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1 Указания по документации

Следующие указания служат путеводителем по всей документа-
ции. Остальная документация имеет силу только при наличии 
этого руководства по установке. За повреждения, полученные в 
результате несоблюдения этого руководства, мы не несем ответ-
ственности.

1.1 Сопутствующая документация

 > При выполнении монтажа прибора обязательно соблюдайте 
все руководства по установке деталей и компонентов уста-
новки.

Эти руководства по установке прилагаются к соответствующим 
деталям установки и дополнительным компонентам.

 > Кроме того, соблюдайте все руководства по эксплуатации, 
прилагающиеся к компонентам установки.

1.2 Хранение документации

 > Это руководство по установке, а также всю сопутствующую 
документацию и необходимые вспомогательные материалы, 
нужно передать эксплуатационнику установки.

Руководства и вспомогательные материалы хранятся у него, 
чтобы в случае необходимости ими можно было воспользо-
ваться.

1.3 Используемые символы

Ниже даются пояснения к используемым в тексте символам. В 
этом руководстве используются также предупредительные знаки 
для обозначения опасностей (¬ гл. 2.1.1).

i Символ дополнительного полезного указания и 
информации

 >  Символ, обозначающий необходимость выполне-
ния какого-либо действия

1.4  Область действия руководства

Это руководство по установке относится исключительно к при-
бору со следующим артикульным номером:

Обозначение типа Артикульный номер

VWZ 30/2 0020025744

Таб. 1.1  Обозначения типов и артикульные номера

2 Указания по технике безопасности и 
предписания

2.1 Указания по технике безопасности и 
предупредительные указания

Установка ограничителя пускового тока должна выполняться при-
знанным специалистом, который отвечает за соблюдение суще-
ствующих норм и предписаний.

 > При выполнении установки ограничителя пускового тока 
соблюдать общие указания по технике безопасности и преду-
предительные указания, которые приводятся перед описанием 
каждого действия.

  2.1.1 Классификация предупредительных указаний

Предупредительные указания распределены посредством преду-
предительных знаков и сигнальных слов по степени возможной 
опасности:

Предупреди-
тельный знак

Сигнальное 
слово

Пояснение

a Опасно!
Прямая опасность для жизни 
или
опасность тяжелых травм

e Опасно!
Опасность для жизни в 
результате поражения током

a Внимание! Опасность легких травм

b Осторожно!
Риск материального ущерба 
или нанесения вреда окру-
жающей среде

Таб. 2.1 Значение предупредительных знаков и сигнальных слов

Указания по документации 1
Указания по технике безопасности и предписания 2
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2.1.2 Структура предупредительных указаний

Предупредительные указания можно узнать по верхней и нижней 
разделительной линии. Они имеют структуру, построенную по 
следующему принципу: 

a
 Сигнально слово!

Вид и источник опасности!
Пояснение вида и источника опасности.

 > Меры по предотвращению опасности.

2.2  Использование по назначению

Ограничитель пускового тока сконструирован в соответствии с 
современным техническим уровнем и с учетом общепризнанных 
правил техники безопасности. Тем не менее, при неправильном 
использовании или использовании не по назначению может воз-
никать опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих 
лиц, а также опасность нанесения вреда агрегатам и другому 
имуществу.
Ограничитель пускового тока предусмотрен исключительно для 
установки на тепловых насосах geoTHERM VWL 7C/9C, 71, 
71/1, 91 , 91/1, VWL 61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 
171/3 S и VWL 62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 61/2, 
81/2, 101/2, 141/2, 171/2, 62/2, 82/2, 102/2 и VWS 63/2, 
83/2, 103/2, VWS 64/2, 84/2, 104/2.
Он предназначен для ограничения силы пускового тока при 
пуске теплового насоса.
Любое другое или выходящее за рамки использование счита-
ется использованием не по назначению. Использованием не по 
назначению считается также любое прямое применение в ком-
мерческих и промышленных целях. За ущерб, возникший в 
результате использования не по назначению, производитель/
поставщик ответственности не несет. Весь риск берет на себя 
только пользователь. К использованию по назначению относится 
также соблюдение руководства по эксплуатации и установке, а 
также всей сопутствующей документации и соблюдение условий 
проведения технических осмотров и технического обслуживания.
Любое неправильное использование запрещено!

2.3 Общие указания по технике безопасности

 > Во время установки ограничителя пускового тока соблюдать 
следующие указания по технике безопасности и предписа-
ния:

 > Внимательно прочитайте данное руководство по установке.
 > Выполняйте действия, которые описаны в этом руководстве по 

установке.

Электромонтаж разрешается выполнять только признанному элек-
трику. 

 > По окончании установки выполните проверку в соответствии 
с национальными нормативами (проверка защитного про-
вода, измерение сопротивления изоляции и измерение тока 
утечки).

Предотвращение поражения током
 > Перед выполнением работ по электромонтажу и техниче-

скому обслуживанию всегда отключайте все линии подачи 
тока полностью. 

 > Убедитесь, что они заблокированы от непреднамеренного 
повторного включения.

 > Проверьте отсутствие напряжения.

2.4 Нормы и правила

 > При выборе места установки, проектировании, монтаже, 
эксплуатации, проведении инспекции, технического обслу-
живания и ремонта прибора следует соблюдать государ-
ственные и местные нормы и правила, а также дополни-
тельные распоряжения, предписания и т.п. соответствую-
щих ведомств касательно газоснабжения, дымоотведения, 
водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожар-
ной безопасности и т.д. – в зависимости от типа прибора.

2 Указания по технике безопасности и предписания
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3 Описание агрегата

1

2

3

5

4

Рис. 3.1  Комплект поставки

 > Проверьте комплект поставки на комплектность.

В комплект поставки входит:

1 Плата ограничителя пускового тока с кабельным жгутом

2 Кабель контроля фаз ограничителя пускового тока (ASB)

3 Держатель проводов

2 Крепежные детали

3 Руководство по установке

Ограничитель пускового тока состоит из платы с управляющим 
проводом для подсоединения к плате регулятора теплового 
насоса geoTHERM, токоведущего кабеля с переходными штеке-
рами для контроля фаз ASB и двух токоведущих присоединитель-
ных проводов. 
Он устанавливается между гнездом подключения к сети и всеми 
другими потребителями тока теплового насоса, чтобы ограничи-
вать пусковой ток при пуске теплового насоса. 
Если полное сопротивление системы Zмакс в точке передачи 
(домовое присоединение) составляет более 0,16 Ом, то необхо-
димо установить ограничитель пускового тока.

4 Установка

e
 Опасно!

Опасность для жизни в результате поражения 
током!
Прикосновение к находящимся под напряжением 
деталям может привести к опасным для жизни трав-
мам в результате поражения током.

 > Перед установкой всегда отключайте подачу тока 
для всех электрических цепей. 

 > Заблокируйте подачу тока от непреднамерен-
ного повторного включения. 

 > Проверьте отсутствие напряжения. 

b
 Осторожно!

Опасность повреждений из-за неподходящего 
разделительного устройства!
Электроподключение должно отключаться посред-
ством установленного заказчиком разделительного 
устройства с размыканием контакта минимум 3 мм 
(например, линейный защитный автомат), обеспечи-
вающего трехполюсное отключение. Разделительное 
устройство должно иметь спаренные предохрани-
тели, чтобы в случае выхода из строя одного предо-
хранителя все остальные предохранители продол-
жали выполнять свою функцию.

 > Убедитесь, что заказчиком было установлено 
соответствующее разделительное устройство. 

Описание агрегата 3
Установка 4

RU
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4.1 Установка ограничителя пускового тока в VWL 
7C/9C, 71 , 71/1, 91, 91/1

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Рис. 4.1  Монтаж крепежных деталей geoTHERM VWL

 > Выполните монтаж крепежных деталей для платы ограничителя 
пускового тока в предусмотренных местах (1). 

 > Вставьте крепежные детали сзади через щиток электрора-
спределительной коробки, чтобы они зафиксировались.

b
 Осторожно!

Опасность короткого замыкания из-за незакре-
пленной платы!
Неправильно закрепленные платы при контакте с 
электрораспределительной коробкой могут стать 
причиной коротких замыканий.

 > Прижимайте плату ограничителя пускового тока к 
крепежным деталям, пока она не зафиксируется с 
характерным звуком на всех точках крепления. 

b
 Осторожно!

Опасность короткого замыкания!
Если с проводов на внутреннем модуле снята обо-
лочка длиной более 30 мм, то на плате регулятора 
может возникать короткое замыкание, если провода 
неправильно закреплены на штекере.

 > Снимите оболочку с проводов, которые проводят 
230 В, для соединения со штекером ProE. Из 
соображений безопасности длина снятой обо-
лочки должна составлять максимум 30 мм. Про-
верьте надежность посадки в штекере.

b
 Осторожно!

Опасность перегрева!
Управляющий провод и соединительные провода 
запрещается проводить ни через плату регулятора, 
ни через плату ограничителя пускового тока.

 > Прокладывайте провода к ограничителю пуско-
вого тока сбоку вдоль плат через держатели про-
водов. 

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Рис. 4.2  Демонтаж устройства контроля фаз компрессора      
geoTHERM VWL

 > Снимите три установленные на заводе перемычки на соеди-
нительных клеммах (1).

4 Установка
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L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

L1 L2 L3 L1 L2 L3

L1 L2 L3L2 L3 N L1 L2 L3 PE
L1 L

1
ASB

N L 2 1
8

5

3

6

4

1

2

Рис. 4.3 Соединение с geoTHERM VWL

 > Подсоедините синий штекер (6) управляющего провода огра-
ничителя пускового тока к клемме подключения ASB (5).

b
 Осторожно!

Функциональные нарушения!
Если при подсоединении перепутываются входные и 
выходные провода, тогда ограничитель пускового 
тока не функционирует.

 > Всегда подключайте белый и чёрный провод как 
описано.

 > Подключите белый входной провод (4) к трём правым клем-
мам подключения (2).

 > Подключите чёрный выходной провод (3) к трём левым клем-
мам подключения (1).

 > По окончании установки выполните проверку в соответствии 
с национальными нормативами (проверка защитного про-
вода, измерение сопротивления изоляции и измерение тока 
утечки).

i
 Трехполюсный кабель контроля фаз ограничителя 

пускового тока не используется.

Установка 4

RU
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4.2 Установка ограничителя пускового тока в VWL 
61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S, VWS/
VWW 61/2, 81/2, 101/2, 141/2, 171/2 и VWS 
64/2, 84/2, 104/2, VWS/VWW 61/3, 81/3, 101/3, 
141/3, 171/3 и VWS 64/3, 84/3, 104/3

2

1

Рис. 4.4  Монтаж крепежных деталей geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..1 
и VWS ..4

 > Выкрутите винт (2), чтобы опустить нижнюю поверхность элек-
трораспределительной коробки.

 > Выполните монтаж крепежных деталей для платы ограничителя 
пускового тока в предусмотренных местах (1). 

 > Вставьте крепежные детали сзади через щиток нижней 
поверхности распределительной коробки, чтобы они зафик-
сировались.

b
 Осторожно!

Опасность короткого замыкания из-за незакре-
пленной платы!
Неправильно закрепленные платы при контакте с 
электрораспределительной коробкой могут стать 
причиной коротких замыканий.

 > Прижимайте плату ограничителя пускового тока к 
крепежным деталям, пока она не зафиксируется с 
характерным звуком на всех точках крепления. 

b
 Осторожно!

Опасность короткого замыкания!
Если с проводов на внутреннем модуле снята обо-
лочка длиной более 30 мм, то на плате регулятора 
может возникать короткое замыкание, если провода 
неправильно закреплены на штекере.

 > Снимите оболочку с проводов, которые проводят 
230 В, для соединения со штекером ProE. Из 
соображений безопасности длина снятой обо-
лочки должна составлять максимум 30 мм. Про-
верьте надежность посадки в штекере.

b
 Осторожно!

Опасность перегрева!
Управляющий провод и соединительные провода 
запрещается проводить ни через плату регулятора, 
ни через плату ограничителя пускового тока.

 > Прокладывайте провода к ограничителю пуско-
вого тока сбоку вдоль плат через держатели про-
водов. 

L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

1

2

4

3

Рис. 4.5  Демонтаж устройства контроля фаз компрессора      

VWS/VWW/VWL-S ..1 и VWS ..4

 > Выньте штекер кабеля контроля фаз компрессора (1) из 
гнезда отслеживания последовательности фаз компрессора.

 > Снимите кабельный хомут на кабеле контроля фаз компрес-
сора (2).

 > Проведите штекер (1) через отверстие (3) на нижний уровень 
распределительной коробки.

 > Снимите три установленные на заводе перемычки на соеди-
нительных клеммах (4).

4 Установка
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Рис. 4.6  Соединение с geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..1 и VWS ..4

 > Подсоедините синий штекер (4) управляющего провода огра-
ничителя пускового тока (1) к клемме подключения ASB (3).

b
 Осторожно!

Функциональные нарушения!
Если при подсоединении перепутываются входные и 
выходные провода, тогда ограничитель пускового 
тока не функционирует.

 > Всегда подключайте белый и чёрный провод как 
описано.

 > Подключите белый входной провод (7) к трём правым клем-
мам подключения (11).

 > Подключите чёрный выходной провод (6) к трём левым клем-
мам подключения (12).

 > Вставьте штекер кабеля контроля фаз ASB (2), к которому 
подсоединено три провода, в гнездо отслеживания последова-
тельности фаз компрессора.

 > Соедините штекер кабеля контроля фаз компрессора (9) со 
штекером кабеля контроля фаз ASB (8), к которому подсоеди-
нено два провода.

 > Смонтируйте держатель проводов (10) в подходящем месте 
на нижнем уровне распределительной коробки, чтобы зафик-
сировать кабели контроля фаз.

 > Вдавите кабели контроля фаз в держатель проводов.
 > Закройте нижнюю поверхность распределительной коробки 

и вкрутите винт (¬ рис. 4.4, поз. 2).
 > По окончании установки выполните проверку в соответствии 

с национальными нормативами (проверка защитного про-
вода, измерение сопротивления изоляции и измерение тока 
утечки).

Установка 4
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4.3 Установка ограничителя пускового тока в VWL 
62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 62/2, 82/2, 
102/2 и VWS 64/2, 84/2, 104/2, VWS/VWW 
62/3, 82/3, 102/3 и VWS 64/3, 84/3, 104/3

Чтобы выполнить монтаж крепежных деталей для платы ограничи-
теля пускового тока, необходимо опустить электрораспредели-
тельную коробку. Из-за находящегося за ней накопителя выпол-
нение монтажа связано с определенной опасностью.
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Рис. 4.7  Монтаж крепежных деталей geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 
и VWS ..3

 > Отсоедините все провода от платы регулятора.
 > Выкрутите все стопорные винты, предназначенные для крепле-

ния электрораспределительной коробки (¬ Руководство по 
установке geoTHERM).

 > Опустите электрораспределительную коробку. Следите за 
тем, чтобы не зажать и не повредить провода.

 > Выполните монтаж крепежных деталей для платы ограничителя 
пускового тока в предусмотренных для этого местах (1).

 > Вставьте крепежные детали сзади через щиток электрора-
спределительной коробки, чтобы они зафиксировались.

 > Поднимите электрораспределительную коробку. Следите за 
тем, чтобы не зажать и не повредить провода.

b
 Осторожно!

Опасность короткого замыкания из-за незакре-
пленной платы!
Неправильно закрепленные платы при контакте с 
электрораспределительной коробкой могут стать 
причиной коротких замыканий.

 > Прижимайте плату ограничителя пускового тока к 
крепежным деталям, пока она не зафиксируется с 
характерным звуком на всех точках крепления. 

 > Закрепите электрораспределительную коробку с помощью 
стопорных винтов.

 > Подсоедините все провода к плате регулятора.

b
 Осторожно!

Опасность короткого замыкания!
Если с проводов на внутреннем модуле снята обо-
лочка длиной более 30 мм, то на плате регулятора 
может возникать короткое замыкание, если провода 
неправильно закреплены на штекере.

 > Снимите оболочку с проводов, которые проводят 
230 В, для соединения со штекером ProE. Из 
соображений безопасности длина снятой обо-
лочки должна составлять максимум 30 мм. Про-
верьте надежность посадки в штекере.

b
 Осторожно!

Опасность перегрева!
Управляющий провод и соединительные провода 
запрещается проводить ни через плату регулятора, 
ни через плату ограничителя пускового тока.

 > Прокладывайте провода к ограничителю пуско-
вого тока сбоку вдоль плат через держатели про-
водов. 
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Рис. 4.8  Демонтаж устройства контроля фаз компрессора      

VWS/VWW/VWL-S ..2 и VWS ..3

 > Выньте штекер кабеля контроля фаз компрессора (2) из 
гнезда отслеживания последовательности фаз компрессора.

 > Снимите кабельный хомут на кабеле контроля фаз компрес-
сора (1).

 > Снимите три установленные на заводе перемычки на соеди-
нительных клеммах (3).

4 Установка
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Рис. 4.9  Соединение с geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 и VWS ..3

 > Подсоедините синий штекер (1) управляющего провода огра-
ничителя пускового тока (7) к клемме подключения ASB (2).

b
 Осторожно!

Функциональные нарушения!
Если при подсоединении перепутываются входные и 
выходные провода, тогда ограничитель пускового 
тока не функционирует.

 > Всегда подключайте белый и чёрный провод как 
описано.

 > Подключите белый входной провод (6) к трём правым клем-
мам подключения (4).

 > Подключите чёрный выходной провод (5) к трём левым клем-
мам подключения (3).

 > Перекусите кабельный хомут на кабеле контроля фаз ком-
прессора.

 > Соедините штекер кабеля контроля фаз компрессора (10) со 
штекером кабеля контроля фаз ASB (11), к которому подсое-
динено два провода.

 > Вставьте штекер кабеля контроля фаз ASB (8), к которому 
подсоединено три провода, в гнездо отслеживания последова-
тельности фаз компрессора (9).

 > По окончании установки выполните проверку в соответствии 
с национальными нормативами (проверка защитного про-
вода, измерение сопротивления изоляции и измерение тока 
утечки).

Установка 4
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5 Вторичное использование и утилизация

Как ограничитель пускового тока, так и соответствующая транс-
портная упаковка состоят преимущественно из материалов, при-
годных для вторичного использования.

5.1 Утилизация ограничителя пускового тока

 

Если на агрегате Vaillant имеется такой знак, то 
по истечении его срока пользования он не 
относится к бытовым отходам. В этом случае 
позаботьтесь о том, чтобы агрегат Vaillant, а 
также имеющееся сопутствующее оборудова-
ние по истечении срока пользования были пра-
вильно утилизированы.

5.2 Утилизация упаковки

 > Позаботьтесь о том, чтобы транспортная упаковка была пра-
вильно утилизирована.

6 Гарантия и сервисная служба

6.1 Гарантия завода-изготовителя

На данную принадлежность действует гарантия завода-
изготовителя, изложенная в Паспорте изделия на аппарат, для 
которого предназначена данная принадлежность.

6.2 Гарантийное и сервисное обслуживание

Актуальную информацию по организациям, осуществляющим 
гарантийное и сервисное обслуживание продукции Vaillant, 
Вы можете получить по телефону „горячей линии“ и по теле-
фону представительства фирмы Vaillant, указанным на обрат-
ной стороне обложки инструкции. Смотрите также информа-
цию на Интернет-сайте.

5 Вторичное использование и утилизация
6 Гарантия и служба технической поддержки
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7  Технические характеристики

Обозначение

VWL 7 C
VWL 71/1

VWL 9 C
VWL 91/1

VWL 61/3 S
VWL 62/3 S

VWL 81/3 S VWL 
82/3 S

VWL 101/3 S
VWL 102/3 S VWL 141/3 S VWL 171/3 S

VWS/VWW 61/2
VWS/VWW 62/2 
VWS 63/2
VWS 64/2
VWS/VWW 61/3
VWS/VWW 62/3
VWS 63/3
VWS 64/3

VWS/VWW 81/2
VWS/VWW 82/2 
VWS 83/2 
VWS 84/2
VWS/VWW 81/3
VWS/VWW 82/3 
VWS 83/3 
VWS 84/3

VWS/VWW 101/2
VWS/VWW 102/2 
VWS 103/2 
VWS 104/2
VWS/VWW 101/3
VWS/VWW 102/3 
VWS 103/3
VWS 104/3

VWS/VWW 141/2
VWS/VWW 141/3

VWS/VWW 171/2
VWS/VWW 171/3

Электроподключение 3/N/PE ~400 В, 50 Гц

Макс. пусковой ток
- с ограничителем
- без ограничителя

<16 A
26 A

<16 A
40 A

<16 A
46 A

<16 A
51,5 A

<25 A
64 A

<25 A
74 A

Таб. 7.1 Технические характеристики

Технические характеристики 7
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1 Napotki k dokumentaciji

Naslednji napotki so vodnik skozi celotno dokumentacijo. 
Skupaj s temi navodili za namestitev veljajo tudi drugi 
dokumenti. Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja 
teh navodil, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

1.1 Pripadajoča dokumentacija

 > Pri montaži opreme obvezno upoštevajte vsa navodila 
za namestitev posameznih sestavnih delov in kompo-
nent sistema.

Ta navodila za namestitev so priložena posameznim 
sestavnim delom naprave in dodatnim komponentam.

 > Upoštevajte tudi vsa navodila za uporabo, ki so prilo-
žena komponentam sistema.

1.2 Shranjevanje dokumentacije

 > Ta navodila za namestitev ter vso pripadajočo doku-
mentacijo in morebitne pripomočke izročite upra-
vljavcu sistema.

Le-ta prevzame shranjevanje, da so navodila in pripo-
močki po potrebi vedno na razpolago.

1.3 Uporabljeni simboli

V nadaljevanju so pojasnjeni simboli, ki so uporabljeni v 
besedilu. V teh navodilih so poleg tega uporabljeni znaki 
za nevarnost za označitev nevarnosti (¬ pogl. 2.1.1).

i
Simbol za koristen dodaten napotek in 
informacije

 >  Simbol za potrebno dejavnost

1.4  Veljavnost navodil

Ta navodila za namestitev veljajo izključno za opremo z 
naslednjo številko artikla:

Oznaka tipa Številka artikla

VWZ 30/2 0020025744

Tab. 1.1  Oznake tipov in številke artiklov

2 Varnostna navodila in predpisi

2.1 Varnostna navodila in opozorila

Omejevalnik zagonskega toka mora namestiti poobla-
ščen inštalater, ki je odgovoren za upoštevanje obstoje-
čih standardov in predpisov.

 > Pri namestitvi omejevalnika zagonskega toka upošte-
vajte splošna varnostna navodila in opozorila, ki so 
lahko povezana z delovanjem.

2.1.1   Klasifikacija opozoril

Opozorila se stopnjujejo glede na težavnost možne 
nevarnosti z naslednjimi znaki za nevarnost in signalnimi 
besedami.

Znaki za 
nevarnost

Signalna 
beseda

Razlaga

a Nevar-
nost!

neposredna nevarnost za 
življenje ali 
nevarnost težjih telesnih 
poškodb

e
Nevar-
nost!

življenjska nevarnost 
zaradi električnega udara

a Opozorilo!
nevarnost lažjih poškodb 
oseb

b Pozor!
nevarnost materialne 
škode ali škode za okolje

Tab. 2.1 Pomen znakov za nevarnost in signalnih besed

Napotki k dokumentaciji 1
Varnostna navodila in predpisi 2
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2.1.2 Zgradba opozoril

Opozorila so nad in pod besedilom obdana s črto. Sesta-
vljena so po naslednjem osnovnem načelu: 

a
 Signalna beseda!
Vrsta in vir nevarnosti!
Razlaga vrste in vira nevarnosti.

 > Ukrepi za odpravljanje nevarnosti.

2.2 Ustrezna uporaba

Omejevalnik zagonskega toka je izdelan v skladu z 
dosežki sodobne tehnologije in ustreza veljavnim varno-
stno-tehničnim predpisom. Kljub temu lahko zaradi 
nepravilne ali neprimerne uporabe pride do nevarnosti 
za življenje in telo uporabnika ali tretjih oseb oz.do 
poškodbe na sistemu in drugih materialnih sredstvih.
Omejevalnik zagonskega toka je predviden izključno za 
vgradnjo v toplotne črpalke geoTHERM VWL 7C/9C, 71, 
71/1, 91 , 91/1, VWL 61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S 
in VWL 62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 61/2, 81/2, 
101/2, 141/2, 171/2, 62/2, 82/2, 102/2 in VWS 63/2, 83/2, 
103/2, VWS 64/2, 84/2, 104/2.
Uporablja se za omejitev jakosti zagonskega toka pri 
zagonu toplotne črpalke.
Drugačna uporaba ali uporaba izven tukaj opisane velja 
za neustrezno. Vsaka neposredna komercialna ali indu-
strijska uporaba prav tako velja za neustrezno. Proizvaja-
lec/dobavitelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za 
škodo, ki nastane zaradi uporabe, ki ni v skladu z določili. 
Celotno tveganje prevzame v tem primeru uporabnik. Za 
ustrezno uporabo je potrebno upoštevati tudi navodila 
za namestitev in pripadajočo dokumentacijo ter pogoje 
za preglede in vzdrževanje.
Vsakršna zloraba je prepovedana!

2.3 Splošna varnostna navodila

 > Pri namestitvi omejevalnika zagonskega toka upošte-
vajte naslednja varnostna navodila in predpise:

 > Skrbno preberite ta navodila za namestitev.
 > Izvajajte samo dejavnosti, ki so opisane v teh navodi-

lih za namestitev.

Električno napeljavo lahko izvaja samo pooblaščen elek-
tričar. 

 > Po zaključku namestitve izvedite preverjanja v skladu 
z nacionalnimi predpisi (preverjanje zaščitnega 
vodnika, meritev izolacijske upornosti in meritev uha-
javega toka).

Preprečite udar električnega toka
 > Pred deli na električni napeljavi in vzdrževalnimi deli 

vedno najprej odklopite vse priključke dovoda električ-
nega toka. 

 > Poskrbite za zavarovanje pred nenadzorovanim 
ponovnim vklopom.

 > Preverite, da ni prisotne napetosti.

2.4 Predpisi, uredbe in direktive

 > Pri namestitvi omejevalnika zagonskega toka upošte-
vajte krajevne predpise, uredbe in direktive.

2 Varnostna navodila in predpisi
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3 Opis naprave

1

2

3

5

4

Sl. 3.1  Obseg dobave

 > Preverite popolnost obsega dobave.

Obseg dobave vključuje:

1
Plošča tiskanega vezja omejevalnika zagonskega toka s 
kabli

2 Kabel za fazni nadzor omejevalnika zagonskega toka(ASB)

3 Nosilec kablov

4 Pritrdilni nastavki

5 Navodila za namestitev

Omejevalnik zagonskega toka sestavljajo: plošča tiska-
nega vezja s krmilnim kablom za priključitev plošče 
tiskanega vezja regulatorja toplotne črpalke geoTHERM, 
napajalni kabel z adapterskimi vtiči za fazni nadzor ASB 
in dva napajalna priključna kabla. 
Omejevalnik se namesti med omrežni priključek in vse 
druge tokovne porabnike toplotne črpalke, da se omeji 
zagonski tok pri zagonu toplotne črpalke. 
Če je impedanca sistema Zmax na odjemnem priključku 
(hišni priključek) večja od 0,16 ohm, je potrebno name-
stiti omejevalnik zagonskega toka.

4 Namestitev

e
 Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električnega 
udara!
Dotikanje sestavnih delov pod napetostjo 
lahko povzroči smrtno nevarne poškodbe 
zaradi električnega udara.

 > Pred začetkom namestitve električne nape-
ljave vedno izklopite vse priključke dovoda 
električnega toka. 

 > Dovod električnega toka zavarujte pred 
nenadzorovanim ponovnim vklopom. 

 > Preverite, da ni prisotne napetosti. 

b
 Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi neustrezne 
ločilne naprave!
Zagotovite možnost odklopa električne nape-
tosti na mestu namestitve s tripolno ločilno 
napravo z najmanjšim razmikom med kontakti 
3 mm (npr. z zaščitnim odklopnikom). Ločilna 
naprava mora imeti sklopljene varovalke, da 
se v primeru izpada ene varovalke odklopijo 
tudi vse ostale varovalke.

 > Poskrbite, da je na mestu namestitve priso-
tna ustrezna ločilna naprava. 

Opis naprave 3
Namestitev 4

SI
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4.1 Namestitev omejevalnika zagonskega toka v 
VWL 7C/9C, 71 , 71/1, 91, 91/1

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Sl. 4.1  Montaža pritrdilnih nastavkov geoTHERM VWL

 > Pritrdilne nastavke za ploščo tiskanega vezja omeje-
valnika zagonskega toka namestite na predvidena 
mesta (1). 

 > Pritrdilne nastavke pritisnite od zadaj skozi ploščo 
električne stikalne omarice, da se zaskočijo.

b
 Pozor!
Nevarnost kratkega stika zaradi nepritrjene 
plošče tiskanega vezja!
Nepravilno pritrjena plošča tiskanega vezja 
lahko zaradi stika z električno stikalno oma-
rico povzroči kratek stik.

 > Ploščo tiskanega vezja omejevalnika zagon-
skega toka pritisnite na pritrdilne nastavke, 
da se na vseh pritrdilnih mestih slišno 
zaskoči. 

b
 Pozor!
Nevarnost kratkega stika!
Če je s kablov napeljave na notranji enoti 
posneto več kot 30 mm izolacije, lahko pride 
do kratkega stika na plošči tiskanega vezja, če 
kabli niso pravilno pritrjeni v vtič.

 > S kablov za priključitev napetosti 230 V na 
vtič ProE iz varnostnih razlogov posnemite 
maksimalno 30 mm izolacije in pazite na 
zanesljivo pritrditev v vtiču.

b
 Pozor!
Nevarnost pregrevanja!
Krmilni in priključni vodi ne smejo biti nape-
ljani prek plošče tiskanega vezja regulatorja in 
prek plošče tiskanega vezja omejevalnika 
zagonskega toka.

 > Napeljavo do omejevalnika zagonskega 
toka napeljite vzdolž plošč tiskanega vezja, 
skozi nosilce kablov. 

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Sl. 4.2 Demontaža sistema za fazni nadzor kompresorja     

 geoTHERM VWL

 > Odstranite tri tovarniško nameščene mostičke na pri-
ključnih sponkah (1).

4 Namestitev



7Navodila za namestitev omejevalnika zagonskega toka VWZ 30/2 0020057445_03

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

L1 L2 L3 L1 L2 L3

L1 L2 L3L2 L3 N L1 L2 L3 PE
L1 L

1
ASB

N L 2 1
8

5

3

6

4

1

2

Sl. 4.3 Priključitev na geoTHERM VWL

 > Modri vtič (6) krmilnega kabla omejevalnika zagon-
skega toka priključite na priključno sponko ASB (5).

b
 Pozor!

Motnje v delovanju!
Če med priključitvijo zamenjate vhodni in 
izhodni kabel, omejevalnik zagonskega toka 
ne deluje.

 > Bel in črn kabel vedno priključite, kot je opi-
sano.

 > Bel vhodni kabel (4) priključite na tri desne priključne 
sponke (2).

 > Črn izhodni kabel (3) priključite na tri leve priključne 
sponke (1).

 > Po zaključku namestitve izvedite preverjanja v skladu 
z nacionalnimi predpisi (preverjanje zaščitnega 
vodnika, meritev izolacijske upornosti in meritev uha-
javega toka).

i
 Trižilni kabel za nadzor faz omejevalnika 

zagonskega toka se ne uporablja.

Namestitev 4

SI
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4.2 Namestitev omejevalnika zagonskega toka v 
VWL 61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S, 
VWS/VWW 61/2, 81/2, 101/2, 141/2, 171/2 in 
VWS 64/2, 84/2, 104/2, VWS/VWW 61/3, 
81/3, 101/3, 141/3, 171/3 in VWS 64/3, 84/3, 
104/3

2

1

Sl. 4.4  Montaža pritrdilnih nastavkov geoTHERM VWS/VWW/

VWL-S ..1 in VWS ..4

 > Odvijte vijak (2) ter spustite spodnji nivo električne 
stikalne omarice navzdol.

 > Pritrdilne nastavke za ploščo tiskanega vezja omeje-
valnika zagonskega toka namestite na predvidena 
mesta (1). 

 > Pritrdilne nastavke pritisnite od zadaj skozi ploščo 
spodnjega nivoja stikalne omarice, da se zaskočijo.

b
 Pozor!
Nevarnost kratkega stika zaradi nepritrjene 
plošče tiskanega vezja!
Nepravilno pritrjena plošča tiskanega vezja 
lahko zaradi stika z električno stikalno oma-
rico povzroči kratek stik.

 > Ploščo tiskanega vezja omejevalnika zagon-
skega toka pritisnite na pritrdilne nastavke, 
da se na vseh pritrdilnih mestih slišno 
zaskoči. 

b
 Pozor!
Nevarnost kratkega stika!
Če je s kablov napeljave na notranji enoti 
posneto več kot 30 mm izolacije, lahko pride 
do kratkega stika na plošči tiskanega vezja, če 
kabli niso pravilno pritrjeni v vtič.

 > S kablov za priključitev napetosti 230 V na 
vtič ProE iz varnostnih razlogov posnemite 
maksimalno 30 mm izolacije in pazite na 
zanesljivo pritrditev v vtiču.

b
 Pozor!
Nevarnost pregrevanja!
Krmilni in priključni vodi ne smejo biti nape-
ljani prek plošče tiskanega vezja regulatorja in 
prek plošče tiskanega vezja omejevalnika 
zagonskega toka.

 > Napeljavo do omejevalnika zagonskega 
toka napeljite vzdolž plošč tiskanega vezja, 
skozi nosilce kablov. 

L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

1

2

4

3

Sl. 4.5 Demontaža sistema za fazni nadzor kompresorja     

 VWS/VWW/VWL-S ..1 und VWS ..4

 > Vtič kabla za fazni nadzor kompresorja (1) izvlecite iz 
vtičnice za nadzor faznega zaporedja kompresorja.

 > Sprostite kabelsko vezico na kablu za fazni nadzor 
kompresorja (2).

 > Vtič (1) napeljite skozi odprtine (3) na spodnji nivo sti-
kalne omarice.

 > Odstranite tri tovarniško nameščene mostičke na pri-
ključnih sponkah (4).

4 Namestitev
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L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

L1L2L3L1L2L3

1
ASB

NN LL 22 1
876

89101112

1

4

5

2

3

67

Sl. 4.6  Priključitev na geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..1 in 

VWS ..4

 > Modri vtič (4) krmilnega kabla omejevalnika zagon-
skega toka (1) priključite na priključno sponko 
ASB (3).

b
 Pozor!

Motnje v delovanju!
Če med priključitvijo zamenjate vhodni in 
izhodni kabel, omejevalnik zagonskega toka 
ne deluje.

 > Bel in črn kabel vedno priključite, kot je opi-
sano.

 > Bel vhodni kabel (7) priključite na tri desne priključne 
sponke (11).

 > Črn izhodni kabel (6) priključite na tri leve priključne 
sponke (12).

 > Tripolni vtič kabla za fazni nadzor ASB (2) priključite v 
vtičnico za nadzor faznega zaporedja kompresorja.

 > Vtič kabla za fazni nadzor kompresorja (9) povežite z 
dvopolnim vtičem kabla za fazni nadzor ASB (8).

 > Nosilec kablov (10) namestite na ustrezna mesta na 
spodnjem nivoju stikalne omarice, da zavarujte kabel 
za fazni nadzor.

 > Kabel za fazni nadzor pritisnite v nosilec kablov.
 > Ponovno dvignite spodnji nivo stikalne omarice ter 

ponovno privijte vijak (¬ sl. 4.4, poz. 2).
 > Po zaključku namestitve izvedite preverjanja v skladu 

z nacionalnimi predpisi (preverjanje zaščitnega 
vodnika, meritev izolacijske upornosti in meritev uha-
javega toka).

Namestitev 4

SI
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4.3 Namestitev omejevalnika zagonskega toka v 
VWL 62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 
62/2, 82/2, 102/2 in VWS 64/2, 84/2, 
104/2, VWS/VWW 62/3, 82/3, 102/3 in VWS 
64/3, 84/3, 104/3

Za možnost montaže pritrdilnih nastavkov za ploščo 
tiskanega vezja omejevalnika zagonskega toka je 
potrebno električno stikalno omarico preklopiti navzdol. 
Zbiralnik za omarico ne omogoča zanesljive montaže.
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Sl. 4.7  Montaža pritrdilnih nastavkov geoTHERM VWS/VWW/

VWL-S ..2 in VWS ..3

 > Odstranite vse dovode na plošči tiskanega vezja regu-
latorja.

 > Odstranite varovalne vijake za pritrditev električne sti-
kalne omarice (¬ Navodila za namestitev 
geoTHERM).

 > Električno stikalno omarico preklopite navzdol. Pri 
tem pazite, da ne preščipnete in poškodujete vodov 
napeljave.

 > Pritrdilne nastavke za ploščo tiskanega vezja omeje-
valnika zagonskega toka namestite na predvidena 
mesta (1).

 > Pritrdilne nastavke pritisnite od zadaj skozi ploščo 
električne stikalne omarice, da se zaskočijo.

 > Električno stikalno omarico preklopite navzgor. Pri 
tem pazite, da ne preščipnete in poškodujete vodov 
napeljave.

b
 Pozor!
Nevarnost kratkega stika zaradi nepritrjene 
plošče tiskanega vezja!
Nepravilno pritrjena plošča tiskanega vezja 
lahko zaradi stika z električno stikalno oma-
rico povzroči kratek stik.

 > Ploščo tiskanega vezja omejevalnika zagon-
skega toka pritisnite na pritrdilne nastavke, 
da se na vseh pritrdilnih mestih slišno 
zaskoči. 

 > Z varovalnimi vijaki pritrdite električno stikalno oma-
rico.

 > Vse dovode ponovno priključite na ploščo tiskanega 
vezja regulatorja.

b
 Pozor!
Nevarnost kratkega stika!
Če je s kablov napeljave na notranji enoti 
posneto več kot 30 mm izolacije, lahko pride 
do kratkega stika na plošči tiskanega vezja, če 
kabli niso pravilno pritrjeni v vtič.

 > S kablov za priključitev napetosti 230 V na 
vtič ProE iz varnostnih razlogov posnemite 
maksimalno 30 mm izolacije in pazite na 
zanesljivo pritrditev v vtiču.

b
 Pozor!
Nevarnost pregrevanja!
Krmilni in priključni vodi ne smejo biti nape-
ljani prek plošče tiskanega vezja regulatorja in 
prek plošče tiskanega vezja omejevalnika 
zagonskega toka.

 > Napeljavo do omejevalnika zagonskega 
toka napeljite vzdolž plošč tiskanega vezja, 
skozi nosilce kablov. 
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Sl. 4.8 Demontaža sistema za fazni nadzor kompresorja     

 VWS/VWW/VWL-S ..2 und VWS ..3

 > Vtič kabla za fazni nadzor kompresorja (2) izvlecite iz 
vtičnice za nadzor faznega zaporedja kompresorja.

 > Sprostite kabelsko vezico na kablu za fazni nadzor 
kompresorja (1).

 > Odstranite tri tovarniško nameščene mostičke na pri-
ključnih sponkah (3).

4 Namestitev
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Sl. 4.9  Priključitev na geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 in 

VWS ..3

 > Modri vtič (1) krmilnega kabla omejevalnika zagon-
skega toka (7) priključite na priključno sponko 
ASB (2).

b
 Pozor!

Motnje v delovanju!
Če med priključitvijo zamenjate vhodni in 
izhodni kabel, omejevalnik zagonskega toka 
ne deluje.

 > Bel in črn kabel vedno priključite, kot je opi-
sano.

 > Bel vhodni kabel (6) priključite na tri desne priključne 
sponke (4).

 > Črn izhodni kabel (5) priključite na tri leve priključne 
sponke (3).

 > Odrežite kabelsko vezico na kablu za fazni nadzor 
kompresorja.

 > Vtič kabla za fazni nadzor kompresorja (10) povežite z 
dvopolnim vtičem kabla za fazni nadzor ASB (11).

 > Tripolni vtič kabla za fazni nadzor ASB (8) priključite 
v vtičnico za nadzor faznega zaporedja kompresorja 
(9).

 > Po zaključku namestitve izvedite preverjanja v skladu 
z nacionalnimi predpisi (preverjanje zaščitnega 
vodnika, meritev izolacijske upornosti in meritev uha-
javega toka).

Namestitev 4

SI
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5  Recikliranje in odstranjevanje

Tako omejevalnik zagonskega toka kot pripadajoča tran-
sportna embalaža sta sestavljena pretežno iz materialov, 
primernih za recikliranje.

5.1 Odstranjevanje omejevalnika zagonskega toka

 

Če je naprava Vaillant označena s tem 
znakom, potem po preteku uporabnosti 
ne sodi med gospodinjske odpadke. V tem 
primeru poskrbite, da se Vaillant napravo 
kot tudi morebitni uporabljeni pribor po 
preteku dobe uporabnosti odstrani v 
skladu z ekološkimi predpisi.

5.2 Odstranjevanje embalaže

 > Poskrbite za pravilno odstranitev transportne emba-
laže v skladu s predpisi.

6  Garancija in servisna služba

6.1 Tovarniška garancija

Garancija velja pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem 
listu. Uporabnik je dolžan upoštevati pogoje navedene v 
garancijskem listu.

6.2 Servisna služba

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancij-
skega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V 
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna 
popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant ser-
vis.
Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastop-
stvu Vaillanta v Sloveniji, Vaillant d.o.o., Dolenjska 242b, 
Ljubljana ali na internet strani: www.vaillant.si

5 Recikliranje in odstranjevanje
6 Garancija in servisna služba
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7 Tehnični podatki

Oznaka

VWL 7 C
VWL 71/1

VWL 9 C
VWL 91/1

VWL 61/3 S
VWL 62/3 S

VWL 81/3 S 
VWL 82/3 S

VWL 101/3 S
VWL 102/3 S

VWL 141/3 S VWL 171/3 S

VWS/VWW 61/2
VWS/VWW 62/2 
VWS 63/2
VWS 64/2
VWS/VWW 61/3
VWS/VWW 62/3
VWS 63/3
VWS 64/3

VWS/VWW 81/2
VWS/VWW 82/2 
VWS 83/2 
VWS 84/2
VWS/VWW 81/3
VWS/VWW 82/3 
VWS 83/3 
VWS 84/3

VWS/VWW 101/2
VWS/VWW 102/2 
VWS 103/2 
VWS 104/2
VWS/VWW 101/3
VWS/VWW 102/3 
VWS 103/3
VWS 104/3

VWS/VWW 141/2
VWS/VWW 141/3

VWS/VWW 171/2
VWS/VWW 171/3

Električni priključek 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Maks. zagonski tok
- z omejevalnikom
- brez omejevalnika

<16 A
26 A

<16 A
40 A

<16 A
46 A

<16 A
51,5 A

<25 A
64 A

<25 A
74 A

Tab. 7.1 Tehnični podatki

Tehnični podatki 7

SI
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1 Вказівки до документації

Наступні вказівки служать путівником по всій документації. Інша 
документація має силу тільки при наявності цього керівництва з 
установлення. За ушкодження, отримані в результаті недотри-
мання цього керівництва, ми не несемо відповідальності.

1.1 Супутня документація

 > При виконанні монтажу приладу обов'язково дотримуйтеся 
всіх керівництв з установлення деталей і компонентів уста-
новки.

Ці керівництва з установлення додаються до відповідних деталей 
установки й додатковим компонентам.

 > Крім того, дотримуйтеся всіх керівництв з експлуатації, що 
додаються до компонентів установки.

1.2 Зберігання документації

 > Це керівництво з установлення, а також усю супутню 
документацію й необхідні допоміжні матеріали, потрібно 
передати експлуатаційникові установки.

Керівництва й допоміжні матеріали зберігаються в нього, щоб у 
разі потреби ними можна було скористатися.

1.3 Використовувані символи

Нижче даються пояснення до використовуваних в тексті символів. 
В цьому керівництві використовуються також попереджувальні 
знаки для позначення небезпек (¬ гл. 2.1.1).

i Символ корисної додаткової вказівки й інформації

 >  Символ, що позначає необхідність виконання якої-
небудь дії

1.4  Область дії керівництва

Це керівництво з установлення відноситься винятково до приладу з 
наступним артикульним номером:

Позначення типу Артикульний номер

VWZ 30/2 0020025744

Таб. 1.1  Позначення типів і артикульних номерів

2 Вказівки з техніки безпеки й приписання

2.1 Вказівки з техніки безпеки й попереджувальні 
вказівки

Установлення обмежувача пускового струму повинне виконува-
тися визнаним фахівцем, який відповідає за дотримання існуючих 
норм і приписань.

 > При виконанні установлення обмежувача пускового струму 
дотримуйтеся загальних вказівок з техніки безпеки та попере-
джувальних вказівок, що приводяться перед описом кожної дії.

  2.1.1 Класифікація попереджувальних вказівок

Попереджувальні вказівки розподілені за допомогою попереджу-
вальних знаків і сигнільних слів по ступені можливої небезпеки:

Попереджу-
вальний знак

Сигнальне 
слово

Пояснення

a Небез-
печно!

Пряма небезпека для життя 
або
небезпека важких травм

e
Небез-
печно!

Небезпека для життя 
внаслідок ураження електрич-
ним струмом

a Увага! Небезпека легких травм

b Обережно!
Ризик матеріального збитку 
або нанесення шкоди навко-
лишньому середовищу

Таб. 2.1 Значення попереджувальних знаків і сигнальних слів

Вказівки до документації 1
Вказівки з техніки безпеки й приписання 2

UA
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2.1.2 Структура попереджувальних вказівок

Попереджувальні вказівки можна впізнати по верхній і нижній 
розділовій лінії. Вони мають структуру, побудовану за наступним 
принципом: 

a
 Сигнальное слово!

Вид і джерело небезпеки!
Пояснення виду й джерела небезпеки.

 > Заходи щодо запобігання небезпеки.

2.2 Використання за призначенням

Обмежувач пускового струму сконструйований відповідно до 
сучасного технічного рівня й з урахуванням загальновизнаних 
правил техніки безпеки. Проте, при неправильному використанні 
або використанні не за призначенням може виникати небезпека 
для здоров'я й життя користувача або третіх осіб, а також небез-
пека нанесення шкоди агрегатам й іншому майну.
Обмежувач пускового струму передбачений винятково для уста-
новлення на теплових насосах geoTHERM VWL 7C/9C, 71, 
71/1, 91 , 91/1, VWL 61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 
171/3 S й VWL 62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 61/2, 
81/2, 101/2, 141/2, 171/2, 62/2, 82/2, 102/2 й VWS 63/2, 
83/2, 103/2, VWS 64/2, 84/2, 104/2.
Він призначений для обмеження сили пускового струму під час 
пуску теплового насоса.
Будь-яке інше використання, або таке, що виходить за рамки, 
вважається використанням не за призначенням. Використанням 
не за призначенням вважається також будь-яке пряме застосу-
вання в комерційних і промислових цілях. За збиток, що виник в 
результаті використання не за призначенням, виробник/поста-
чальник відповідальності не несе. Весь ризик бере на себе тільки 
користувач. До використання за призначенням належить також 
дотримання керівництва з експлуатації й установлення, а також 
всієї супутньої документації, й дотримання умов проведення 
технічних оглядів і технічного обслуговування.
Будь-яке неправильне використання заборонене!

2.3 Загальні вказівки з техніки безпеки

 > Під час установлення обмежувача пускового струму дотриму-
ватися наступних вказівок з техніки безпеки й приписань:

 > Уважно прочитайте дане керівництво з установлення.
 > Виконуйте дії, що описані в цьому керівництві з установлення.

Електромонтаж дозволяється виконувати тільки визнаному елек-
трику. 

 > По закінченні установлення виконайте перевірку відповідно до 
національних нормативів (перевірка захисного проводу, 
вимірювання опору ізоляції й вимірювання струму витоку).

Запобігання ураження струмом
 > Перед виконанням робіт з електромонтажу й технічного 

обслуговування завжди відключайте всі лінії подачі струму 
повністю. 

 > Переконайтеся, що вони заблоковані від ненавмисного 
повторного вмикання.

 > Перевірте відсутність напруги.

2.4 Приписання, правила й директиви

 > Під час установлення обмежувача пускового струму дотриму-
ватися місцевих приписань, правил й директив.

2 Вказівки з техніки безпеки й приписання



5Керівництво з установлення обмежувача пускового струму VWZ 30/2 0020057445_03

3  Опис агрегату

1

2

3

5

4

Мал. 3.1  Комплект поставки

 > Перевірте комплект поставки на комплектність.

У комплект поставки входить:

1 Плата обмежувача пускового струму з кабельним джгутом

2 Кабель контролю фаз обмежувача пускового струму (ASB)

3 Тримач проводів

4 Кріпильні деталі

5 Керівництво з установлення

Обмежувач пускового струму складається із плати з керуючим 
проводом для з'єднання із платою регулятора теплового насоса 
geoTHERM, струмоведучого кабелю з перехідними роз'ємами 
для контролю фаз обмежувача пускового струму, а також - двох 
струмоведучих проводів підключення.  
Він встановлюється між гніздом підключення до мережі й усіма 
іншими споживачами струму теплового насоса, щоб обмежу-
вати пусковий струм під час пуску теплового насоса. 
Якщо повний опір системи Zмакс у точці передачі (домове 
приєднання) складає більше 0,16 Ом, то необхідно встановити 
обмежувач пускового струму.

4 Установлення

e
 Небезпечно!

Небезпека для життя внаслідок ураження елек-
тричним струмом!
Дотик до деталей, що знаходяться під напругою, 
може привести до небезпечних для життя травм 
внаслідок ураження електричним струмом.

 > Перед установленням завжди відключайте подачу 
струму для всіх електричних кіл. 

 > Заблокуйте подачу струму від ненавмисного 
повторного вмикання. 

 > Перевірте відсутність напруги. 

b
 Обережно!

Небезпека ушкоджень через невідповідний 
розділовий пристрій!
Електропідключення повинне виключатися за допомо-
гою встановленого замовником розділового при-
строю з розмиканням контакту мінімум 3 мм (напри-
клад, лінійний захисний автомат), що забезпечує 
трьохполюсне відключення. Розділовий пристрій пови-
нен мати спарені запобіжники, щоб у разі виходу з 
ладу одного запобіжника всі інші запобіжники продо-
вжували виконувати свою функцію.

 > Переконайтеся, що замовником було встанов-
лено відповідний розділовий пристрій. 

Опис агрегату 3
Установлення 4

UA
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4.1 Установлення обмежувача пускового струму в VWL 
7C/9C, 71 , 71/1, 91, 91/1

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Мал. 4.1  Монтаж кріпильних деталей geoTHERM VWL

 > Виконайте монтаж кріпильних деталей для плати обмежувача 
пускового струму в передбачених місцях (1). 

 > Вставте кріпильні деталі позаду через щиток 
електророзподільної коробки, щоб вони зафіксувалися.

b
 Обережно!

Небезпека короткого замикання через 
незакріплену плату!
Неправильно закріплені плати при контакті з 
електророзподільною коробкою можуть стати причи-
ною коротких замикань.

 > Притискайте плату обмежувача пускового струму 
до кріпильних деталей, поки вона не зафіксується 
з характерним звуком на всіх точках кріплення. 

b
 Обережно!

Небезпека короткого замикання!
Якщо із проводів на внутрішньому модулі знята обо-
лонка довжиною більше 30 мм, то на платі регуля-
тора може виникати коротке замикання, якщо про-
води неправильно закріплені на штекері.

 > Зніміть оболонку із проводів, які проводять 230 В, 
для з'єднання зі штекером ProE. З міркувань без-
пеки довжина знятої оболонки повинна становити 
максимум 30 мм. Перевірте надійність посадки в 
штекері.

b
 Обережно!

Небезпека перегріву!
Керуючий провід й сполучні проводи забороняється 
проводити ні через плату регулятора, ні через плату 
обмежувача пускового струму.

 > Прокладайте проводи до обмежувача пускового 
струму збоку уздовж плат через тримачі проводів. 

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Мал. 4.2  Демонтаж пристрою контролю фаз компресора      

geoTHERM VWL

 > Зніміть три встановлені на заводі перемички на сполучних кле-
мах (1).

4 Установлення



7Керівництво з установлення обмежувача пускового струму VWZ 30/2 0020057445_03

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

L1 L2 L3 L1 L2 L3

L1 L2 L3L2 L3 N L1 L2 L3 PE
L1 L

1
ASB

N L 2 1
8

5

3

6

4

1

2

Мал. 4.3   З'єднання із geoTHERM VWL

 > Підключіть синій штекер (6) керуючого провода обмежувача 
пускового струму до клеми підключення ASB (5).

b
 Обережно!

Функціональні порушення!
Якщо при підключенні переплутати місцями вхідний 
та вихідний провід, то обмежувач пускового струму 
працювати не буде.

 > Завжди підключайте білий та чорний провід у 
відповідності до опису.

 > Підключіть білий вхідний провід (4) до трьох клем підключення 
праворуч (2).

 > Підключіть чорний вихідний провід (3) до трьох клем 
підключення ліворуч (1).

 > По закінченні установлення виконайте перевірку відповідно до 
національних нормативів (перевірка захисного проводу, 
вимірювання опору ізоляції й вимірювання струму витоку).

i
 Триполюсний кабель контролю фаз обмежувача 

пускового струму не використовується.

Установлення 4

UA
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4.2 Установлення обмежувача пускового струму в VWL 
61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S, VWS/
VWW 61/2, 81/2, 101/2, 141/2, 171/2 й VWS 
64/2, 84/2, 104/2, VWS/VWW 61/3, 81/3, 101/3, 
141/3, 171/3 й VWS 64/3, 84/3, 104/3

2

1

Мал. 4.4  Монтаж кріпильних деталей geoTHERM VWS/VWW/VWL-S 
..1 й VWS ..4

 > Викрутіть гвинт (2), щоб опустити нижню поверхню 
електророзподільної коробки.

 > Виконайте монтаж кріпильних деталей для плати обмежувача 
пускового струму в передбачених місцях (1). 

 > Вставте кріпильні деталі позаду через щиток нижньої поверхні 
розподільної коробки, щоб вони зафіксувалися.

b
 Обережно!

Небезпека короткого замикання через 
незакріплену плату!
Неправильно закріплені плати при контакті з 
електророзподільною коробкою можуть стати причи-
ною коротких замикань.

 > Притискайте плату обмежувача пускового струму 
до кріпильних деталей, поки вона не зафіксується 
з характерним звуком на всіх точках кріплення. 

b
 Обережно!

Небезпека короткого замикання!
Якщо із проводів на внутрішньому модулі знята обо-
лонка довжиною більше 30 мм, то на платі регуля-
тора може виникати коротке замикання, якщо про-
води неправильно закріплені на штекері.

 > Зніміть оболонку із проводів, які проводять 230 В, 
для з'єднання зі штекером ProE. З міркувань без-
пеки довжина знятої оболонки повинна становити 
максимум 30 мм. Перевірте надійність посадки в 
штекері.

b
 Обережно!

Небезпека перегріву!
Керуючий провід й сполучні проводи забороняється 
проводити ні через плату регулятора, ні через плату 
обмежувача пускового струму.

 > Прокладайте проводи до обмежувача пускового 
струму збоку уздовж плат через тримачі проводів. 

L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

1

2

4

3

Мал. 4.5  Демонтаж пристрою контролю фаз компресора      

VWS/VWW/VWL-S ..1 und VWS ..4

 > Вийміть штекер кабелю контролю фаз компресора (1) з гнізда 
контролю фаз компресора.

 > Відпустіть кабельну стяжку на кабелі контролю фаз компре-
сора (2).

 > Вийміть штекер (1) через отвір (3) на нижній рівень 
електричної шафи.

 > Зніміть три встановлені на заводі перемички на сполучних кле-
мах (4).

4 Установлення
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L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

L1L2L3L1L2L3

1
ASB

NN LL 22 1
876

89101112

1

4

5

2
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Мал. 4.6   З'єднання із geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..1 й VWS ..4

 > Підключіть синій штекер (4) керуючого провода обмежувача 
пускового струму (1) до клеми підключення ASB (3).

b
 Обережно!

Функціональні порушення!
Якщо при підключенні переплутати місцями вхідний 
та вихідний провід, то обмежувач пускового струму 
працювати не буде.

 > Завжди підключайте білий та чорний провід у 
відповідності до опису.

 > Підключіть білий вхідний провід (7) до трьох клем підключення 
праворуч (11).

 > Підключіть чорний вихідний провід (6) до трьох клем 
підключення ліворуч (12).

 > Підключіть потрійний штекер кабелю контролю фаз ASB (2) 
до гнізда контролю послідовності фаз компресора.

 > Зєднайте штекер кабелю контролю фаз компресора (9) з 
подвійним штекером кабелю контролю фаз ASB (8).

 > Встановіть тримач проводів (10) у підходящому місці на ниж-
ньому рівні електричної шафи, щоб закріпити кабель кон-
тролю фаз.

 > Втисніть кабель контролю фаз у тримач проводів.
 > Закрийте нижню поверхню розподільної коробки й вкрутіть 

гвинт (¬ мал. 4.4, поз. 2).
 > По закінченні установлення виконайте перевірку відповідно до 

національних нормативів (перевірка захисного проводу, 
вимірювання опору ізоляції й вимірювання струму витоку).

Установлення 4

UA
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4.3 Установлення обмежувача пускового струму в VWL 
62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 62/2, 82/2, 
102/2 й VWS 64/2, 84/2, 104/2, VWS/VWW 
62/3, 82/3, 102/3 й VWS 64/3, 84/3, 104/3

Щоб виконати монтаж кріпильних деталей для плати обмежувача 
пускового струму, необхідно опустити електророзподільну 
коробку. Через накопичувач, що знаходиться за нею, виконання 
монтажу пов'язане з певною небезпекою.
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Мал. 4.7  Монтаж кріпильних деталей geoTHERM VWS/VWW/VWL-S 
..2 й VWS ..3

 > Від'єднайте всі проводи від плати регулятора.
 > Викрутіть всі стопорні гвинти, призначені для кріплення 

електророзподільної коробки (¬ Керівництво з установ-
лення geoTHERM).

 > Опустіть електророзподільну коробку. Стежте за тим, щоб не 
зажати й не ушкодити проводи.

 > Виконайте монтаж кріпильних деталей для плати обмежувача 
пускового струму в передбачених для цього місцях (1).

 > Вставте кріпильні деталі позаду через щиток 
електророзподільної коробки, щоб вони зафіксувалися.

 > Підніміть електророзподільну коробку. Стежте за тим, щоб не 
зажати й не ушкодити проводи.

b
 Обережно!

Небезпека короткого замикання через 
незакріплену плату!
Неправильно закріплені плати при контакті з 
електророзподільною коробкою можуть стати причи-
ною коротких замикань.

 > Притискайте плату обмежувача пускового струму 
до кріпильних деталей, поки вона не зафіксується 
з характерним звуком на всіх точках кріплення. 

 > Закріпіть електророзподільну коробку за допомогою стопор-
них гвинтів.

 > Приєднайте всі проводи до плати регулятора.

b
 Обережно!

Небезпека короткого замикання!
Якщо із проводів на внутрішньому модулі знята обо-
лонка довжиною більше 30 мм, то на платі регуля-
тора може виникати коротке замикання, якщо про-
води неправильно закріплені на штекері.

 > Зніміть оболонку із проводів, які проводять 230 В, 
для з'єднання зі штекером ProE. З міркувань без-
пеки довжина знятої оболонки повинна становити 
максимум 30 мм. Перевірте надійність посадки в 
штекері.

b
 Обережно!

Небезпека перегріву!
Керуючий провід й сполучні проводи забороняється 
проводити ні через плату регулятора, ні через плату 
обмежувача пускового струму.

 > Прокладайте проводи до обмежувача пускового 
струму збоку уздовж плат через тримачі проводів. 
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Мал. 4.8  Демонтаж пристрою контролю фаз компресора      

VWS/VWW/VWL-S ..2 und VWS ..3

 > Вийміть штекер кабелю контролю фаз компресора (2) з гнізда 
контролю фаз компресора.

 > Відпустіть кабельну стяжку на кабелі контролю фаз компре-
сора (1).

 > Зніміть три встановлені на заводі перемички на сполучних кле-
мах (3).

4 Установлення
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Мал. 4.9  З'єднання із geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 й VWS ..3

 > Підключіть синій штекер (1) керуючого провода обмежувача 
пускового струму (7) до клеми підключення ASB (2).

b
 Обережно!

Функціональні порушення!
Якщо при підключенні переплутати місцями вхідний 
та вихідний провід, то обмежувач пускового струму 
працювати не буде.

 > Завжди підключайте білий та чорний провід у 
відповідності до опису.

 > Підключіть білий вхідний провід (6) до трьох клем підключення 
праворуч (4).

 > Підключіть чорний вихідний провід (5) до трьох клем 
підключення ліворуч (3).

 > Розділіть кабельну стяжку на кабелі контролю фаз компре-
сора.

 > Зєднайте штекер кабелю контролю фаз компресора (10) з 
подвійним штекером кабелю контролю фаз ASB (11).

 > Підключіть потрійний штекер кабелю контролю фаз ASB (8) 
до гнізда контролю послідовності фаз компресора (9).

 > По закінченні установлення виконайте перевірку відповідно до 
національних нормативів (перевірка захисного проводу, 
вимірювання опору ізоляції й вимірювання струму витоку).

Установлення 4

UA
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5 Вторинне використання й утилізація

Як обмежувач пускового струму, так і відповідна транспортна 
упаковка складаються переважно з матеріалів, придатних для вто-
ринного використання.

5.1 Утилізація обмежувача пускового струму

 

Якщо на агрегаті Vaillant є такий знак, то після 
закінчення його терміну використання він не 
належить до побутових відходів. У цьому 
випадку подбайте про те, щоб агрегат Vaillant, 
а також наявне супутнє обладнання після 
закінчення терміну використання були пра-
вильно утилізовані.

5.2 Утилізація упаковки

 > Подбайте про те, щоб транспортна упаковка була правильно 
утилізована.

6 Гарантія й сервісна служба

6.1 Гарантія заводу-виробника для України

1. Гарантія надається на наведені в інструкції для кожного кон-
кретного 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 
дотриманні наступних умов:
а) устаткування придбане у офіційних постачальників Vaillant у 
країні, де буде здійснюватися його установка;
б) введення в експлуатацію і обслуговування устаткування 
здійснюється 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 документації 
Vaillant для конкретного приладу.
3. Виконання гарантійних зобов‘язань, передбачених чинним 
законодавством тої місцевості, де був придбаний апарат вироб-
ництва фірми Vaillant, здійснюють сервісні організації, 
уповноважені Vaillant, або фірмовий сервіс Vaillant, що мають 
чинні місцеві дозволи і ліцензії (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 
результаті 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 
підведення 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 нена-
лежному зберіганні;
в) при недотриманні інструкцій з правил монтажу, і експлуатації 
устаткування;
г) робота здійснюється при тиску води понад 10 бар (для 
водонагрівачів);
д) не з нового рядка параметри напруги електромережі не 
відповідають 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 частини.

5 Вторинне використання й утилізація
6 Гарантія й сервісна служба
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9. Уповноважені організації здійснюють безоплатний ремонт, 
якщо недоліки не викликані причинами, зазначеними в пункті 7 
(8), і роблять відповідні записи в гарантійному талоні.

6.2 Сервісна служба

Безкоштовна інформаційна телефонна лінія по Україні 
0 800 50 18 050

Гарантія й сервісна служба 6

UA
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7 Технічні характеристики

7  Технічні характеристики

Позначення

VWL 7 C
VWL 71/1

VWL 9 C
VWL 91/1

VWL 61/3 S
VWL 62/3 S

VWL 81/3 S VWL 
82/3 S

VWL 101/3 S
VWL 102/3 S VWL 141/3 S VWL 171/3 S

VWS/VWW 61/2
VWS/VWW 62/2 
VWS 63/2
VWS 64/2
VWS/VWW 61/3
VWS/VWW 62/3
VWS 63/3
VWS 64/3

VWS/VWW 81/2
VWS/VWW 82/2 
VWS 83/2 
VWS 84/2
VWS/VWW 81/3
VWS/VWW 82/3 
VWS 83/3 
VWS 84/3

VWS/VWW 101/2
VWS/VWW 102/2 
VWS 103/2 
VWS 104/2
VWS/VWW 101/3
VWS/VWW 102/3 
VWS 103/3
VWS 104/3

VWS/VWW 141/2
VWS/VWW 141/3

VWS/VWW 171/2
VWS/VWW 171/3

Електропідключення 3/N/PE ~400 В, 50 Гц

Макс. пусковий струм
- з обмежувачем
- без обмежувача

<16 A
26 A

<16 A
40 A

<16 A
46 A

<16 A
51,5 A

<25 A
64 A

<25 A
74 A

Таб. 7.1 Технічні характеристики
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Fabricante - Manufacturer - Proizvođač - Производитель - Proizvajalec - Виробник

Proveedor - Supplier - Dobavljač - Поставщик - Dobavitelj - Постачальник

ул. Народного Ополчения д. 34, стр. 1

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  




