asennusohjeet pätevät yksinomaan laitteistoille, 
joissa on seuraavat tuotenumerot:

Laitetyyppi Tuotenumero

VIH RW 400 B 0010010170

Taul. 1.1 Laitetyypit ja tuotenumerot

Laitetyyppi ja tuotenumero on merkitty tyyppikilpeen.

Dokumentaatiota koskevat ohjeet 1
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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 
(lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, 
sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla 
ei ole asian edellyttämää kokemusta ja/tai tietoa. Poikke-
uksena on ainoastaan tilanne, jossa käyttöä valvoo 
kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaava henkilö 
tai jossa kyseiset henkilöt ovat saaneet turvallisuutta 
valvovalta 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!

2.5 Rakenne

1

2

3

Kuva 2.1 Laitteen etupuoli

Selitykset kuvaan 2.1
1 Puhdistusaukko/laippa ja magnesiumsuoja-anodi (Æ 120)
2 Lisävarusteisen lisäsähkövastuksen (G1 1/2) laippa
3 Puristin kotelon kiinnitykseen irrotuksen jälkeen

2 Laitteiston kuvaus
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Kuva 2.2 Laitteiston liitännät

Selitykset kuvaan 2.2
1  Magnesiumsuoja-anodi
2  Lämminvesiliitäntä (R1)
3  Lämmityksen menoyhde (R1 1/4)
4  Kiertoliitäntä (R3/4)
5  Suojatasku,  Lämmitysanturi (Æ 12)
6  Lämmityksen paluuyhde (R1 1/4)
7  Aurinkolämpöjärjestelmän menoputki (R1 1/4)
8  Suojatasku  Aurinkoanturi (Æ 12)
9  Aurinkolämpöjärjestelmän paluuputki (R1 1/4)
10  Kylmävesiliitäntä (R1)

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 (¬ Kuva 2.1, kohta 3 
ja Kuva 2.2, kohta 1). Huoltovapaa suoja-anodi on saa-
tavana lisävarusteena.

Lämmönsiirto tapahtuu kahden hitsaamalla kiinnitetyn 
putkikierukkaryhmän kautta.

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

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 tila-
vuudesta.

2.7 Toimitettavat lisävarusteet

 – Lisäsähkövastus

Laitteiston kuvaus 2
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3  Turvallisuus

3.1 Turvallisuusohjeet ja varoitukset

 > Noudata asennuksen ja huollon yhteydessä yleisiä tur-
vallisuusohjeita ja varoituksia, jotka on otettava huo-
mioon 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

 > Noudata ehdottomasti seuraavia turvallisuusohjeita ja 
määräyksiä.

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.

 > Mikäli vesijohtoputket eivät ole metallia, varmista val-
mistajalta, että ne kestävät jatkuvassa käytössä 70 °C 
enimmäislämpötilan ja tuntikohtaisesti 95 °C enim-
mäislämpötilan.

 > Jos jatkuva lämpötila on yli 60 °C, asenna lämpimän 
käyttöveden syöttösekoitusventtiili suojaamaan putkia 
kuumuudelta sekä energiankulutussyistä.

 > Käytä ruuviliitosten kiristämiseen tai avaamiseen aina 
sopivaa kiintoavainta (kita-avain). Älä käytä putkipih-
tejä, jatkokappaleita jne.

Sähköpotentiaalin tasaaminen
Kun varaajassa käytetään sähkövastusta, veteen voi vie-
raan jännitteen seurauksena muodostua sähköpotenti-
aali, joka voi aiheuttaa sähkövastuksessa sähkökemial-
lista korroosiota.

 > Varmista, että lämminvesiputket ja kylmävesiputket 
on liitetty mahdollisimman lähellä varaajaa maadoi-
tuskaapelilla maadoitusjohtoon.

 > Varmista lisäksi, että myös sähkövastus on liitetty 
maadoitusliittimellä maadoitusjohtoon.

Puuttuvasta tai suljetusta  varoventtiilistä johtuvien 
vahinkojen välttäminen
Kun varaajassa olevaa lämmintä käyttövettä lämmite-
tään, veden tilavuus kasvaa. Jotta varaaja ei halkea pai-
neen nousun seurauksena, siihen on asennettava varo-
venttiili ja ilman poistokanava.
Lämmityksen yhteydessä  ilman poistokanavasta valuu 
vettä. (Poikkeus: käytössä on lämpimän käyttöveden kal-
vopaisunta-astia).

 > Vie ilman poistokanava asianmukaiseen ulosvirtaus-
kohtaan ja varmista, ettei kyseinen sijainti aiheuta 
henkilövahinkojen vaaraa.

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

3  Turvallisuus
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Palovammojen välttäminen
 > Ota huomioon, että vedenottopaikkojen ulosvirtaus-

lämpötila 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 
 kokonaan.

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.

3.3 Määräykset, säädökset, direktiivit

Epäsuorasti lämmitetyn lämminvesivaraajan sijoittami-
sessa, asentamisessa ja käyttämisessä tulee noudattaa 
erityisesti seuraavia paikallisia asetuksia, määräyksiä, 
sääntöjä ja direktiivejä, jotka koskevat
 – sähköliitäntää
 – sähköntoimittajaa
 – vesilaitosta
 – maalämmön käyttöä
 – lämpölähteiden ja lämmityslaitteistojen liittämistä
 – energian säästämistä
 – hygieniaa

 Turvallisuus 3
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4 Asennus

4.1  Toimitukseen sisältyvät osat

1

4

3

2

Kuva 4.1 Toimitukseen sisältyvät osat

 > Tarkasta, että toimitus sisältää kaikki tarvittavat osat.

Kohta
Luku-
määrä

Nimitys

1 1 Lämminvesivaraaja ja eriste

2 1
Taustapaperiin kiinnitetyt teipit 
(pyöreän muovikannen alla).

3 1
Puristin 
(eristeaukossa pyöreän muovikannen alla)

4 2 Asennus- ja huolto-ohjeet, käyttöohjeet

Taul. 4.1 Toimitukseen sisältyvät osat

4.2 Sijoituspaikka

Lämminvesivaraaja on sijoitettava lämmittimen välittö-
mään läheisyyteen. Näin vältetään tarpeettomat 
 lämpöhäviöt.

Ota huomioon täyden varaajan paino sijoituspaikkaa 
 valitessasi. 

 > Valitse varaajan sijoituspaikka siten, että käyttövesi-, 
lämmitys- ja aurinkolaitteiston putket voidaan vetää 
tarkoituksenmukaisesti.

Lämminvesivaraaja on sijoitettava paikkaan, joka on suo-
jassa roudalta ja pakkaselta.

 > Lämmityslaitteistoasetuksen mukaan ja energiahäviön 
välttämiseksi kaikissa hydraulijohdoissa on oltava läm-
pöeritys.

4.3 Mitat

4.3.1  Tilantarve kallistettuna

VIH 400

14
5

0
16

8
3

Kuva 4.2  Tilantarve kallistettuna

4.3.2  Vähimmäisetäisyys

300 mm 

3
0

0
 m

m
 

Kuva 4.3 Vähimmäisetäisyys

 > Noudata sijoituksen yhteydessä varaajan ja sen vie-
reisten seinien välistä 300 mm:n vähimmäisetäisyyttä, 
jotta eristeen asennus ja irrotus sujuvat ongelmitta.

 > Noudata sen lisäksi myös varaajasäiliön tarran 
 merkintöjä.

Kun sauva-anodia käytetään ylhäällä sijaitsevana  magne-
siumsuoja-anodina, huoltoa varten on jätettävä 
600 mm:n vähimmäisetäisyys kattoon.

4 Asennus
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4.3.3 Laitteiston ja liitäntöjen mitat

B
 

C
 

D
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Kuva 4.4  Laitteiston ja liitäntöjen mitat

Tyyppi Yksikkö VIH RW 400 B

A mm 650
B mm 308 *
C mm 863 *
D mm 1473 *
e mm 12 *
F mm 159 *
G mm 245 *
H mm 510 *
I mm 602 *
J mm 902 *
K mm 1215 *
L mm 1301 *
b mm 807
t mm 875

Taul. 4.2 Laitteiston mitat

* Korkeussäätöiset tukijalat lisäävät korkeutta enimmillään 
20 mm.

Asennus 4
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4.4 Kuljetus sijoituspaikalle

a 
Vaara!
Suuri paino aiheuttaa loukkaantumisvaaran 
laitteistoa nostettaessa!
Varaaja painaa enimmillään 180 kg.

 > Jos varaajaa on pakko nostaa, nostamassa 
on oltava useita henkilöitä loukkaantumis-
ten välttämiseksi.

b
 Varoitus!
Vääränlainen kuljetusväline voi aiheuttaa 
vaurioita!

 > Varmista, että kuljetusvälineen kantavuus 
on riittävän suuri varaajan painoon nähden.

b
 Varoitus!
Riittämätön tila kallistuksen yhteydessä 
voi aiheuttaa vaurioita!
Jos  tilantarvetta kallistettuna ei oteta huomi-
oon, varaaja voi vaurioitua.

 > Ennen kuljetuspakkauksen kallistusta on 
varmistettava, että käytettävissä on tar-
peeksi tilaa ja ettei varaaja törmää tai 
kolahda mihinkään.

b
 Varoitus!
Varomaton kuljetus voi aiheuttaa vaurioita!
Varaajan pohjan eriste ei saa vauriotua.

 > Varo vaurioittamasta varaajan pohjan eris-
tettä. Irrota eriste tarvittaessa kuljetusta 
varten.

Varaaja toimitetaan täysin asennettuna. 
Kuljetus sijoituspaikalle voi tapahtua monella eri tavalla.
 – Kokonaan pakkauksessa, mikäli asennuspaikka ja sen 

rakenteet sen mahdollistavat.
 – Ilman pakkausta ja täysin asennettuna, mikäli kulje-

tusreitti sallii sen.
 – Ilman pakkausta ja eristettä, mikäli ovet ovat kapeita 

tai kotelon suojaamiseksi.

i
 Kotelon ja eristeen irrotukseen ja asennuk-

seen menee yhdeltä henkilöltä noin kymme-
nen minuuttia.

i
 Käytä tarvittaessa lisävarusteena saatavia 

kuljetusapuvälineitä.

4.4.1 Varaajan kuljetus pakkauksessa

Kuva 4.5  Varaajan kuljetus polystyreenisen ylä- ja alasuojuksen 

ja pahvisen kuljetuslaatikon käsittävässä 

 pakkauksessa

 > Kuljeta varaaja sijoituspaikalle asianmukaisella kulje-
tusvälineellä, esimerkiksi säkkikärryillä.

4 Asennus
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4.4.2 Varaajan kuljetus ilman pakkausta

b
 Varoitus!
Pehmusteiden puuttuminen voi aiheuttaa 
vaurioita!

 > Aseta asianmukaisilla pehmusteilla varus-
tettu varaaja tukevasti säkkikärryjä vasten 
(käytä esimerkiksi alasuojuksesta katkais-
tua kappaletta).

Kuva 4.6  Kuljetus ilman pakkausta

 > Pura pahvinen kuljetuslaatikko ja irrota yläsuojus.
 > Siirrä alasuojuksen päällä oleva varaaja lavan reunan 

yli siten, että voit katkaista alasuojuksen jalalla val-
miista murtokohdasta.

 > Aseta säkkikärryt lavan eteen ja lastaa varaaja 
 kärryihin.

 > Kuljeta varaaja sijoituspaikalle.

4.4.3 Kotelon ja eristeen irrotus

1

2

3

Kuva 4.7  Kannen ja suojusten irrotus

 > Irrota varaajan pyöreä muovikansi (1).
 > Vedä irti varaajan etupuolella olevien molempien laip-

pojen (2 ja 3) suojukset.

Asennus 4
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1

Kuva 4.8  Kotelon irrotus

 > Irrota seuraavaksi varaajan takapuolelta, metallilistan 
toisesta reunasta kaksi muovista kiinnitysruuvia (1) 
(esimerkiksi kolikon avulla).

 > Ota kiinni kotelon metallilistasta ja käännä varaaja 
ympäri siten, että verhouskotelo "avautuu vasem-
malle". Ota kotelosta sen jälkeen kiinni siten, että siitä 
tulee pisaran muotoinen (¬ Kuva 4.9).

 > Irrota nyt toisesta metallilistasta kaksi muoviholkkia, 
jotta voit irrottaa kotelon varaajasta kokonaan.

b
 Varoitus
Kotelon vaurioitumisvaara!
Muovi muuttuu hauraaksi alhaisissa, jäätymis-
pistettä lähellä olevissa lämpötiloissa. Kotelo 
voi revetä, jos laite asetetaan epätasaiselle 
alustalle tai lasketaan alas varomattomasti.

 > Aseta kotelo varovasti tasaiselle alustalle.

Kuva 4.9  Kotelon kiinnitys puristimella

 > Jotta muovikotelo ja molemmat metallilistat voidaan 
irrotuksen jälkeen asettaa syrjään turvallisesti, 
 kiinnitä metallilistat yhteen mukana toimitetulla 
 puristimella.

i
 Puristin on kannen alla käden ulottuvilla, 

p yöreän yläeristeen aukossa.

Kuva 4.10  Liimakalvon katkaisu

4 Asennus
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i
 Jätä eristeen liimakalvo paikalleen, jotta 

uudet teipit tarttuvat asennuksen jälkeen kun-
nolla kiinni.

 > Katkaise eristeen liimakalvo veitsellä etu- ja takapuo-
lella olevista saumakohdista.

1.

2.

3.

Kuva 4.11  Eristeen irrotus

b
 Varoitus
Eristeen vaurioitumisvaara!
Molemmilla sivuilla oleva eriste ja tukijalkojen 
aukot käsittävä pohjaeriste muodostavat kuo-
ren puolikkaan. Kuoren puolikkaat ovat keske-
nään limittäisiä ja ympäröivät yläeristettä.

 > Irrota ensin sivuilla olevat kuoren puolik-
kaat toisistaan vetämällä niitä sivuille.

 > Irrota sitten pyöreä yläeriste ylöspäin.
 > Kuljeta varaaja sijoituspaikalle asianmukaisella kulje-

tusvälineellä, esimerkiksi säkkikärryillä.

4.4.4 Varaajan säätäminen vaaka-asentoon

Kuva 4.12 Varaajan säätäminen vaaka-asentoon

i
 Pyydä toista henkilöä auttamaan.

Toimi eristeen ja kotelon asennuksessa päinvastaisessa 
järjestyksessä:

b
 Varoitus
Ilmatyyny aiheuttaa toimintahäiriövaaran!
Jos varaaja ei ole täysin suorassa, putkiryh-
mälämmönvaihtimen menoon voi muodostua 
ilmatyyny.

 > Säädä varaaja 30 mm:n kiintoavaimen ja 
säädettävien jalkojen avulla täysin vaaka-
suoraan asentoon.

i
 Varaajan jalkoja voidaan säätää korkeussuun-

nassa 20 mm.

Asennus 4
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4.4.5 Eristeen ja  kotelon asennus

 > Aseta ensin pyöreä yläeriste paikalleen ja paina sitten 
sivuilla olevat kuoren puolikkaat paikoilleen säiliön 
kylkien päälle.

 > Kiinnitä sivuilla olevat kuoren puolikkaat mukana toi-
miteluilla teipeillä saumakohtiin.

i
 Teipit (taskussa olevassa tauspaperissa) ovat 

pyöreän muovikannen alla olevan yläeristeen 
päällä.

 > Asenna kotelo asettamalla kotelon metallilistat peräk-
käin paikoilleen kohdistaen reiät pidätintappeihin ja 
kiinnittämällä muoviholkeilla. Aseta ruuvit ainoastaan 
paikoilleen, älä kierrä niitä kiinni.

 > Aseta kansi ja molempien laippojen suojukset paikoil-
leen varaajan etupuolelle. 

 > Jotta lämpöhäviöt voidaan välttää, tarkasta, että etu-
puolen suojukset asettuvat oikein paikoilleen.

5 Asennus

a
 Vaara!
Epäasianmukainen asennus aiheuttaa louk-
kaantumis- ja aineellisten vahinkojen 
 vaaran!
Epäasianmukainen asennus voi heikentää lait-
teen käyttöturvallisuutta.

 > Asennuksen ja ensikäyttöönoton 
saa tehdä ainoastaan virallisesti hyväksytty 
ammattilainen.
Hän on myös vastuussa asennuksen ja 
ensimmäisen käyttöönoton ammattimai-
sesta ja ohjeidenmukaisesta toteutuksesta.

a 
Vaara!
Kuumien putkien aiheuttama palovamma-
vaara!
Eristämättömät hydrauliputket aiheuttavat 
palovammavaaran. Lisäksi seurauksena on 
energiahäviöitä.

 > Varusta kaikki hydrauliputket 
 lämpöeristeellä.

 > Liitä kaikki kytkentäjohdot 
 ruuvikiinnityksillä.

b
 Varoitus!
Epäasianmukaisen käytön ja/tai sopimatto-
mien työkalujen aiheuttama 
 vaurioitumisvaara!
Epäasianmukainen käyttö ja/tai sopimattomat 
työkalut voivat aiheuttaa aineellisia vahinkoja 
(esimerkiksi kaasu- tai vesivuodot)!

 > Käytä ruuviliitosten kiristämiseen tai avaa-
miseen aina sopivaa kiintoavainta 
( kita-avain).

 > Älä käytä putkipihtejä, jatkokappaleita jne.

b
 Varoitus!
Vuodot voivat aiheuttaa vaurioita!
Liitäntäputkien mekaaniset jännitteet voivat 
aiheuttaa vuotoja ja sitä kautta johtaa lämpö-
pumpun vaurioitumiseen.

 > Vältä liitäntäputkien mekaanisia jännitteitä!

 > Kiinnitä lähelle  ilman poistokanavaa,  joka on tarkoi-
tettu varoventtiilille, seuraavat huomiosanat sisältävä 
kilpi:
"Turvallisuussyistä varaajan lämmityksen aikana varo-
venttiilin ilman poistokanavasta valuu vettä! 
Älä sulje!"

4 Asennus
5 Asennus
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5.1 Hydrauliliitäntöjen tekeminen

1
2

5
6

7

8
9

3

4

Kuva 5.1 Liitäntöjen tekeminen

Selitykset kuvaan 5.1
1  Lämminvesiliitäntä (R1)
2  Lämmityksen menoyhde (R1 1/4)
3  Kiertoliitäntä (R3/4)
4  Suojatasku,  Lämmitysanturi (Æ 12)
5  Lämmityksen paluuyhde (R1 1/4)
6  Aurinkolämpöjärjestelmän menoputki (R1 1/4)
7  Suojatasku  Aurinkoanturi (Æ 12)
8  Aurinkolämpöjärjestelmän paluuputki (R1 1/4)
9  Kylmävesiliitäntä (R1)

Menettele varaajan asennuksen yhteydessä
seuraavasti:

 > Asenna aina ilmauksella varustettu syöttöpumppu tai 
 syöttöpumppu ja  ilmain suoraan lämmityksen 
menoyhteen liitäntöihin (2) ja aurinkolämpöjärjestel-
män menoputken liitäntöihin (6).

 > Liitä lämmityksen menoyhde varaajan liitäntään (2) ja 
lämmityksen paluuyhde varaajan liitäntään (5).

 > Liitä aurinkolämpöjärjestelmän menoputki varaajan 
liitäntään (6) ja aurinkolämpöjärjestelmän paluuputki 
varaajan liitäntään (8).

i
 Noudata mukana toimitettuja aurinkolämpö-

järjestelmän ohjeita!

 > Asenna  kylmävesiputki yhdessä vaadittujen varolait-
teiden kanssa:
Jos sijoituspaikan vedenpaine on alle 10 bar, voidaan 
käyttää rakenneosaluokituksen  DN 25 
 varolaiteryhmää.

 > Asenna T-kappale kylmävesiputkeen varaajan liitän-
nän ja varolaiteryhmän väliin varaajan tyhjennystä 
varten.

 > Liitä kylmävesiputki varaajan liitäntään (9).
 > Liitä lämminvesiputki (1) varaajan liitäntään (1) ja tar-

vittaessa kiertopiiri varaajan liitäntään (3).

i
 Koska  kiertopiiristä aiheutuu valmiustilan 

energiantarve, sitä on syytä käyttää vain laa-
jan lämminvesiverkon yhteydessä.
Jos kiertopiiri on pakollinen, kiertopumppuun 
on asennettava ajastin lämmityslaitteistoase-
tuksen mukaan.

 > Sulje tarpeettomat liittimet ruostumattomalla korkilla 
paineenpitäviksi.

a
 Vaara!
Lämpimän käyttöveden syöttösekoitus-
venttiilin epäasianmukainen asennus aihe-
uttaa palovammavaaran!
Jos  lämpimän käyttöveden syöttösekoitus-
venttiili asennetaan edellä mainittuun kierto-
piiriin, kuumuussuojaa ei voida taata.

 > Asenna lämpimän käyttöveden syöttösekoi-
tusventtiili kiertopiirin taakse.

Asennus 5
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5.2 Sähköliitäntöjen tekeminen

b
  Varo!
 Maadoituksen puuttuminen aiheuttaa kor-
roosiota ja oikosulkuja!
Kun varaajaan asennetaan sähkövastus, 
veteen voi vieraan jännitteen seurauksena 
muodostua sähköpotentiaali, joka voi aiheut-
taa sähkövastuksessa sähkökemiallista kor-
roosiota.

 > Varmista (vain DE: standardi DIN VDE 
0100-410), että lämminvesiputket ja kylmä-
vesiputket on liitetty mahdollisimman 
lähellä varaajaa maadoituskaapelilla 
 maadoitusjohtoon.

 > Varmista lisäksi, että myös sähkövastus on 
liitetty maadoitusliittimellä 
 maadoitusjohtoon.

 > Asenna lämmitysanturi suojataskuun (4), 
¬ Lämpöpumpun asennusohjeet.

 > Määritä lämpöpumpun säätimeen oikea varaajatyyppi, 
¬ Lämpöpumpun asennusohjeet.

 > Asenna aurinkoanturi tarvittaessa suojataskuun (7), 
¬ Aurinkokeräinjärjestelmän asennusohjeet.

 > Asenna sähköinen lisälämmitys tarvittaessa, 
¬ mukana toimitetut asennusohjeet.

6 Käyttöönotto

6.1 Lämmityslaitteen käyttöönotto

Kun asennus on valmis, täytä varaajan lämmitys- ja läm-
minvesijärjestelmä. Toimi seuraavalla tavalla:

 > Täytä aurinkoenergiapiiri 
(¬ Aurinkokeräinjärjestelmän ohjeet).

 > Täytä lämmityspiiri täyttö- ja tyhjennysliitännän 
kautta.

 > Tarkasta varaajan ja lämmityslaitteen tiiviys.
 > Täytä varaajan lämminvesijärjestelmä kylmävesiliitän-

nän kautta ja tee ilmaus lämminvesipisteen kautta.
 > Tarkasta kaikkien säätö- ja tarkastustoimenpiteissä 

käytettävien turvalaitteiden toiminta ja oikeat 
 asetukset.

 > Ohjelmoi mahdollisesti käytettävissä oleva ajastin tai 
ajastusohjelma lämmityslaitteen säätimeen (varaajan 
latauksen aloitusajan määritys).

 > Ota lämpöpumppu käyttöön.
 > Ota aurinkokeräinjärjestelmä käyttöön.

6.2 Laitteiston omistajan opastus

Opeta käyttäjälle varaajan ja säätölaitteen käsittely ja 
toiminta. Tee erityisesti seuraavat toimenpiteet:

 > Anna laitteiston omistajalle käyttöohjeet ja asennus-
ohjeet sekä muut laitteistoon liittyvät paperit ja apu-
dokumentit säilytystä varten.

 > Käy varaajan ja säätölaitteen käyttöohjeet läpi lait-
teiston omistajan kanssa ja vastaa hänen mahdollisiin 
kysymyksiinsä.

 > Painota laitteiston omistajalle erityisesti turvallisuus-
ohjeita, joita hänen on noudatettava.

 > Anna laitteiston omistajalle ohjeet koskien oikeanlai-
sia, taloudellisia lämpötila-asetuksia.

 > Muistuta laitteiston omistajaa lämmityslaitteen sään-
nöllisen huollon välttämättömyydestä (huoltosopi-
mus).

 > Muistuta laitteiston omistajaa siitä, että ohjeita on säi-
lytettävä varaajan läheisyydessä.

5 Asennus
6 Käyttöönotto
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Tarkastus ja huolto 7

7 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.

 > Tarkastuksia ja huoltotöitä saa tehdä aino-
astaan virallisesti hyväksytty ammattiliike.

Tuotteen alkuperäiset rakenneosat on sertifioitu CE-vaa-
timustenmukaisuuden tarkastusmenettelyllä. Jos et 
käytä huollossa tai korjauksessa sertifioituja Vaillant- 
 alkuperäisvaraosia, tuotteen CE-vaatimustenmukaisuus 
raukeaa. Sen vuoksi suosittelemme asentamaan yksin-
omaan alkuperäisiä Vaillant-varaosia. Lisätietoja saata-
villa olevista alkuperäisistä Vaillant-varaosista saat otta-
malla yhteyttä takapuolella mainittuun osoitteeseen.

 > Jos tarvitset varaosia huollossa tai korjauksessa, 
käytä ainoastaan alkuperäisiä Vaillant-varaosia.

7.1  Varoventtiilin tarkastus

a
 Vaara!
Järjestelmästä vuotava vesi aiheuttaa 
palovammavaaran!
Suljettu tai vaurioitunut varoventtiili ja sul-
jettu tai tukkeutunut  ilman poistokanava voi 
aiheuttaa varaajan halkeamisen.

 > Tarkasta jokaisen huollon yhteydessä varo-
venttiilin toiminta ilmaamalla.

7.2  Sisäsäiliön puhdistus

Vain virallisesti hyväksytty ammattilainen saa puhdistaa 
sisäsäiliön.
Koska varaajan sisäsäiliön puhdistustyöt tehdään käyttö-
vesialueella, huolehdi puhdistuslaitteistojen ja -aineiden 
asianmukaisesta hygieniasta.
Toimi sisäsäiliön puhdistuksen yhteydessä seuraavasti:

 > Tyhjennä varaaja.
 > Irrota puhdistusaukon laippakansi 

(¬ kuva 4.7, kohta 3).

b
 Varoitus!
Korroosio voi aiheuttaa vaurioita!
Emaloinnin vaurioituminen johtaa sisäsäiliön 
korroosioon. 

 > Varo vaurioittamasta emalointia.

 > Puhdista sisäsäiliö vesisuihkulla. Irrota sakat ja kerty-
mät tarvittaessa sopivalla apuvälineellä, esimerkiksi 
puu- tai muovikaapimella, ja huuhtele sisäsäiliö.

 > Vaihda laippakannen tiivisteet.
 > Kiinnitä laippakansi uusine tiivisteineen varaajan puh-

distusaukkoon.

b
 Varoitus!
Järjestelmästä vuotava vesi voi aiheuttaa 
vaurioita!
Löysät ruuviliitokset aiheuttavat vuotoja.

 > Kiristä ruuvit puhdistuksen jälkeen ristiin 
8 Nm:n enimmäiskiristystiukkuuteen ja tar-
kasta varaajan tiiviys.

 > Täytä varaaja.
 > Tarkasta varaajan vesitiiviys.
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7.3  Magnesiumsuoja-anodien huoltaminen

Varaajassa on kaksi magnesiumsuoja-anodia, joiden 
käyttöikä on keskimäärin noin viisi vuotta.
Magnesiumsuoja-anodit on tarkastettava ensimmäistä 
kertaa kahden vuoden jälkeen. Tarkasta ne sen jälkeen 
joka vuosi.
Vaihda suoja-anodit tarvittaessa. Käytä ainoastaan alku-
peräisvaraosina saatavia magnesiumsuoja-anodeja. Jos 
kansi sijaitsee ahtaassa paikassa, ylhäällä olevassa mag-
nesiumsuoja-anodissa voi  käyttää ketjuanodia.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää huoltovapaata 
 suoja-anodia.

7.3.1 Ylhäällä sijaitsevan magnesiumsuoja-anodin 
huoltaminen (silmämääräinen tarkastus)

Kuva 7.1  Ylhäällä sijaitsevan suoja-anodin silmämääräinen 

 tarkastus

 > Irrota muovikansi (¬ Kuva 4.7, kohta 1).
 > Irrota magnesiumsuoja-anodi hylsyavaimella 

( avainkoko 27) tai kiintoavaimella.
 > Poista magnesiumsuoja-anodi.
 > Tarkasta magnesiumsuoja-anodin kuluminen.

7.3.2 Alhaalla sijaitsevan magnesiumsuoja-anodin 
huoltaminen (sähkötarkastus)

Puhdistusaukossa olevan magnesiumsuoja-anodin tila 
voidaan määrittää suojavirtamittauksella.

2

1

3

4

Kuva 7.2 Alhaalla sijaitsevan suoja-anodin sähkötarkastus

 > Irrota puhdistusaukon suojus (3).
 > Irrota maadoituskaapeli anodista pitämällä vastaan 

sisemmästä lukkomutterista (1) ja avaamalla ja irrotta-
malla ulompi mutteri (2).

 > Kytke ampeerimittari (mittausalue mA) sarjaan kierre-
pultin ja kaapelikengän väliin.

 > Mittaa suojavirta.

i
 Täyden varaajan johtavuus ei saa olla alle 

0,3 mA! Jos johtavuus on liian alhainen ja 
anodi on erittäin kulunut, anodi on vaihdet-
tava välittömästi.

7 Tarkastus ja huolto
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b
 Varoitus!
Korroosio voi aiheuttaa vaurioita!
Säiliö on suojattu vain silloin, kun anodi ja säi-
liö on liitetty toisiinsa maadoituskaapelilla.

 > Liitä maadoituskaapeli takaisin anodin ja 
säiliön välille suojavirtamittauksen jälkeen.

 > Tarkasta magnesiumsuoja-anodin kuluminen silmä-
määräisesti aina varaajan puhdistuksen yhteydessä.

b
 Varoitus!
Järjestelmästä vuotava vesi voi aiheuttaa 
vaurioita!
Löysät ruuviliitokset aiheuttavat vuotoja.

 > Kiristä ruuvit tarkastuksen jälkeen ristiin 
8 Nm:n enimmäiskiristystiukkuuteen ja tar-
kasta varaajan tiiviys.

8 Kierrätys ja hävittäminen

Varaaja ja kuljetuspakkaukset koostuvat pääosin kierrä-
tettävistä materiaaleista.

8.1 Laitteen hävittäminen

Lämminvesivaraajaa ja mitään lisävarusteita ei saa 
hävittää talousjätteen mukana.

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

8.2 Pakkauksen hävittäminen

Kuljetuspakkauksen hävittäminen kuuluu ammattiliik-
keelle, joka vastaa laitteen asennuksesta.

 > Noudata voimassa olevia kansallisia määräyksiä.

Tarkastus ja huolto 7
Kierrätys ja hävittäminen 8
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9 Asiakaspalvelu

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

10 Tekniset tiedot

Yksikkö VIH RW 400 B

Varaajan tilavuus l 400

Varaajan todellinen täyttötilavuus l 390

Varaajan suurin käyttöpaine bar 10

Lämmityksen suurin käyttöpaine bar 10

Lämpimän käyttöveden suurin 
 lämpötila

°C 85

Lämmityksen menoveden suurin 
 lämpötila

°C 115

Valmiustilan energiantarve kWh/d 2,1

Lämmityksen lämmönvaihdin:

Lämmönvaihtimen kuumennuspinta m2 3,2
Lämmönvaihtimen lämmitysvesi l 22

Lämmönvaihtimen painehäviö läm-
mitysveden enimmäistarpeen 
 yhteydessä

mbar

1,0 m3/h = 4,7
2,0 m3/h = 16,2
3,0 m3/h = 32,3
4,1 m3/h = 53

Lämmönsiirtoaineen virta l/h DT 5 K = 3 268
DT 10 K = 1 634

Lämpimän käyttöveden antoteho, 
kun lämpötila 10/45 °C ja kun varaa-
jan lämpötila 55 °C

l/10 min 220

Tehomerkintä NL, kun varaajan läm-
pötila 55 °C

6 kW = 1
8 kW = 1,5
10 kW = 2,5

Aurinkolämmönvaihdin:

Lämmönvaihtimen kuumennuspinta m2 1,45

Lämmönvaihtimen lämmitysvesi l 10,0
Lämmönvaihtimen painehäviö, jos 
lämmönsiirtonesteellinen aurinko-
energiakäyttö

mbar <10

Lämmönsiirtonesteen virtaus l/h 300

Liitännät:

Kylmävesi- ja lämminvesiliitäntä Kierreosat DN 25 R1

Kiertoliitäntä mm/tuuma DN 20 R 3/4

Meno- ja paluuliitäntä mm/tuuma DN 25 R 1 1/4

Tarkastuslaippa mm 120

Varaajan mitat:

Leveys eriste mukaan lukien mm 807

Syvyys eriste mukaan lukien mm 875

Korkeus eriste mukaan lukien mm 1473

Leveys ilman eristettä mm 650

Syvyys ilman eristettä mm 875

Korkeus ilman eristettä mm 1440

Paino (sis. pakkaus ja eriste)
kg 180

Paino, kun täytetty 
 käyttövalmiuteen

kg 601

Taulukko 10.1  Tekniset tiedot

9 Asiakaspalvelu
10 Tekniset tiedot
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