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1 Indicaţii privind documentaţia

Următoarele instrucţiuni sunt un ghid prin intermediul 
întregii documentaţii. Există documentaţie tehnică 
suplimentară, valabilă în combinaţie cu aceste 
instrucţiuni de montaj. Nu ne asumăm responsabilitatea 
pentru deteriorări cauzate de nerespectarea acestor 
instrucţiuni de montaj.

Alte documente aplicabile:
Instrucţiuni de instalare şi de montaj a tuturor 
componentelor instalaţiei.

1.1 Păstrarea documentaţiei
Înmânaţi utilizatorului instalaţiei aceste instrucţiuni de 
montaj, precum şi toată documentaţia conexă şi 
materialele auxiliare, după caz. Utilizatorul va prelua 
sarcina de păstrare a instrucţiunilor şi a materialelor 
auxiliare, pentru ca acestea să fie disponibile la nevoie.

1.2 Simbolurile utilizate
La instalarea aparatului respectaţiindicaţiile de siguranţă 
din aceste instrucţiuni!

d Pericol!
Pericol nemijlocit pentru sănătate şi viaţă!

e Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare!

H Pericol!
Pericol de ardere şi opărire!

a Atenţie!
Situaţie potenţial periculoasă pentru produs şi 
mediu!

h Indicaţie!
Informaţii şi indicaţii utile.

• Acest simbol semnifică o activitate necesară
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2 Descrierea aparatului

Utilizarea conform destinaţiei
Accesoriul de racordare Vaillant este introdus la 
aparatele tipului ecoCOMPACT, atmoCOMPACT şi 
auroCOMPACT. Accesoriul de racordare este construit 
conform stadiului tehnic actual şi în conformitate cu 
normele de securitate recunoscute. Cu toate acestea, în 
cazul folosirii inadecvate, poate fi periclitată integritatea 
corporală sau viaţa utilizatorilor sau terţilor, respectiv 
pot fi afectate aparatele sau alte bunuri materiale.
Utilizarea în alte scopuri sau în scopuri suplimentare faţă 
de cele prevăzute este considerată neconformă cu 
destinaţia. Pentru prejudicii rezultate de aici, 
producătorul/furnizorul nu îşi asumă nicio răspundere. 
Riscul este suportat exclusiv de utilizator.
De utilizarea conformă destinaţiei aparţin şi respectarea 
instrucţiunilor de montaj, precum şi a tuturor celorlalte 
documente şi respectarea condiţiilor de inspecţie şi 
întreţinere.

a Atenţie!
Utilizarea abuzivă de orice natură este 
interzisă.

3 Instrucţiuni de securitate

a Atenţie!
Pericol de deteriorare pentru instalaţiile de gaz 
şi apă!
Evitaţi momentele de răsucire excesive la 
scoaterea îmbinărilor prin şuruburi, deoarece 
pot lua naştere fisuri la îmbinările cu şuruburi 
şi pot apărea neetanşeităţi în conductele de 
distribuţie a apei şi gazului.

 Atenţie!
Pericol de deteriorare prin introducerea uneltei 
necorespunzătoare şi prin folosirea 
neregulamentară a uneltei!
La strângerea sau desfacerea îmbinărilor 
cu filet, utilizaţi numai chei fixe potrivite 
(fără chei tubulare, prelungitoare etc).

 Atenţie!
Pericol de neetanşeităţi!
Folosiţi la toate îmbinările de etanşare netede, 
inelele de etanşare dreptunghiulare aferente. 
Verificaţi etanşeitatea după montarea tututor 
îmbinărilor.

Descrierea aparatului 2
Instrucţiuni de securitate 3
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4 Montajul

4.1  Setul de livrare
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Fig. 4.1 Setul de livrare

Verificaţi pe baza Fig. 4.1 şi următoarei liste de piese 
accesoriul, înainte de montarea completă:

Poz. Denumire Cote Nr. 
buc.

A Componente montate anterior compuse din (1), (2), 
(3), (4):

1 Robinetul combinat de 
umplere şi golire

G1/2 1

2 Piesa T R1/2 - Rp1/2 - G1/2 1

3 Robinet de întreţinere cu 
evacuare laterală

G3/4-G3/4 1

4 Ventil de siguranţă 
(3 bar) incl. racord pentru 
furtun de evacuare, inel O 
şi arc de strângere

- 1

B Componente montate anterior compuse din (5), (6):

5 Robinetul combinat de 
umplere şi golire

G1/2 1

6 Robinet de întreţinere G3/4-G3/4 1

7 Inel de etanşare 
dreptunghiular

24x17x2 15

8 Inel de etanşare 
dreptunghiular

18x13x1,5 3

9 Piesa de racordare G3/4-G3/4 3

10 Piesa de racordare G3/4-Rp3/4 2

11 Silfon din material plastic 
(furtun de evacuare)

L=1,5 m 2

12 Piesa T G3/4-G3/4-G3/4 1

13 Grupul de siguranţă
(10 bar) incl. racord
pentru furtunul de 
evacuare

G3/4-G3/4 1

Dispozitiv de umplere constând din (14), (15), (16)

14 Ţeavă G3/4-G1/2 1

15 Furtun G1/2-G1/2, 320 mm 1

16 Separator de ţeavă G1/2-G1/2 1

17 Dispozitiv de îndreptare 
a scurgerii cu sifon

- 1

18 Tablă de susţinere pentru 
sifloane din material 
plastic

- 1

19 Transfer la ţeava HT DN 40 1

20 Unghi G3/4-G3/4 1

Tab. 4.1  Setul de livrare

h Indicaţie!
auroCOMPACT dispune faţă de ecoCOMPACT de 
două racorduri suplimentare pentru colectoarele 
solare. Pentru aceasta este necesară o konsolă 
suplimentară de racordare (0020040909).

4 Montajul
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4.2 Montajul dispozitivului de îndreptare 
a scurgerii

h Indicaţie!
Degajările în tabla de susţinere (18) fixează 
furtunurile de scurgere peste dispozitivul de 
îndreptare a scurgerii (17). Capetele furtunurilor 
de evacuare trebuie să fie fixate astfel încât apa 
evacuată să ajungă în dispozitivul de îndreptare 
a scurgerii.
Scurgerea trebuie să fie vizibilă şi deschisă faţă 
de atmosferă.

• Separaţi dispozitivul de îndreptare a scurgerii 
(17, vezi Fig. 4.2) şi sifonul.

• Introduceţi dispozitivul de îndreptare a scurgerii prin 
tabla de susţinere (18).

• Introduceţi din nou împreună dispozitivul de 
îndreptare a scurgerii şi sifonul.

• Îndoiţi partea superioară a tablei de susţinere spre 
faţă (18).

Fig. 4.2 Pregătirea dispozitivului de îndreptare a scurgerii

• Montaţi dispozitivul de îndreptare a scurgerii 
(17, vezi Fig. 4.3 şi Tabelul 4.2).

Fig. 4.3 Montajul dispozitivului de îndreptare a scurgerii

ecoCOMPACT 
VSC 126, 196, 
306, 
246/2-C 170

ecoCOMPACT 
VSC 246/2-C 210  
auroCOMPACT 
VSC S 126, 196 
atmoCOMPACT 
VSC 124, 194 

Dispozitiv de 
îndreptare a scurgerii 
peste podeaua de 
finisare [A în mm]

400 720

Tab. 4.2 Dispozitiv de îndreptare a scurgerii conform fixării

4.3 Montajul circuitului de încălzire

h Indicaţie!
Robinetele KFE (1 şi 5, vezi Fig. 4.1) sunt 
montate anterior la robinetele de întreţinere. 
Nu demontaţi nici unul din ambele robinete KFE 
şi nici piesa T (2) la robinetul de întreţinere 
pentru retur, deoarece în caz contrar se poate 
ajunge la neetanşeităţi.

 Indicaţie!
Folosiţi la toate îmbinările de etanşare netede, 
inelele de etanşare dreptunghiulare aferente!

 Indicaţie!
Verificaţi etanşeitatea după montarea tututor 
racordurilor.

4.3.1 Turul circuitului de încălzire
• Montaţi robinetul de întreţinere (A, vezi Fig. 4.5) la 

racordul aparatului.
• Înşurubaţi piesa de racordare (9) la robinetul de 

întreţinere (A). 
• Introduceţi conducta de pe partea casei pentru turul 

circuitului de încălzire la piesa de racordare (9) 
şi etanşaţi conducta cu cânepă.

• Confecţionaţi cu furtunul de scurgere (11) îmbinarea 
dintre ventilul de siguranţă (4) şi dispozitivul de 
îndreptare a scurgerii (17).

4.3.2 Returul circuitului de încălzire
• Montaţi robinetul de întreţinere (B, vezi Fig. 4.5) la 

racordul aparatului.
• Înşurubaţi piesa de racordare (9) la robinetul de 

întreţinere (B). 
• Introduceţi conducta de pe partea casei pentru returul 

circuitului de încălzire la piesa de racordare (9) 
şi etanşaţi conducta cu cânepă.

Montajul 4

RO



Instrucţiuni de montare accesoriu de racordare VSC  0020046464_016

4.4 Montajul circuitului apei potabile

h Indicaţie!
Folosiţi la toate îmbinările de etanşare netede, 
inelele de etanşare dreptunghiulare aferente!

 Indicaţie!
Verificaţi etanşeitatea după montarea tututor 
racordurilor.

4.4.1 Grupa de siguranţă şi circuitul apei potabile 
(rece)

Fig. 4.4 Grupul de siguranţă (13)

Legendă
21 Mâner de slăbire
22 Conductă de purjare
23 Dop de verificare
24 Robinet de închidere
25 Ştuţ de racord pentru manometru
26 Scurgere pâlnie
27 Pâlnie
28 Supapa de siguranţă
29  Dispozitiv de debit

a Atenţie!
Limitarea funcţiei relevante din punct de vedere 
a siguranţei ventilului de siguranţă (28)! 
Ventilul de siguranţă trebuie deschis faţă de 
atmosferă şi pâlnia (27) trebuie să fie vizibilă. 
Nu descoperiţi niciodată la grupa de siguranţă 
montată (13) pâlnia (27) sau scurgerea pâlnie 
(26)! Montaţi scurgerea pâlnie (26) astfel 
ca aceasta să poată fi controlată şi să nu fie 
închisă sau descoperită din greşeală.

h Indicaţie!
Atenţie la accesibilitatea bună a grupei de 
siguranţă (13) pentru lucrări de întreţinere şi de 
service.
Prin reconstrucţia ventilului de siguranţă (28) 
la grupa de siguranţă este posibil şi montajul 
peste colţ.

• Montaţi piesa T (12, vezi Fig. 4.5) la racordul 
aparatelor.

• Fixaţi grupa de siguranţă (13) la piesa T (12).
• Montaţi piesa de racordare (9) la grupa de siguranţă. 
• Montaţi ţeava (14) dispozitivului de umplere la piesa 

T (12).
• Montaţi separatorul de ţeavă (16) la ţeavă (14).
• Montaţi furtunul (15) dispozitivului de umplere la 

separatorul de ţeavă (16).
• Montaţi furtunul (15) la robinetul de întreţinere (A).
• Introduceţi conducta de pe partea casei pentru apă 

potabilă (rece) la piesa de racordare (9) şi etanşaţi 
conducta cu cânepă.

• Confecţionaţi cu furtunul de scurgere (11) îmbinarea 
dintre ventilul de siguranţă (28, vezi Fig. 4.4) şi 
dispozitivul de îndreptare a scurgerii (17).

4 Montajul
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4.4.2 Circuitul apei potabile (rece) cu vasul de 
expansiune a apei potabile

a Atenţie!
Sunt posibile deteriorări ale conductelor 
în cazul în care grupa de siguranţă (13) nu este 
susţinută!
Fixaţi grupa de siguranţă pe partea 
construcţiei. 

h Indicaţie!
La racordarea unui vas de expansiune intern 
a apei potabile apare la grupa de siguranţă (13) 
şi la dispozitivul de umplere o rambleiere în 
înălţime de 40 mm în jos (Vezi Fig. 4.6).

• Montaţi grupa de siguranţă (13) la racordul din mijloc 
al piesei T (12, vezi Fig. 4.6).

• Montaţi piesa de racordare (9) la grupa de 
siguranţă (15)

• Rotiţi piesa T (12).
• Montaţi cotul (20) etanş plan la racordul aparatului.
• Montaţi ţeava (14) dispozitivului de umplere la piesa 

T (12).
• Montaţi separatorul de ţeavă (16) la ţeavă (14).
• Montaţi furtunul (15) dispozitivului de umplere la 

separatorul de ţeavă (16).
• Montaţi furtunul (15) la robinetul de întreţinere (A).
• Cuplaţi admisiunea la vasul de expansiune a apei 

potabile pe partea construcţiei cu piesa T (12).
• Cuplaţi scurgerea vasului de expansiune a apei 

potabile pe partea construcţiei cu cotul (20).
• Introduceţi conducta de pe partea casei pentru apă 

potabilă la piesa de racordare (9) şi etanşaţi conducta 
cu cânepă.

4.4.3 Circuitul apei potabile (caldă)
• Montaţi piesa de racordare (10, veziFig. 4.5.) la 

racordul aparatului de apă potabilă (caldă). 
• Introduceţi conducta de pe partea casei pentru apă 

potabilă la piesa de racordare (10) şi etanşaţi conducta 
cu cânepă.

4.5 Montajul circulării

h Indicaţie!
Folosiţi la toate îmbinările de etanşare netede, 
inelele de etanşare dreptunghiulare aferente!

 Indicaţie!
Verificaţi etanşeitatea după montarea tututor 
racordurilor.

• Montaţi piesa de racordare (10, vezi Fig. 4.5.) la 
racordul aparatului de circulare.

• Introduceţi conducta de pe partea casei pentru 
circulare la piesa de racordare (10) şi etanşaţi 
conducta cu cânepă.

4.6 Întreţinerea

Întreţinerea ventilului de siguranţă al circuitului de 
încălzire
Verificaţi anual şi la fiecare punere în funcţiune, 
funcţionalitatea ventilului de siguranţă (4, vezi Fig. 4.5):
• Rotiţi capacul gri al ventilului de siguranţă în direcţia 

săgeţii marcată pe acesta. Aici apa trebuie să curgă 
din scurgerea laterală. În final ventilul de siguranţă 
trebuie să fie din nou etanş.

Întreţinere ventil de siguranţă al grupei de siguranţă
Verificaţi trimestrial şi la fiecare punere în funcţiune, 
funcţionalitatea ventilului de siguranţă 
(28, vezi Fig. 4.4):
• Rotiţi mânerul de slăbire (21) în direcţia săgeţii 

marcată pe mâner. Aici apa trebuie să curgă în 
pâlnie (27). În final ventilul de siguranţă (28) trebuie 
să fie din nou etanş.

Întreţinerea obturatorului de retur al grupei de 
siguranţă
Verificaţi anual funcţionalitatea obturatorului de retur:
• Închideţi robinetul de închidere (24, vezi Fig. 4.4).
• Deşurubaţi dopul de verificare (23).
În cazul opririi ieşirii apei atunci obturatorul de retur 
este defect, grupa de siguranţă trebuie schimbată.
• Deschideţi complet robinetul de închidere la fiecare 

repunere în funcţiune (24).

a Atenţie!
Robinetul de închidere (24) întrerupe 
alimentarea cu apă rece la dispozitivul de 
încălzire a apei al boilerului. 
Nu trebuie folosit pentru sugrumarea debitului 
de tranzit, deoarece acest lucru nu este 
folosirea regulamentară.

Montajul 4
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Fig. 4.5 Privire de ansamblu asupra racordurilor aparatului

Simbol Semnificaţie

Tur al circuitului de încălzire

Retur al circuitului de încălzire

Apă potabilă (rece)

Apă potabilă (caldă)

Recirculare

Gaz

Tab. 4.3 Clarificăi ale simbolurilor

4 Montajul
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Fig. 4.6  Privire de ansamblu asupra racordurilor aparatului cu 

vasul de expansiune a apei potabile

Simbol Semnificaţie

Tur al circuitului de încălzire

Retur al circuitului de încălzire

Apă potabilă (rece)

Apă potabilă (caldă)

Recirculare

Gaz

Tab. 4.3 Clarificăi ale simbolurilor

Montajul 4
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