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1 Napotki za dokumentacijo

Naslednji napotki so vodnik skozi celotno dokumenta-
cijo.
Skupaj s temi navodili za uporabo veljajo tudi drugi 
dokumenti.
Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navo-
dil, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Pripadajoča dokumentacija
Pri uporabi regulatorja calorMATIC 630 
obvezno upoštevajte vsa navodila za uporabo, 
priložena ostalim komponentam vaše ogrevalne 
napeljave.

1.1 Shranjevanje dokumentacije

Skrbno shranite ta navodila za uporabo in vso 
pripadajočo dokumentacijo, da bodo po potrebi na raz-
polago.

1.2 Uporabljeni  simboli

V nadaljevanju so pojasnjeni v besedilu uporabljeni sim-
boli.

a
Simbol za ogroženost:

neposredna življenjska nevarnost,
nevarnost hudih poškodb,
nevarnost lažjih telesnih poškodb.

–
–
–

e
Simbol za ogroženost:

življenjska nevarnost zaradi 
električnega udara.

–

b
Simbol za ogroženost:

tveganje materialnih poškodb,
tveganje škode za okolje.

–
–

i  
Simbol za koristen napotek in informa-
cije

 > Simbol za potrebno dejavnost

1.3 Način pisave in oznake

Krepko  Besedilo v krepki pisavi označuje 
pomembne informacije, lastna imena in 
oznake (parameter, oznaka menija, način 
delovanja, napotila) 
Primer: Način delovanja Auto

Označevanje  Vrednost je označena, če ima na zaslonu 
sivo ozadje.

>

1.4 Veljavnost navodil

Ta navodila za uporabo veljajo izključno za naprave z 
naslednjimi številkami artikla:

Oznaka tipa  Št. art. Zunanje tipalo

calorMATIC 630 0020092435
0020092436

VRC DCF

calorMATIC 630 0020092437
0020092438
0020092439
0020092440
0020092430

VRC 693

Tab. 1.1  Pregled tipov

Številko artikla naprave poiščite na tipski tablici.

1.5  Tipska tablica

Tipska tablica je nameščena na dobro vidnem mestu, na 
levi strani podnožja regulatorja. 

21092600200285150907011320N4
VRC 630/3

1 2

230V~

3

4 VA

4 5

Sl. 1.1 Tipska tablica 

Legenda
1 EAN-koda
2 Oznaka naprave
3 Delovna napetost
4 Odjem električne energije
5 Oznaka CE

1.6 Oznaka CE

Z oznako CE je dokumentirano, da regulator 
calorMATIC 630 izpolnjuje osnovne zahteve 
zadevnih smernic.

1.7 Poimenovanje izdelka

Regulator calorMATIC 630 se v nadaljevanju navaja kot 
regulator.

Napotki za dokumentacijo 1 
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2 Varnost

2.1  Varnostni napotki in opozorila

Pri uporabi regulatorja upoštevajte splošne varnostne 
napotke in opozorila, podane pred posameznimi opra-
vili. 

2.1.1 Klasifikacija opozoril

Opozorila se stopnjujejo glede na težavnost možne 
nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signalnimi 
besedami:

Opozorila
Signalna 
beseda

Razlaga

a Nevarn-
ost!

Neposredna življenjska 
nevarnost ali nevarnost 
hudih
telesnih poškodb

e
Nevarn-
ost!

Življenjska nevarnost 
zaradi električnega udara

a Opozorilo!
Nevarnost lažjih telesnih 
poškodb

b Pozor!
Tveganje materialne škode 
in škode za okolje

Tab. 2.1 Opozorila in njihov pomen

2.1.2 Zgradba opozoril

Opozorila so nad in pod besedilom obdana s črto. 
Sestavljena 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

Regulator calorMATIC 630 je izdelan v skladu z dosežki 
sodobne tehnologije in po veljavnih varnostno-tehničnih 
predpisih.
Kljub temu lahko pri nestrokovni ali neustrezni uporabi 
pride do poškodb naprave in drugih materialnih vred-
nosti.

Regulator calorMATIC 630 se uporablja za vremensko 
vodeno in časovno odvisno regulacijo ogrevalne napel-
jave s pripravo tople vode. 

Drugačna ali uporaba izven tu opisane velja za neust-
rezno. Za tovrstno škodo proizvajalec/dobavitelj ne 
odgovarja. Tveganje je v celoti na strani uporabnika.
Uporaba v skladu z določili obsega tako upoštevanje 
navodil za uporabo kot tudi druge pripadajoče dokumen-
tacije.

2.3 Splošna varnostna opozorila

Usposobljenost inštalaterja
Namestitev regulatorja sme opravljati samo pooblaščen 
inštalater. Slednji je tudi odgovoren za ustrezno names-
titev in zagon.

Preprečevanje bolezni
Za zaščito pred povzročitelji bolezni (legionela) je regu-
lator opremljen s funkcijo zaščite pred legionelo. Funk-
cijo zaščite pred legionelo nastavi vaš inštalater pri 
namestitvi.

Svojega inštalaterja povprašajte o delovanju funkcije 
zaščite pred legionelo.

>
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Preprečevanje nevarnosti oparin
Na priključkih za točenje tople vode obstaja pri tempera-
turah tople vode nad 60 °C nevarnost oparin. Majhni 
otroci ali starejše osebe se lahko pri višjih temperaturah 
hitro poškodujejo.

Temperaturo tople vode izberite tako, da se nihče ne 
bo mogel poškodovati.

Če je funkcija zaščite pred legionelo aktivirana, se vseb-
nik tople vode najmanj eno uro segreva na več kot 
65 °C.

Da bi se zaščitili pred oparinami,
vprašajte svojega inštalaterja, ali je funkcija zaščite 
pred legionelo aktivirana,
vprašajte svojega inštalaterja, kdaj se funkcija zaščite 
pred legionelo zažene,
vprašajte svojega inštalaterja, ali je za zaščito pred 
oparinami vgrajen mešalni ventil za hladno vodo.

Preprečevanje materialne škode
V nobenem primeru ne izvajajte sami nikakršnih 
posegov ali predelav na grelniku ali drugih delih ogre-
valne napeljave.
Nikoli ne poskušajte sami opravljati vzdrževalnih del 
na regulatorju.
Ne uničujte in ne odstranjujte plomb na sestavnih 
delih naprave. Samo pooblaščen inštalater in 
tovarniška servisna služba sta pooblaščena za spre-
minjanje plombiranih sestavnih delov.
V primeru obvestila o napaki na napravi se vedno 
obrnite na pooblaščenega serviserja.

Preprečevanje napačnega delovanja
Delovanje ogrevalne napeljave zaženite samo, če je v 
tehnično brezhibnem stanju.
Varnostnih in nadzornih naprav ne smete odstraniti 
ali premostiti.
Varnostnih in nadzornih naprav ne smete 
onemogočiti.
Motnje in poškodbe, ki vplivajo na varnost, naj nemu-
doma odpravi vaš inštalater. 

i
 Če je sobni izklop termostata aktiviran, 

morajo biti v prostoru, v katerem je nameščen 
regulator, vsi ventili radiatorjev do konca 
odprti.

 Pazite, da:
regulator ne bo zakrit s pohištvom, zavesami ali dru-
gimi predmeti,
bodo vsi ventili radiatorjev v prostoru, v katerem je 
regulator montiran, popolnoma odprti.
Vprašajte svojega inštalaterja, oziroma poglejte v 
meniju C2 na ravni inštalaterja (¬pogl. 5.9), ali je 
vklop preko daljinskega upravljanja aktiviran. 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

–

–

>

Preprečevanje škode zaradi zmrzovanja
V primeru izpada električnega napajanja ali pri nizki 
nastavitvi sobne temperature v posameznih prostorih ni 
mogoče izključiti poškodb ogrevalne napeljave na posa-
meznih delih zaradi zmrzovanja.

Poskrbite, da bo v primeru vaše odsotnosti v mrzlem 
obdobju delovanje ogrevalne napeljave ostalo vklo-
pljeno in bodo prostori ustrezno ogrevani.
Obvezno upoštevajte napotke za zaščito pred zmrzo-
vanjem (¬pogl. 5.12).

2.4 Smernice, zakonski predpisi in norme

Regulator in montaža regulatorja

EN 60335–2–21
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost; 2. 
del: Posebne zahteve za akumulacijske grelnike vode 
(vsebnik tople vode in grelnik tople vode) (IEC 335–2–21: 
1989 in dopolnila 1; 1990 in 2; 1990, spremenjen). 
Morebitne priključene telekomunikacijske naprave 
morajo ustrezati naslednjim normam: IEC 62151 oz. EN 
41003 in EN 60950-1: 2006, poglavje 6.3.

>

>

Varnost 2 
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3  Opis naprave

3.1  Zgradba in delovanje

Regulator se uporablja za vremensko vodeno regulacijo 
ogrevanja s pripravo tople vode. 

Regulator lahko krmili naslednje kroge sistema:
vsebnik tople vode,
največ dva modulacijska grelnika brez e-vodila (eBUS) 
oz. 
en modulacijski grelnik z e-vodilom (eBUS) 
ali, namesto tega, en 2-stopenjski kotel,
dva regulirana kroga in
en nereguliran krog.

Priključite lahko do šest dodatnih modulov mešalnega 
kroga (oprema), s po dvema mešalnima krogoma, da bi 
razširili centralno ogrevalno napeljavo. To pomeni: regu-
lator lahko krmili največ 15 krogov.

Za udobno upravljanje lahko za prvih 8 ogrevalnih 
krogov priključite naprave za daljinsko upravljanje.

Vsak mešalni krog se lahko po potrebi preklopi na:
ogrevalni krog (krog radiatorjev, krog talnega ogre-
vanja idr.),
regulacijo fiksne vrednosti,
zvišanje povratnega voda,
toplovodni krog (poleg vgrajenega toplovodnega 
kroga).

S pomočjo modulacijskega sklopnika (oprema) lahko 
priključite več modulacijskih grelnikov Vaillant oz. 1- in 
2-stopenjskih ogrevalnih naprav.
Maksimalno število grelnikov/ogrevalnih naprav, ki jih je 
mogoče priključiti, je odvisno od vgrajenega sklopnika.

Sklopnik Maksimalno število grelnikov/ 
ogrevalnih naprav, ki jih je mogoče 
priključiti

VR 30, VR 32 8

VR 31 6

Tab. 3.1  Maksimalno število grelnikov/ogrevalnih naprav, ki jih 

je mogoče priključiti

S priključitvijo zunanjega telefonskega kontakta (brez-
napetostni kontaktni vhod) lahko preko daljinskega tele-
fonskega stikala 
teleSWITCH način delovanja regulatorja preklopite preko 
telefona, s poljubnega kraja.

–
–

–
–

–

–
–
–
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3.2  Pregled sistema

Regulator z osnovno opremo se dobavlja v enem kom-
pletu. Komplet sestavljajo: 

Število Sestavni del

1 Montaža regulatorja calorMATIC 630 v stenski sestav

4 Standardno tipalo VR 10

1  Zunanje tipalo VRC DCF ali VRC 693 
glede na različico za posamezno državo (¬tab. 1.1)

Tab. 3.2 Obseg dobave kompleta calorMATIC 630

Pri izvedbi z osnovno opremo je mogoče krmiliti:
en vsebnik tople vode,
največ dva modulacijska grelnika brez e-vodila (eBUS) 
oz. 
en modulacijski grelnik z e-vodilom (eBUS) 
ali, namesto tega, en 2-stopenjski kotel,
dva regulirana kroga in
en nereguliran krog.

 

VRC DCF

VR 90

VR 60

calorMATIC 630

Sl. 3.1  Pregled sistema

Legenda
VR 90 Naprava za daljinsko upravljanje
VR 60 Modul kroga
VRC DCF Zunanje tipalo

Če želite ogrevalno napeljavo razširiti z dodatnimi ogre-
valnimi krogi, lahko v kompleksen sistem ogrevalne 
napeljave vgradite dodatne komponente sistema 
(¬sl. 3.1). 

–
–

–
–

Opis naprave 3 
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3.3 Pregled  funkcij

Regulator ponuja naslednje možnosti za regulacijo vaše 
ogrevalne napeljave in pripravo tople vode:

Izkl.
Izklopljena ogrevalna napeljava ali priprava tople vode z 
aktivno zaščito pred zmrzovanjem

  Enkratno polnjenje vsebnika
Omogoča enkratno polnjenje vsebnika tople vode, neod-
visno od trenutnega časovnega programa

Funkcija počitnic/  program za počitnice
Regulacija sobne temperature po meri med vašo odsot-
nostjo; 
samo v načinih delovanja Auto in Eco

  Funkcija zaščite pred zmrzovanjem
Zaščita pred zmrzovanjem v načinih delovanja Izkl. in 
Eco (izven časovnega intervala); 
grelnik mora ostati vklopljen

Krivulja ogrevanja
Osnova za vremensko vodenje; izboljšuje prilaganje moči 
ogrevanja zunanji temperaturi

  Funkcija Party
Omogoča, da se čas ogrevanja in priprave tople vode 
podaljša preko naslednjega trenutka izklopa, do začetka 
naslednje ogrevalne periode

  Varčevalna funkcija
Omogoča znižanje sobne temperature za nastavljivo 
časovno obdobje

 Vremensko vodenje
Samodejno spreminjanje temperature ogrevalne vode 
(temperatura dvižnega voda) v odvisnosti od zunanje 
temperature, s pomočjo ogrevalne krivulje

 Časovni interval
Po meri nastavljive časovne prednastavitve za ogre-
valno napeljavo, pripravo tople vode in delovanje 
obtočne črpalke

3.4   Načini delovanja

Z nastavitvijo načina delovanja določite, pod kakšnimi 
pogoji se dodeljeni ogrevalni krog oz. toplovodni krog 
uravnava.

Ogrevalni krog
Način delo-
vanja

Učinek

Auto Delovanje ogrevalnega kroga se izmenjuje po 
prednastavljenem časovnem programu med 
načinoma delovanja Ogrevanje in Znižano.

Eco Delovanje ogrevalnega kroga se izmenjuje po 
prednastavljenem časovnem programu med 
načinoma delovanja Ogrevanje in Izkl. 
Če funkcija zaščite pred zmrzovanjem (odvisno od 
zunanje temperature) ni aktivirana, se ogrevalni 
krog v času znižanja izklopi.
Izven nastavljenega časovnega intervala zaščita 
pred zmrzovanjem deluje (¬pogl. 5.2).

Ogrevanje Ogrevanje se uravnava na zadano sobno tempera-
turo za dan.

Znižano Ogrevanje se uravnava na zadano sobno tempera-
turo noč.

Izkl. Če funkcija zaščite pred zmrzovanjem (odvisno od 
zunanje temperature) ni aktivirana, je ogrevalni 
krog izklopljen.

Simbol Pomen

Če je za načinom delovanja Eco ali Auto prikazan 
simbol , je časovni interval aktiven. Ogrevalna 
naprava ogreva.

Če je za načinom delovanja prikazan simbol ,
ni aktivnih časovnih intervalov. 
Ogrevalna naprava deluje v načinu znižanja.

Tab. 3.3 Načini delovanja ogrevalnega kroga

Obtočni krog in toplovodni krog
Način delo-
vanja

Učinek

Auto Polnjenje vsebnika za vsebnik tople vode oz. 
sprostitev obtočne črpalke se delita po predna-
stavljenem časovnem programu.

Vklj. Polnjenje vsebnika tople vode je stalno 
omogočeno. Če je potrebno, se vsebnik takoj 
napolni. Obtočna črpalka stalno deluje.

Izkl. Vsebnik tople vode se ne polni. Obtočna črpalka je 
izklopljena.
Izjema: Če temperatura v vsebniku tople vode 
pade pod 12 °C, se vsebnik tople vode segreva na 
17 °C (zaščita pred zmrzovanjem).

Tab. 3.4  Načini delovanja obtočnega kroga in toplovodnega 

kroga

i
 Če je namesto načina delovanja prikazan 

Dopust, je aktiven program za počitnice. 
Če je program za počitnice aktiven, načina 
delovanja ni mogoče nastaviti.

 > V ta namen izklopite program za počitnice.

3 Opis naprave 
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3.5 Opis pomembnih funkcij

 Časovni interval

04:00 16:0008:00 12:00 20:00

15 °

20 °

25 °

Z
ad

an
a 

so
b

n
a 

te
m

p
e

ra
tu

ra

Čas

Znižana temperatura

Časovni
interval 1

Časovni
interval 2

Časovni
interval 3

Sl. 3.2  Samodejno delovanje ogrevanja: Primer nastavitev 

zadane sobne temperature za različne čase dneva

Na sl. 3.2 vidite izrez iz časovnega programa. Na vodo-
ravni osi je podan čas v dnevu, na navpični osi pa 
zadana sobna temperatura. Graf opisuje naslednji potek 
programa:

1  Do 06:00 h zjutraj velja za prostor temperatura 
15 °C (znižana temperatura).

2 Ob 06:00 h se začne prvi časovni interval: 
Od tega trenutka velja zadana sobna vrednost 
21 °C.

3 Prvi časovni interval se konča ob 09:00 h: 
Od tega trenutka velja zadana sobna vrednost 
15 °C.

4 Sledita še dva časovna intervala z 21 °C.

Kako časovni interval vpliva na regulacijo ogrevanja, 
lahko enostavno razložimo z naslednjimi besedami:
Kadar vaša ogrevalna napeljava deluje v načinu delo-
vanja Auto, regulator aktivira nastavljeni časovni inter-
val, v katerem ogrevalna temperatura ogreva 
priključene prostore na določeno temperaturo (¬zadana 
sobna temperatura). Izven tega časovnega intervala se 
ogrevalna napeljava uravnava tako, da se priključeni 
prostori ohlajajo na določeno temperaturo (¬znižana 
temperatura). Ko temperatura doseže znižano tempera-
turo, regulator skrbi, da se znižana temperatura ogre-
valne napeljave vzdržuje do naslednjega časovnega 
intervala. S tem se prepreči nadaljnje ohlajanje bivalnih 
prostorov.

i
 Posvetujte se z inštalaterjem o optimalni 

nastavitvi ogrevalne krivulje, saj tako izmer-
jena zunanja temperatura kot nastavljena 
ogrevalna krivulja vplivata na regulacijo ogre-
vanja.

Opis naprave 3 
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Na voljo imate dve možnosti za določanje dni, za katere 
veljajo vaši časovni intervali:

Možnost 1
Vnesete lahko časovni interval za posamezne dni.

Primer:
Po 09.00 – 12.00 h
To 10.00 – 12.00 h

Možnost 2
Več dni lahko združite v blok.

Primer:
Po–Pe 09.00   – 12.00 h
So–Ne 12.00  - 15.00 h
Po–Ne 10.00  - 12.00 h 

Pri obeh možnostih lahko določite do tri časovna inter-
vala. 

Temperaturo tople vode priključenega vsebnika tople 
vode lahko s pomočjo regulatorja uravnavate na enak 
način: Časovni interval, ki ste ga nastavili, določa, kdaj je 
topla voda želene temperature na voljo.
Za pripravo tople vode se znižana temperatura ne 
uporablja.Ob koncu časovnega intervala se priprava 
tople vode izklopi.

 Krivulja ogrevanja
Temperatura ogrevanja se uravnava neposredno preko 
ogrevalne krivulje. Krivulja ogrevanja prikazuje razmerje 
med zunanjo temperaturo in temperaturo dvižnega 
voda.
Temperatura dvižnega voda je temperatura ogrevalne 
vode, ki prihaja iz grelnika.
Krivuljo ogrevanja lahko nastavite za vsak ogrevalni 
krog posebej.
Izberete lahko različne ogrevalne krivulje, da regulacijo 
optimalno prilagodite svojim bivalnim prostorom in 
ogrevalni napeljavi.

Primer krivulja ogrevanja

Temp. dv. voda

Zunanja temperatura v °C

v °C
90

80

70

60

50

40

30

20
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.5

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0
Krivulje ogrevanja

1.2

1.0

0.6

0.2

Sl. 3.3  Graf ogrevalnih krivulj

Primer: Če je izbrana ogrevalna krivulja 1,5, je pri zunanji 
temperaturi –15 °C potrebna temperatura dvižnega voda 
75 °C.

Temp. dv. voda

zunanja temperatura v °C

v °C
90

80

70

60

50

40

30

15

Os a

18

20

22

10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.5

Sl. 3.4 Vzporedna preslikava ogrevalne krivulje

Če je izbrana ogrevalna krivulja 1,5 in prednastavljena 
zadana sobna temperatura ni 20 °C, temveč 22 °C, se 
ogrevalna krivulja premakne tako, kot je prikazano na sl. 
3.4. Krivulja ogrevanja se premakne po osi a pod kotom 
45° glede na vrednost zadane sobne temperature. To 
pomeni, da pri zunanji temperaturi 0 °C regulator urav-
nava temperaturo dvižnega voda na 67 °C.

i
 Potrebne osnovne nastavitve ogrevalne kri-

vulje je vaš inštalater pripravil med namestit-
vijo ogrevalne 
napeljave.

3 Opis naprave 
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  Funkcija zaščite pred zmrzovanjem
Regulator je opremljen s funkcijo zaščite pred zmrzo-
vanjem (odvisno od zunanje temperature). Funkcija 
zaščite pred zmrzovanjem zagotavlja zaščito ogrevalne 
napeljave pred zmrzovanjem v načinih delovanja Izkl. in 
Eco (izven časovnega intervala).
Če je nastavljen način delovanja Eco in funkcija zaščite 
pred zmrzovanjem (odvisna od zunanje temperature) ni 
aktivirana, se ogrevalni krog v času znižanja izklopi.
Če pade zunanja temperatura pod vrednost +3 °C, se 
samodejno določi nastavljena znižana temperatura (noč) 
za vsak krog.

Opis naprave 3 
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3.6  Pregled  upravljalnih elementov

Vse nastavitve, potrebne za ogrevalno napeljavo, opra-
vite na regulatorju. 
Regulator je opremljen z grafičnim prikazom. Prikaz 
nešifriranega besedila poenostavlja upravljanje. 

Osn. podatki

Datum

>Nastavitev dneva

 Ura 15:37

30.10.09
Dan v tednu

 Letni/zimski čas IZKLOPLJENO

Pe

1

4

1

23

Sl. 3.5  Pregled upravljalnih elementov

Legenda
1 Številka menija
2 Desni nastavitveni gumb , 

nastavitev parametrov (obračajte); označevanje parametrov 
(pritisnite)

3 Levi nastavitveni gumb , 
izbira menija (obračajte); aktiviranje posebne funkcije (pritis-
nite)

4 Oznaka menija

3.7  Potek upravljanja

Z obema nastavitvenima gumboma  in  lahko upravl-
jate regulator (¬sl. 3.5): 
Če pritisnete desni nastavitveni gumb , označite ali 
shranite parameter. 
Če obrnete desni nastavitveni gumb , nastavite para-
meter.
Če obrnete levi nastavitveni gumb , izberete določen 
meni. 
Če pritisnete levi nastavitveni gumb , aktivirate 
posebne funkcije (¬pogl. 5.10).

Prikaz nešifriranega besedila vam olajšuje upravljanje in 
enoznačno označuje menije in parametre. 

3 Opis naprave 
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Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK 1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 20 °C

Etaža2 Auto 22 °C

Vsebnik Auto 60 °C

VRC 630

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Akt. varčevanje

do 18:30

VRC 630

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Akt. funkcija Party

VRC 630

Osnovni podatki  1

Datum 02 . 12 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Auto

> Nas. dneva

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Enkratno

Akt. priprava TV

VRC 630

OK1  3

Časovni program

Po–Pe

1 6:00 – 22:00

2 7:30 – 23:30

3 7:30 – 23:30

> Izberi dan v tednu Za OK1 ... OK15 lahko v 
odvisnosti od konfiguracije 
napeljave prikličete in 
nastavite različne parame-
tre.OK3  3

Časovni program

Po–Pe

1 6:00  –  22:00

2 7:30  –  23:30

3 7:30  –  23:30

> Izberi dan v tednu

Prog. praznikov  4

Za cel sistem

Časovne periode

   1 30. 02. 09   –   20. 03. 09

   2 05. 05. 09   –   22. 05. 09

Zadana temperatura 15 °C

> Nas. začetnega dneva

Topla voda  5

Parameter

Zad. temp. vsebnika 60 °C

> Nas. zadane temperature

OK1  5

Parameter

Znižana temperatura 15 °C

Krivulja ogrevanja 1,2

> Nas. zadane sobne temp.

Imena  7

menjati

OK1 : OK1

OK2 : OK2

OK3 : OK3

> izbirati

Nivo šifre   8

Avtorizirano

Št. šifre:

0 0 0 0

> Vnos cifer

Sl. 3.6   Struktura menija na ravni upravljavca

Opis naprave 3 
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3.8  Ravni upravljanja regulatorja

Regulator obsega dve ravni upravljanja: raven upravl-
javca in raven inštalaterja. Vsaka raven upravljanja 
obsega več menijev, v katerih je pripadajoče parametre 
mogoče prikazati, nastaviti in spremeniti.

i
 Število prikazanih menijev je odvisno od kon-

figuracije ogrevalne napeljave. To je razlog, 
da je v teh navodilih morda opisanih več 
menijev, kot jih regulator prikazuje.

  Raven upravljavca
Raven upravljavca je raven upravljanja za upravljavca in 
prikazuje osnovne parametre, ki jih lahko brez poseb-
nega znanja in med običajnim delovanjem prilagodite 
posameznim pogojem.

Raven upravljavca obsega osnovni prikaz, menije  1 ... 
 8 in menije posebnih funkcij (varčevalna funkcija, 

funkcija Party, enkratno polnjenje vsebnika).

  Raven inštalaterja 
Raven za inštalaterja je raven upravljanja za inštalaterja. 
Na ravni inštalaterja je mogoče nastaviti parametre, 
značilne za napeljavo, s katerimi inštalater konfigurira in 
optimira ogrevalno napeljavo. Značilne parametre napel-
jave lahko nastavlja in spreminja samo inštalater. Raven 
inštalaterja je zato zaščitena s kodo za dostop (šifro). 
Na ta način so značilni parametri napeljave zaščiteni 
pred nenadzorovanim spreminjanjem.

Raven inštalaterja obsega menije C1 do C15, menije 
čarovnika za namestitev (Asistent za inst.) (A1 do A8) in 
menije servisnih funkcij (npr. funkcija dimnikar).

3.9  Vrste menijev

Regulator obsega različne vrste menijev: 
osnovni prikaz, 
meni ravni upravljanja ali 
meni ravni inštalaterja. 

(Primeri: ¬pogl. 3.10). 

V osnovnem prikazu lahko vidite in nastavite trenutni 
način delovanja ter zadane sobne vrednosti posameznih 
ogrevalnih krogov.
Meniji ravni upravljavca so na desni označeni s številko 
(npr.  1). Ta številka vam olajšuje iskanje menijev.
V menijih na ravni upravljavca lahko, popolnoma v 
skladu z vašimi pogoji, nastavite npr. sobno tempera-
turo, časovni interval, znižano temperaturo in ogrevalno 
krivuljo. 

Meniji na ravni inštalaterja so na desni označeni s črko 
in številko (npr. C2). V menijih na ravni inštalaterja si 
lahko značilne parametre napeljave samo ogledate 
(¬pogl. 5.9). 

–
–
–

3 Opis naprave 
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3.10 Meniji v različnih situacijah upravljanja

Na ravni upravljavca

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK1 Auto 20 °C

OK2 Auto 20 °C

OK3 Auto 20 °C

OK4 Eco 22 °C

VRC 630                      

Primer: Osnovni prikaz
Osnovni prikaz prikazuje trenutni način delovanja in zadano sobno 
temperaturo za vsak ogrevalni krog ter omogoča hitro spremin-
janje načina delovanja ogrevalnega kroga. Če je priključenih več 
ogrevalnih krogov (več kot dva), se en za drugim prikazujejo, ko 
obračate desni 
nastavitveni gumb .
Na zgornjem delu zaslona so vedno prikazani dan v tednu, datum, 
čas in zunanja temperatura. Če se pojavi napaka, se prikaže v drugi 
vrstici kot nešifrirano besedilo. V pogl. 5.3 je pojasnjeno, kako 
nastavite osnovne podatke. 
V osnovnem prikazu lahko tudi prikličete posebne načine delovanja 
in servisne funkcije. 
Puščica  spodaj desno označuje, da so na regulator priključeni 
drugi moduli.
Če želite preveriti ali nastaviti način delovanja in temperaturo teh 
modulov, obrnite desni nastavitveni gumb, da preidete na naslednje 
vrstice prikaza.

Osnovni podatki  1

Datum 02 . 12 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. dneva

Primer: Meni  1
V menijih (  1 do  7) opravite vse pomembne nastavitve ogre-
valne napeljave na ravni upravljavca. 
Na zgornjem delu sta prikazani oznaka menija in številka menija (na 
primer  1). Oštevilčenje vam olajšuje iskanje posameznih menijev 
med programiranjem.

Sr 02.12.09 15:37 –15 °C

Akt. varčevanje

do 18:30

VRC 630

Primer: Posebne funkcije
Posebne funkcije spreminjajo predvsem način delovanja ogreval-
nega kroga in se samodejno zaključijo.
Posebne funkcije lahko prikličete samo iz osnovnega prikaza.

Na ravni inštalaterja

OK1 C2

Parameter

Tip Krog gorilca

Znižana temperatura 15 °C

Krivulja ogrevanja 0,90

ZT – meja izklopa 20 °C

> Nas. zadane sobne temp.

Primer: Meni C2
Meniji C1 do C15 so nastavitveno območje značilnih parametrov 
napeljave, ki jih lahko nastavlja samo inštalater.
Ti meniji so na zaslonu označeni s črko C in številko zgoraj desno. 
Menije na ravni inštalaterja lahko prikličete in pogledate parametre, 
vendar jih ne morete spreminjati.

Tab. 3.5 Vrste menijev

Nastavljivi parametri imajo sivo ozadje.

Opis naprave 3 
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3.11 Pregled nastavljivih parametrov

Meni Oznaka 
menija

Nastavljive 
delovne vrednosti

Opombe Enota Min.
vred-
nost

Maks.
vred-
nost

Korak/
možnost 
izbire

Tovarniška 
nastavitev

Posa-
mezna 
nasta-
vitev

 1 Osnovni 
podatki
(¬pogl. 5.3)

Datum
Dan v tednu
Ura

Izberite dan, mesec, leto;
izberite ure, minute

Preklop na letni/zim-
ski čas

Auto/Izkl. Izkl.

 3 Časovni pro-
gram
(¬pogl. 5.4)

Dan v tednu/blok Izberite dan v tednu/blok 
dni (npr. Po–Pe)

1 Čas začetka/konca
2
3

Na voljo so trije časovni 
intervali na dan/blok dni 

Ure/
minute

10 min

 4 Prog. prazni-
kov
Za cel 
sistem
(¬pogl. 5.5)

Časovna perioda 
počitnic (praznikov) 

Nastavite dan, mesec, leto 
začetka;
nastavite dan, mesec, leto 
konca

Zadana vrednost 
ogrevanja med 
počitnicami

Nastavitev zadane sobne 
temperature za čas počitnic

°C 5 30 1 15

 5 OK1
parameter
(¬pogl. 5.6)

Znižana tempera-
tura

Znižana temperatura za 
časovno obdobje med 
časovnimi intervali; 
če je nastavljena funkcija 
zaščite pred zmrzovanjem, 
je znižana temperatura 
samodejno 5 °C;
znižana temperatura ni pri-
kazana

°C 5 30 1 15

Krivulja ogrevanja Uravnavanje temperature 
dvižnega voda v odvisnosti 
od zunanje temperature; 
možna izbira različnih ogre-
valnih krivulj

0,1 4 0,05-0,1 1,2

Topla voda
parameter
(¬pogl. 5.7)

Zadana temp. TV Nastavitev zadane tempera-
ture za pripravo tople vode

°C 35 70 1,0 60

 7 Imena 
menjati:
(¬pogl. 5.8)

OK1 Vnos poljubnih imen, dolžine 
do 10 znakov

OK1

 8 Nivo šifre
Avtorizirano
(¬pogl. 5.9)

Št. šifre Vnos številke šifre za 
dostop do ravni upravljanja 
za inštalaterja

Tab. 3.6   Nastavljivi parametri na ravni upravljavca

3 Opis naprave 
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4  Zagon

Samo pooblaščen strokovnjak lahko opravi zagon. Sled-
nji je odgovoren za ustrezno namestitev in zagon.

4.1 Uvajanje upravljavca, ki ga opravi inštalater

Poskrbite, da vas bo inštalater seznanil z upravljan-
jem regulatorja in celotne ogrevalne napeljave in vam 
izročil ustrezna navodila oz. spremljevalne doku-
mente izdelka.

4.2 Vklop/izklop regulatorja

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi zmrzovanja!
Funkcija zaščite pred zmrzovanjem je aktivna 
samo, če je regulator vklopljen.

Če obstaja nevarnost zmrzovanja, regula-
torja nikoli ne izklopite.
Glavno stikalo regulatorja preklopite v 
položaj „I”.

i
 Če zunanje tipalo vaše ogrevalne napeljave 

ne more sprejemati signala DCF, morate po 
vklopu regulatorja ročno nastaviti čas in 
datum.

Pazite, da bosta čas in datum pravilno nastavljena, da 
bi nastavljeni časovni programi in program za 
počitnice lahko pravilno delovali in bo omogočen nad-
zor naslednjega termina vzdrževanja. 
Regulator pustite vklopljen, s čimer si boste lahko 
kadar koli takoj ogledali status sistema ogrevalne 
napeljave in se hitro seznanili z morebitno motnjo.
Uporabite program za počitnice (¬pogl. 5.5), da prih-
ranite na stroških energije med svojo odsotnostjo. 

>

>

>

>

>

>

1 

Sl. 4.1 Vklop/izklop regulatorja

Legenda
1 Preklopno stikalo

Pritisnite preklopno stikalo (1), da vklopite/izklopite 
regulator.

>

Zagon 4 

Navodila za uporabo naprave calorMATIC 630  0020095110_00 17



5  Upravljanje

5.1 Upravljanje regulatorja

Regulator lahko upravljate z obema nastavitvenima 
gumboma,  in :
Če obrnete nastavitveni gumb (¬sl. 3.5, poz. 2, 3), se 
premaknete v naslednji položaj. En korak obrata vas v 
meniju popelje en položaj naprej ali nazaj, odvisno od 
smeri obračanja. V nastavitvenem območju parametra 
se vrednost zviša oz. zniža (odvisno od razpona koraka, 
območja vrednosti in smeri obračanja).

V splošnem so za menije  1 do  7 potrebni naslednji 
koraki upravljanja:

izbira menija (¬pogl. 5.1.1),
izbira in označevanje parametrov(¬pogl. 5.1.2),
nastavitev in shranjevanje parametrov (¬pogl. 5.1.3).

Ker  lahko posebne funkcije prikličete samo iz osnovnega 
prikaza, poteka upravljanje po posebnem postopku 
(¬pogl. 5.10).

i
 Prve korake upravljanja naj vam pojasni vaš 

inštalater. Tako boste preprečili neželene 
spremembe nastavitev.

5.1.1  Izbira menija

Pregled vseh menijev najdete na sl. 3.6.
Vsi meniji si linearno sledijo in so v tem zaporedju tudi 
opisani.

i
 Osnovni prikaz je standardni prikaz regula-

torja. Regulator po določenem času brez 
upravljanja (najmanj 15 minut) znova samode-
jno preklopi v osnovni prikaz 

Obračajte levi nastavitveni 
gumb , dokler se ne prikaže 
želeni meni.

>

5.1.2  Izbira in označevanje parametrov

Obračajte desni nastavitveni 
gumb , dokler kazalnik  ne bo 
kazal na parameter, ki ga želite 
spremeniti. 

>

Pritisnite desni nastavitveni 
gumb . 

Parameter je označen in ga lahko 
nastavite.

>

–
–
–

5.1.3 Nastavitev vrednosti  parametrov

i
 Nastavite lahko samo en označen parameter 

(¬pogl. 5.1.2). 

Obrnite desni nastavitveni 
gumb , da spremenite vred-
nost izbranega parametra.

>

Pritisnite desni nastavitveni 
gumb , da shranite spremen-
jeno vrednost. 

>

Kako lahko nastavite že določene parametre, je opisano 
od poglavja 5.3 naprej (¬pogl. 5.3 do 5.8).

5.1.4 Priklic  posebnih funkcij

Ker lahko posebne funkcije prikličete samo iz osnovnega 
prikaza, poteka upravljanje po posebnem postopku 
(¬pogl. 5.10).

5 Upravljanje 
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5.2   Nastavitev parametrov v osnovnem prikazu

Osnovni prikaz je standardni prikaz regulatorja. Če se 
določen čas upravljanje ne izvaja, zaslon samodejno 
ponovno preklopi v osnovni prikaz.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Sobna temperatura 22°C

OK1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 20 °C

Etaža2 Auto 22 °C

Vsebnik Auto 55 °C

VRC 630

Parametre s sivim ozadjem (način delovanja, zadana 
sobna temperatura in temperatura vsebnika) lahko 
nastavite po meri.

Na zgornjem delu zaslona so vedno prikazani dan v 
tednu, datum, čas in zunanja temperatura.
Če je izklop termostata aktiviran, je izmerjena sobna 
temperatura prikazana v drugi vrstici zaslona.

i
 Če je montirano tipalo sobne temperature, 

potem je inštalater pri zagonu ogrevalne 
napeljave aktiviral vklop preko daljinskega 
upravljanja. 

Osnovne podatke, kot so dan v tednu, datum in čas, 
lahko nastavite v meniju  1 (¬pogl. 5.3). 
Zunanje tipalo meri zunanjo temperaturo (na primer –3 
°C) in jo sporoča regulatorju. Tipalo sobne temperature 
meri dejansko sobno temperaturo in jo sporoča regula-
torju. Pod osnovnimi podatki so prikazani nastavljivi 
parametri:

za vsak ogrevalni krog
nastavljeni način delovanja, 
zadana sobna temperatura (prikazanega ogreval-
nega kroga)

za vsebnik
nastavljeni način delovanja, 
zadana temperatura vsebnika (temperatura tople 
vode).

i
 Koliko ogrevalnih krogov je prikazanih v osno-

vnem prikazu regulatorja, je odvisno od konfi-
guracije vaše ogrevalne napeljave.

–
–
–

–
–
–

5.2.1   Nastavitev načina delovanja

Ko nastavite način delovanja, regulatorju sporočite, pod 
kakšnimi pogoji mora uravnavati ustrezen ogrevalni oz. 
toplovodni krog.

i
 Če je namesto načina delovanja prikazan 
Dopust, je aktiven program za počitnice. Če 
je program za počitnice aktiven, načina delo-
vanja ni mogoče nastaviti.
> V ta namen izklopite program za počitnice.

Naslednji načini delovanja so možni za:

Ogrevalni krog
Način delo-

vanja
Učinek

Auto Delovanje ogrevalnega kroga se izmenjuje po pred-
nastavljenem časovnem programu med načinoma 
delovanja Ogrevanje in Znižano.

Eco Delovanje ogrevalnega kroga se izmenjuje po pred-
nastavljenem časovnem programu med načinoma 
delovanja Ogrevanje in Izkl. 
Če funkcija zaščite pred zmrzovanjem (odvisno od 
zunanje temperature) ni aktivirana, se ogrevalni 
krog v času znižanja izklopi.
Izven nastavljenega časovnega intervala zaščita 
pred zmrzovanjem deluje (¬pogl. 5.2).

Ogrevanje Ogrevanje se uravnava na zadano sobno tempera-
turo za dan.

Znižati Ogrevanje se uravnava na zadano sobno tempera-
turo za noč.

Izkl. Če funkcija zaščite pred zmrzovanjem (odvisno od 
zunanje temperature) ni aktivirana, je ogrevalni 
krog izklopljen.

Simbol Pomen

Če je za načinom delovanja Eco ali Auto prikazan 
simbol , je časovni interval aktiven. Ogrevalna 
naprava ogreva.

Če je za načinom delovanja prikazan simbol ,
ni aktivnih časovnih intervalov. 
Ogrevalna naprava deluje v načinu znižanja.

Tab. 5.1 Načini delovanja ogrevalnega kroga

Obtočni krog in toplovodni krog
Način delo-

vanja
Učinek

Auto Polnjenje vsebnika za vsebnik tople vode oz. 
sprostitev obtočne črpalke se delita po prednastavl-
jenem časovnem programu.

Vklj. Polnjenje vsebnika tople vode je stalno omogočeno. 
Če je potrebno, se vsebnik takoj napolni, obtočna 
črpalka pa stalno deluje.

Izkl. Vsebnik se ne polni, obtočna črpalka ne obratuje.
Če pade temperatura vsebnika pod 12 °C, se vsebnik 
segreva na 17 °C (zaščita pred zmrzovanjem).

Tab. 5.2  Načini delovanja obtočnega kroga in toplovodnega 

kroga
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Naslednji primer za vsebnik pojasnjuje, kako nastavite 
način delovanja v osnovnem prikazu.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 20 °C

Etaža2 Auto 15 °C

Vsebnik Auto 55 °C

VRC 630

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
 ne začne utripati pred načinom delovanja Auto 

(vrstica Vsebnik).

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 20 °C

Etaža2 Auto 15 °C

Vsebnik Auto 55 °C

VRC 630

Pritisnite desni nastavitveni gumb . 
Način delovanja je označen.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 20 °C

Etaža2 Auto 15 °C

Vsebnik Izkl. 55 °C

> Izbira načina dela

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želeni način delovanja.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 20 °C

Etaža2 Auto 15 °C

Vsebnik Izkl. 55 °C

VRC 630

Pritisnite desni nastavitveni gumb . 
Način delovanja se shrani in začne učinkovati.

>

>

>

>

i
 Če želite izbrati način delovanja za nadaljnje 

ogrevalne in obtočne kroge/krog vsebnika 
tople vode, obračajte 
nastavitveni gumb , dokler se kazalnik  
ne premakne v ustrezno vrstico, pred način 
delovanja, ki ga želite spremeniti. Po potrebi 
ponovite prej opisane delovne korake.

5.2.2 Nastavitev   zadane vrednosti sobne 
temperature, na primer za ogrevalni krog OK1

  Zadana sobna temperatura se upošteva pri 
izračunavanju krivulje ogrevanja. 
Če zadano sobno vrednost zvišate, se nastavljena kri-
vulja ogrevanja premakne vzporedno po osi 45°, ust-
rezno s tem pa tudi temperatura dvižnega voda, ki jo 
uravnava regulator (¬ sl. 3.4). 

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 20 °C

Etaža2 Auto 15 °C

Vsebnik Auto 55 °C

VRC 630

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
 ne začne utripati pred zadano sobno temperaturo 

(na primer 22 °C).

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 20 °C

Etaža2 Auto 15 °C

Vsebnik Auto 55 °C

>Nas. zadane sobne temp.

Pritisnite desni nastavitveni gumb . 
Zadana sobna temperatura je označena.

>

>
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Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK1 Ogrevanje 21 °C

Etaža1 Eco 20 °C

Etaža2 Auto 15 °C

Vsebnik Auto 55 °C

> Nas. zadane sobne temp.

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže zadana sobna temperatura.

i
 Zadano sobno temperaturo izberite tako, da 

bo ravno pokrila vaše potrebe po toploti. Na 
ta način boste prihranili na energiji in 
stroških.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK1 Ogrevanje 21 °C

Etaža1 Eco 20 °C

Etaža2 Auto 15 °C

Vsebnik Auto 55 °C

VRC 630

Pritisnite desni nastavitveni gumb . 
Spremenjena zadana sobna temperatura se shrani in 
začne učinkovati.

Po potrebi ponovite delovne korake.

i
 Na enak način nastavite zadano temperaturo 

za druge ogrevalne kroge oz. temperaturo 
tople vode za vsebnik.

Trajanje veljavnosti spremenjene zadane vrednosti za 
regulacijo
Če ste v osnovnem prikazu spremenili zadano sobno 
temperaturo, velja za regulacijo nova vrednost.
Ogrevalna napeljava se v vseh časovnih intervalih urav-
nava na novo zadano sobno temperaturo:

takoj, ko spremenite zadano vrednost znotraj 
časovnega intervala,
z začetkom naslednjega časovnega intervala, če ste 
zadano vrednost spremenili izven časovnega inter-
vala.

>

>

>

–

–
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5.3    Nastavitev osnovnih podatkov 

V meniju  1 lahko nastavite naslednje osnovne podatke:
datum (nastavitev vpliva tudi na program za počitnice 
in nadzor terminov vzdrževanja),
dan v tednu,
čas (nastavitev vpliva na začetek in konec časovnega 
intervala),
letni/zimski čas.

i
 Te nastavitve vplivajo na vse priključene kom-

ponente sistema.

5.3.1 Priklic menija  1

Osn. podatki  1

Datum 02 . 12 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. dneva

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se na 
zaslonu ne prikaže meni  1 Osnovni podatki 
(¬pogl. 5.1.1).

5.3.2   Nastavitev datuma

i
 Če zunanje tipalo vaše ogrevalne napeljave 

ne more sprejemati signala DCF, lahko po 
potrebi datum ročno nastavite.

Pazite, da bo datum pravilno nastavljen, da bosta 
omogočena pravilno delovanje programa za počitnice 
in nadzor naslednjega termina vzdrževanja. 

Datum je sestavljen iz treh parametrov (02.12.09 = dan.
mesec.leto).
Nastavitveno območje je prednastavljeno.

i
 Najprej nastavite mesec, saj je nastavitveno 

območje za dan odvisno od meseca.

Pogoj: Meni  1 Osnovni podatki je prikazan 
(¬pogl. 5.1.1).

–

–
–

–

>

>

Nastavitev meseca:

Osnovni podatki  1

Datum 02 . 12 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. meseca

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
 ne začne utripati v vrstici Datum, pred parametrom 

Mesec.

Osnovni podatki  1

Datum 02 . 12 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14:08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. meseca

Pritisnite desni nastavitveni gumb . 
Mesec je označen.

Osnovni podatki  1

Datum 02 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14:08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. meseca

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želena vrednost za Mesec.

Osnovni podatki  1

Datum 02 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. meseca

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Spremenjeni Mesec se shrani.

>

>

>

>
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Nastavitev dneva

Osnovni podatki  1

Datum 02 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. dneva

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
ne začne utripati pred parametrom Dan.

Osnovni podatki  1

Datum 02 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. dneva

Pritisnite desni nastavitveni gumb . 
Dan je označen.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. dneva

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želeni Dan.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. dneva

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Spremenjeni Dan se shrani.

>

>

>

>

Nastavitev leta:

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. leta

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
ne začne utripati pred parametrom Leto.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. leta

Pritisnite desni nastavitveni gumb . 
Leto je označeno.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 10

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. leta

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želeno Leto.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 10

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. leta

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Spremenjeno Leto se shrani.

>

>

>

>
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5.3.3   Nastavitev dneva v tednu

Pogoj: Meni  1 Osnovni podatki je prikazan 
(¬pogl. 5.1.1).

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. dneva v tednu

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
ne začne utripati pred parametrom dan v tednu.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. dneva v tednu

Pritisnite desni nastavitveni gumb . 
Dan v tednu je označen.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Po

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. dneva v tednu

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želeni Dan v tednu.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Po

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

>Nas. dneva v tednu

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Spremenjeni Dan v tednu se shrani.

>

>

>

>

5.3.4   Nastavitev časa

Čas je sestavljen iz dveh parametrov (14:08 = ure:
minute).

i
 Če zunanje tipalo vaše ogrevalne napeljave 

ne sprejema signala DCF, lahko čas po potrebi 
datum ročno nastavite.

Pazite, da bo čas pravilno nastavljen, da 
bodo nastavljeni časovni programi pravilno 
delovali. 

Pogoj: Meni  1 Osnovni podatki je prikazan 
(¬pogl. 5.1.1).

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. ure

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
ne začne utripati pred parametrom Ura.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. ure

Pritisnite desni nastavitveni gumb . 
Ura je označena.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Po

Ura 15 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. ure

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želena Ura.

>

>

>

>
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Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Po

Ura 15 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. ure

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Spremenjena Ura se shrani.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 15 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. minute

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
ne začne utripati pred parametrom Minute.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 15 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. minute

Pritisnite desni nastavitveni gumb . 
Minute so označene.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Po

Ura 15 15

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. minute

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želena Minuta.

>

>

>

>

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Po

Ura 15 15

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. minute

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Spremenjene Minute se shranijo.
>
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5.3.5 Aktiviranje   preklopa na letni/zimski čas

i
 Če je vaša ogrevalna napeljava opremljena z 

zunanjim tipalom VRC DCF (¬tab. 1.1), prekla-
pljanja med poletnim in zimskim časom ne 
smete aktivirati. Naprava v tem primeru 
vedno samodejno preklopi na poletni oziroma 
zimski čas.

Če nastavite parameter Letni/zimski čas = Auto, lahko 
regulator samodejno preklaplja na poletni oziroma zim-
ski čas, tudi če zunanje tipalo nima sprejemnika DCF.

Pogoj: Meni  1 Osnovni podatki je prikazan 
(¬pogl. 5.1.1).

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 15 : 15

Letni/zimski čas    Izkl.

> Izbira načina

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
ne začne utripati pred parametrom Letni/zimski 

čas.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 15 : 15

Letni/zimski čas    Izkl.

> Izbira načina

Pritisnite desni nastavitveni gumb . 
Parameter Letni/zimski čas je označen.

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Po

Ura 15 : 15

Letni/zimski čas    Auto

> Izbira načina

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želeni parameter Letni/zimski čas.

>

>

>

Osnovni podatki  1

Datum 30 . 11 . 09

Dan v tednu Po

Ura 15 : 15

Letni/zimski čas    Auto

> Izbira načina

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Spremenjeni parameter Letni/zimski čas se shrani.

Če se upravljanje daljši čas ne izvaja, se samodejno 
ponovno prikaže osnovni prikaz.

>
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5.4    Nastavitev časovnih programov 

V meniju  3 Časovni program jih lahko nastavite za 
ogrevalne kroge, vsebnik tople vode in obtočno črpalko.
Za vsak dan oz. blok dni (blok je npr. Po–Pe) lahko 
nastavite do tri časovne intervale (Čas začetka do Čas 
konca). 
Tovarniška nastavitev časovnih programov:
 Po. – Pe.  5:30 – 22:00 h
 So.  7:00 – 23:30 h
 Ne.  7:00 – 23:30 h
Časovne programe lahko prilagodite svojim potrebam.
Ogrevanje se izvaja znotraj časovnega intervala. Regula-
cija poteka na podlagi zadane sobne temperature. Izven 
časovnega intervala ogrevalna naprava zniža sobno 
temperaturo na znižano temperaturo.
Zasloni časovnih programov se vrstijo enako, kot je pri-
kazano zgoraj desno z oznako  3. V 2. vrstici zaslona je 
vedno podan časovni program.
V 1. vrstici zaslona je prikazano, na kaj se časovni pro-
gram nanaša (npr. OK1, topla voda, cirk. črpalka).

OK1  3
Časovni program

Po–Pe
1  6:00 -  9:30  
2 16:30 -  21:30  
3  : –  :  
> Izberi dan v tednu

Več informacij o nastavljivih parametrih najdete v tab. 
3.6 (¬pogl. 3.11).

Če je za določen dan (npr. Sr) znotraj določenega bloka 
dni (npr. Po-Pe) programiran različen časovni program, 
potem je za blok prikazano Po-Pe --:--. . V tem primeru 
morate časovni interval nastaviti za vsak dan posebej.

OK1  3
Časovni program

Po–Pe
1  ––:––    –    ––:––  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Izberi dan v tednu

i
 Enak časovni interval lahko nastavite za vseb-

nik tople vode in obtočno črpalko.

Regulacija poteka po nastavljeni krivulji ogrevanja in 
nastavljeni zadani sobni temperaturi. 

5.4.1    Nastavitev časovnega intervala

Najprej izberite določen čas, za katerega želite 
podrobno načrtovati časovni interval.
Časovni interval je določeno obdobje dneva/bloka dni, 
ko ste doma in potrebujete toploto in toplo vodo.

i
 Če ste določili trajanje ogrevanja za blok dni 

(npr. Po–Pe), vam nastavitev za posamezne 
dneve znotraj bloka ni potrebno opraviti.

Pogoj: Meni  3 OK1 Časovni program je prikazan 
(¬pogl. 5.1.1).

i
 Če vaša ogrevalna napeljava obsega več 

ogrevalnih krogov, vsebnik tople vode in 
obtočno črpalko, obračajte levi nastavitveni 
gumb , dokler se v meniju  3 Časovni pro-
gram ne prikaže zaslon za ogrevalni krog, 
vsebnik tople vode ali obtočno črpalko, za 
katere želite nastaviti časovni program. 

Naslednji primer opisuje, kako nastavite časovni pro-
gram za ogrevalni krog OK1 za konec tedna.

OK1  3
Časovni program

Po–Pe
1  6:00 –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Izberi dan v tednu

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
ne začne utripati pred parametrom časovno obdobje 

(na primer Po–Pe).

OK1  3
Časovni program

Po–Pe
1  6:00 –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Izberi dan v tednu

Pritisnite desni nastavitveni gumb . 
Časovno obdobje je označeno.

OK1  3
Časovni program

So–Ne
1  6:00 –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Izberi dan v tednu

>

>

>
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Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže časovno obdobje So–Ne.

OK1  3
Časovni program

So–Ne
1  6:00 –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Izberi dan v tednu

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Spremenjeno časovno obdobje se shrani.

5.4.2 Nastavitev časa začetka in konca za   časovni 
interval 1

OK1  3
Časovni program
So–Ne
1   6:00   –    9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Nas. časa začetka

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
 ne začne utripati pred parametrom Čas začetka za 

časovni interval 1.

OK1  3
Časovni program
So–Ne
1    6:00   –   9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Nas. časa začetka

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Čas začetka je označen.

OK1  3
Časovni program
So–Ne
1    8:00   –   9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Nas. časa začetka

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želeni čas začetka.

>

>

>

>

>

i
 Časovni interval lahko nastavite le znotraj 

enega dneva, to pomeni, da lahko nastavite 
časovni interval v območju od 00:00 do 
24:00 h. 
Časovni interval npr. od 22:00 do 6:00 h ni 
možen. V takem primeru morate nastaviti dva 
časovna intervala, od 22:00 h do 24:00 in od 
00:00 h do 06:00 h.

OK1  3
Časovni program
So–Ne
1   8:00   –   9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Nas. časa začetka

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Čas začetka za časovni interval 1 se shrani.

OK1  3
Časovni program
So–Ne
1     8:00  –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Nas. časa konca

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
 ne začne utripati pred parametrom Čas konca za 

časovni interval 2.

OK1  3
Časovni program
So–Ne
1     8:00  –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Nas. časa konca

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Čas konca je označen.

OK1  3
Časovni program
So–Ne
1     8:00  – 16:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Nas. časa konca

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želeni čas konca.

>

>

>

>
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OK1  3
Časovni program
So–Ne
1     8:00  – 16:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Nas. časa konca

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Čas konca za časovni interval 1 se shrani.

Čas začetka in Čas konca za časovni interval 1 sta 
nastavljena.

Po potrebi nastavite še časovna intervala 2 in 3.

Nastavitev nadaljnjih časovnih intervalov
Ponovite delovne korake za nastavitev časa začetka 
in časa konca za nadaljnje časovne intervale, na enak 
način kot je opisano za časovni interval 1.

Če nastavite splošen časovni interval za ponedeljek, je 
lahko končni rezultat videti tako:

OK1  3
Časovni program

Po
1  8:30 – 22:00  
2  : –  :  
3  : –  :   
> Izberi dan v tednu

Če se upravljanje daljši čas ne izvaja, se samodejno 
ponovno prikaže osnovni prikaz.

Nastavitev časovnih intervalov za druge ogrevalne 
kroge:
Če vaša ogrevalna napeljava obsega več ogrevalnih 
krogov, vsebnik tople vode in obtočno črpalko, obračajte 
levi nastavitveni gumb , dokler se v meniju  3 
Časovni program ne prikaže zaslon za ogrevalni krog ali 
vsebnik tople vode, za katera želite nastaviti časovni 
program. 

Ponovite vse delovne korake, če želite nastaviti 
časovni interval za ogrevalne kroge, vsebnik tople 
vode in obtočne črpalke.

>

>

>

>

5.5    Nastavitev programa za počitnice 

Za regulator in vse nanj priključene komponente sistema 
lahko nastavite:

dve počitniški periodi z datumom začetka in konca, 
želeno znižano temperaturo, tj. vrednost, na katero 
se mora ogrevalna napeljava uravnavati med časom 
odsotnosti, neodvisno od prednastavljenega 
časovnega programa. 

Program za počitnice se samodejno zažene, ko se začne 
nastavljena časovna perioda počitnic. Po izteku časovne 
periode počitnic se program za počitnice samodejno 
zaključi. Ogrevalna napeljava se ponovno uravnava 
glede na predhodno nastavljene parametre in izbrani 
način delovanja. 

i
 Aktiviranje programa za počitnice (prog. praz-

nikov) je možno samo v načinih delovanja 
Auto in Eco. 
Priključena kroga za polnjenje vsebnika oz. 
krog obtočne črpalke v času programa za 
počitnice samodejno preideta v način delo-
vanja Izkl.

Pred svojo odsotnostjo preverite, ali je nastavljen 
način delovanja Auto ali Eco.
Če ni tako, nastavite način delovanja Auto ali Eco 
(¬ pogl. 5.2.1).

Pogoj: Prikazan je meni  4 Prog. praznikov 
(¬pogl. 5.1.1).

Prog. praznikov  4
Za cel sistem
Časovne periode

1 30. 02. 09   –   20. 03. 09
2 05. 05. 09   –   22. 05. 09

Zadana temperatura 15 °C
> Nas. začetnega dneva

Nastavite lahko sivo označene parametre.

 Zaključevanje programa za počitnice
Če želite program za počitnice predčasno zaključiti, 
nastavite končni datum tako, da bo pred datumom 
tekočega dneva.

–
–

>

>
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5.5.1  Nastavitev časovnega obdobja

Kako nastavite datum (dan.mesec.leto), je izčrpno opi-
sano pri datumu v osnovnih podatkih (¬pogl. 5.3.2). 

Eno za drugo nastavite vrednosti Začetni mesec, 
Začetni dan, Začetno leto in Končni mesec, Končni 
dan, Končno leto za časovno obdobje 1 in po potrebi 
tudi za časovno obdobje 2. 
Pri tem ravnajte enako, kot je opisano v pogl. 5.3.2 
za mesec, dan in leto.
Obvezno upoštevajte napotke za zaščito pred zmrzo-
vanjem (¬pogl. 5.12).

5.5.2  Nastavitev zadane temperature

Obvezno upoštevajte napotke za zaščito pred zmrzo-
vanjem (¬pogl. 5.12).

Prog. praznikov  4
Za cel sistem
Časovne periode

1 20. 08. 09   –   28. 08. 09
2 05. 09. 09   –   22. 09. 09

Zadana temperatura 15 °C
> Nas. zadane sobne temp.

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
ne začne utripati pred parametrom zadana tempe-

ratura.

Prog. praznikov  4
Za cel sistem
Časovne periode

1 20. 08. 09   –   28. 08. 09
2 05. 09. 09   –   22. 09. 09

Zadana temperatura 15 °C
> Nas. zadane sobne temp.

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Zadana temperatura je označena.

Prog. praznikov  4
Za cel sistem
Časovne periode

1 20. 08. 09   –   28. 08. 09
2 05. 09. 09   –   22. 09. 09

Zadana temperatura 16 °C
> Nas. zadane sobne temp.

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želena zadana temperatura.

>

>

>

>

>

>

Prog. praznikov  4
Za cel sistem
Časovne periode

1 20. 08. 09   –   28. 08. 09
2 05. 09. 09   –   22. 09. 09

Zadana temperatura 16 °C
> Nas. zadane sobne temp.

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Zadana temperatura se shrani.

V nastavljenem časovnem obdobju počitnic se sobna 
temperatura samodejno zniža na nastavljeno zadano 
temperaturo. 
 
Če se upravljanje daljši čas ne izvaja, se samodejno 
ponovno prikaže osnovni prikaz.

5.6     Nastavitev znižane temperature in ogrevalne 
krivulje 

5.6.1 Nastavitev znižane temperature 

Znižana temperatura je temperatura, na katero se ogre-
vanje uravnava v času zmanjšanega delovanja (npr. 
ponoči). Znižana temperatura se lahko nastavi za vsak 
ogrevalni krog posebej.

Pogoj: Prikazan je meni  5 OK1 Parameter 
(¬pogl. 5.1.1).

OK1  5
Parameter
Znižana temperatura 15 °C
Krivulja ogrevanja 1,2

> Nas. zadane sobne temp.

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
 ne začne utripati pred parametrom znižana tempe-

ratura.

OK1  5
Parameter
Znižana temperatura 15 °C
Krivulja ogrevanja 1,2

> Nas. zadane sobne temp.

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Znižana temperatura je označena.

>

>

>
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OK1  5
Parameter
Znižana temperatura 16 °C
Krivulja ogrevanja 1,2

> Nas. zadane sobne temp.

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želena znižana temperatura.

i
 Če je potrebno, se o optimalni nastavitvi pos-

vetujte s svojim inštalaterjem.

OK1  5
Parameter
Znižana temperatura 16 °C
Krivulja ogrevanja 1,2

> Nas. zadane sobne temp.

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Znižana temperatura se shrani.

Obvezno upoštevajte napotke za zaščito pred zmrzo-
vanjem (¬pogl. 5.12).

5.6.2 Nastavitev krivulje ogrevanja

Z izbiro ogrevalne krivulje vplivate na temperaturo 
dvižnega voda vaše ogrevalne napeljave.

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi visoke tempera-
ture dvižnega voda pri talnem ogrevanju!
Temperature dvižnega voda preko 40 °C 
lahko pri talnem ogrevanju povzročijo materi-
alno škodo.

Temperature dvižnega voda pri talnem 
ogrevanju ne nastavljajte na več kot 40 °C.

Krivulja ogrevanja prikazuje razmerje med zunanjo tem-
peraturo in temperaturo dvižnega voda. Nastavitev 
poteka za vsak ogrevalni krog posebej (¬pogl. 3.5).
Pravilna izbira ogrevalne krivulje odločilno vpliva na 
klimo v prostoru, ki jo zagotavlja vaša ogrevalna napel-
java. Previsoko izbrana krivulja ogrevanja pomeni previ-
soko temperaturo ogrevalne napeljave, katere posledica 
je povečana poraba energije.
Če je ogrevalna krivulja izbrana prenizko, se želeni nivo 
temperature v določenih pogojih doseže šele po daljšem 
času ali sploh ne.

>

>

>

>

OK1  5
Parameter
Znižana temperatura 16 °C
Krivulja ogrevanja 1,2

> Nas. krivulje ogrevanja

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
 ne začne utripati pred parametrom krivulja ogre-

vanja.

OK1  5

Parameter

Znižana temperatura 16 °C

Krivulja ogrevanja 1,2

> Nas. krivulje ogrevanja

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Krivulja ogrevanja je označena.

OK1  5

Parameter

Znižana temperatura 16 °C

Krivulja ogrevanja 1,1

> Nas. krivulje ogrevanja

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želena krivulja ogrevanja.

OK1  5

Parameter

Znižana temperatura 16 °C

Krivulja ogrevanja 1,1

> Nas. krivulje ogrevanja

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Krivulja ogrevanja se shrani.

Če se upravljanje daljši čas ne izvaja, se samodejno 
ponovno prikaže osnovni prikaz.

>

>

>

>
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5.7     Nastavitev temperature tople vode

Zadano vrednost temperature tople vode lahko nasta-
vite: 

v osnovnem prikazu kot temperaturo vsebnika 
(¬pogl. 5.2)
ali
v meniju  5 kot parameter zadane vrednosti vseb-
nika.

a
 Nevarnost!
Nevarnost oparin zaradi vroče vode!
Na priključkih za točenje tople vode obstaja 
pri temperaturah nad 60 °C nevarnost oparin. 
Majhni otroci ali starejše osebe se lahko pri 
višjih temperaturah hitro poškodujejo.

Temperaturo izberite tako, da se nihče ne 
bo mogel poškodovati.

Pogoj: Prikazan je meni  5 Topla voda Parameter 
(¬pogl. 5.1.1).

Topla voda  5

Parameter

Zad. temp. vsebnika 60 °C

> Nas. zadane temperature

Kazalnik  utripa pred parametrom zadane temperature 
vsebnika.

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Zadana temperatura je označena.

Topla voda  5

Parameter

Zad. temp. vsebnika 58 °C

> Nas. zadane temperature

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže želena zadana temperatura.

i
 Zadano temperaturo tople vode v vsebniku 

nastavite tako, da bo vaša potreba po toploti 
ravno pokrita. Na ta način boste prihranili na 
energiji in stroških.

–

–

>

>

>

Topla voda  5

Parameter

Zad. temp. vsebnika 58 °C

> Nas. zadane temperature

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Zadana temperatura se shrani.

Če se upravljanje daljši čas ne izvaja, se samodejno 
ponovno prikaže osnovni prikaz.

5.8    Imena ogrevalnih krogov, spreminjanje

Da bi si omogočili boljši pregled nad svojo ogrevalno 
napeljavo, lahko tovarniško prednastavljena imena ogre-
valnih krogov spremenite.
Če vaša ogrevalna napeljava obsega več ogrevalnih 
krogov in vsebnik tople vode, regulator prikazuje samo 
tovarniško nastavljena imena ogrevalnih krogov.

Imena  7

menjati

OK1 : OK 1       

OK2 :   OK2

> izbirati

Spreminjate lahko sivo označene parametre.

i
 Ime je lahko dolgo največ deset znakov in 

sestavljeno iz znakov 0–9, A–Z in presledkov.

i
 Spremenjena imena se prevzamejo samode-

jno in se prikažejo v posameznih menijih.

Kako spremenite imena ogrevalnih krogov, OK 1 v 
Etaži 1:

Pogoj: Prikazan je meni  7 Imena, spreminjanje 
(¬pogl. 5.1.1).

>
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Imena  7

menjati

OK1 : OK 1

OK2 :   OK2

> izbirati

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
ne začne utripati pred parametrom Imena (za OK1).

i
 Sočasno lahko spreminjate le 1 znak. 

Če želite spremeniti celotna imena, morate 
spremeniti vsak znak posamezno in po 
potrebi dodati znake. 
Če želite izbrisati določen znak, morate tak 
znak prepisati s presledkom. 

Imena  7

menjati

OK1 : OK 1     

OK2 :   OK2

> izbirati

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Prva črka imena je označena.

Imena  7

menjati

OK1 : EK 1

OK2 :   OK2

> izbirati

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže črka E.

Imena  7

menjati

OK1 : EK 1     

OK2 :   OK2

> izbirati

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Črka E se shrani.

>

>

>

>

Imena  7

menjati

OK1 : K 1

OK2 :   OK2

> izbirati

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
ne začne utripati pred črko K.

Imena  7

menjati

OK1 :   EK 1

OK2 :   OK2

> izbirati

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Črka K je označena.

Imena  7

menjati

OK1 : T 1

OK2 :   OK2

> izbirati

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže črka T.

Imena  7

menjati

OK1 : T 1

OK2 :   OK2

> izbirati

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Črka T se shrani.

>

>

>

>
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Imena  7

menjati

OK1 :   E  1

OK2 :   OK2

> izbirati

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler kazalnik 
ne začne utripati pred presledkom.

Imena  7

menjati

OK1 :   E  1

OK2 :   OK2

> izbirati

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Presledek je označen.

Imena  7

menjati

OK1 :   E A1

OK2 :   OK2

> izbirati

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler se ne 
prikaže črka A.

Imena  7

menjati

OK1 :   E A1

OK2 :   OK2

> izbirati

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Črka T se shrani.

Ponovite te delovne korake še za zaporedje črk ŽA 1. 

>

>

>

>

>

Rezultat bi moral izgledati tako:

Imena  7

menjati

OK1 :   ETAŽA 1

OK2 :   OK2

> izbirati

Regulator nova imena shrani in jih od tod naprej prika-
zuje v vseh menijih.

Če se upravljanje daljši čas ne izvaja, se samodejno 
ponovno prikaže osnovni prikaz.
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5.9   Ogled parametrov na ravni inštalaterja

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi nestrokovnih 
sprememb!
Napačno nastavljeni parametri lahko 
povzročijo materialno škodo na ogrevalni 
napeljavi.
Samo pooblaščen inštalater sme nastavljati 
parametre na ravni za inštalaterja.

Nikoli ne spreminjajte nastavitev v menijih 
C1 ... C11 in A1 ... A8.

Meni  8 je zadnji meni na ravni za upravljavca. 
Inštalater mora vnesti številčno kodo (šifro za dostop), 
da lahko preide na raven za inštalaterja in nastavi 
specifične parametre napeljave. 
Na ta način so značilni parametri napeljave zaščiteni 
pred nenadzorovanim spreminjanjem.

Brez vnosa številčne kode si upravljavec lahko ogleda 
specifične parametre napeljave, ne more pa jih spremin-
jati.

Kako si lahko ogledate specifične parametre napeljave:

Pogoj: Prikazan je meni  8 Nivo šifre, Avtorizirano 
(¬pogl. 5.1.1).

Nivo šifre  8
Avtorizirano
Št. šifre:

0 0 0 0
Standardna 
šifra:

1 0 0 0
>Vnos cifer

Pritisnite levi nastavitveni gumb .
Zdaj si lahko ogledate vse nastavitve na ravni za 
inštalaterja, vendar jih ne morete spreminjati.

i
 Z obračanjem levega nastavitvenega gumba 

 si lahko ogledate vse menije na ravni za 
inštalaterja in na ravni za upravljavca. Na 
ravni za upravljavca lahko vse parametre tudi 
nastavite.

>

>

 Izhod iz ravni inštalaterja
Po pribl. 60 minutah se raven za inštalaterja samodejno 
blokira. V menijih na ravni inštalaterja si lahko značilne 
parametre napeljave kadar koli ponovno ogledate.



5 Upravljanje 

36 Navodila za uporabo naprave calorMATIC 630  0020095110_00

5.10  Uporaba posebnih funkcij

Posebne funkcije prikličete iz osnovnega prikaza. 3 
posebne funkcije 

varčevalna funkcija,
funkcija Party in
enkratno polnjenje vsebnika

si sledijo v zaporednih menijih.

Pritisnite (enkrat do trikrat) levi 
nastavitveni gumb , dokler se 
ne prikaže želena posebna funk-
cija.

>

5.10.1   Aktiviranje varčevalne funkcije

Varčevalna funkcija vam omogoča, da v določenem 
časovnem intervalu do določene ure ogrevalno napel-
javo uravnavate na znižano temperaturo. 

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

 

OK1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 18 °C

Vsebnik Auto 60 °C

VRC 630

Enkrat pritisnite levi nastavitveni gumb  .
Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

 

Akt. varčevanje

do 18:30

> Izbira konca periode

Regulator prikazuje meni varčevalne funkcije. Kazalnik  
stoji pred parametrom Konec varčevalne funkcije.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

 

Akt. varčevanje

do 18:30

> Izbira konca periode

Pritisnite desni nastavitveni gumb , da označite 
parameter Konec varčevalne funkcije.

–
–
–

>

>

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

 

Akt. varčevanje

do 18:30

> Izbira konca periode

Obračajte desni nastavitveni gumb , dokler ne 
nastavite časa, ko naj se varčevalna funkcija zaključi.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

 

Akt. varčevanje

do 22:30

VRC 630

Pritisnite desni nastavitveni gumb .
Nastavljeni čas se shrani.

Ko nastopi nastavljeni čas, se varčevalna funkcija 
samodejno zaključi in regulator preklopi v osnovni pri-
kaz. 

Prekinitev varčevalne funkcije
Trikrat pritisnite levi nastavitveni gumb .

Regulator zaključi varčevalno funkcijo in preide v osno-
vni prikaz.

>

>

>
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5.10.2   Aktiviranje funkcije Party

Če aktivirate funkcijo Party, čas ogrevanja in čas pri-
prave tople vode učinkujeta preko naslednjega trenutka 
izklopa do naslednjega začetka ogrevanja, tj. posamezne 
nastavitve ogrevanja se za krajši čas zanemarijo. Funk-
cija Party vpliva samo na ogrevalne kroge oz. kroge 
vsebnika tople vode, ki so nastavljeni na način delovanja 
Auto ali ECO.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

 

OK1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 18 °C

Vsebnik Auto 60 °C

VRC 630

Preverite, ali je za ogrevalni krog in vsebnik tople 
vode nastavljen način delovanja Auto ali Eco.
Če ni tako, nastavite način delovanja Auto ali Eco 
(¬ pogl. 5.2.1).
Dvakrat pritisnite levi nastavitveni gumb  .

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Sobna temperatura 21 °C

 

Akt. funkcija Party

VRC 630

Regulator prikazuje meni funkcije Party. Funkcija Party 
je aktivirana. Nastavitve niso potrebne.
Ko zadnji ogrevalni krog ponovno začne ogrevati (pre-
klop iz načina Znižati v Ogrevanje), se funkcija Party 
samodejno zaključi in regulator preklopi v osnovni pri-
kaz. 

Prekinitev funkcije Party
Dvakrat pritisnite levi nastavitveni gumb  .

Regulator zaključi funkcijo Party in preide v osnovni pri-
kaz.

>

>

>

>

5.10.3 Aktiviranje funkcije    enkratnega polnjenja 
vsebnika

Funkcija enkratnega polnjenja vsebnika vam omogoča, 
da vsebnik tople vode enkrat napolnite, neodvisno od 
trenutnega časovnega programa.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

 

OK1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 18 °C

Vsebnik Auto 60 °C

VRC 630

Trikrat pritisnite levi nastavitveni gumb  .

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Sobna temperatura 21 °C

 

Enkratno polnjenje vsebnika

aktivirano

VRC 630

Regulator prikazuje meni Enkratna priprava TV. Funk-
cija Enkratna priprava TV je aktivirana. Nastavitve niso 
potrebne.
Ko se voda v vsebniku segreje na nastavljeno tempera-
turo tople vode, se funkcija samodejno zaključi in regu-
lator preklopi v osnovni prikaz. 

i
 Temperaturo tople vode določi inštalater pri 

zagonu vaše ogrevalne naprave.

Prekinitev enkratnega polnjenja vsebnika
Enkrat pritisnite levi nastavitveni gumb  .

Regulator zaključi enkratno polnjenje vsebnika in 
preide v osnovni prikaz.

>

>
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5.11 Servisne funkcije (samo za inštalaterja)

i 
 Servisne funkcije so rezervirane za 

inštalaterja in krajevnega dimnikarja.

Če servisne funkcije nehote aktivirate, te funkcije preki-
nete tako, da tolikokrat sočasno pritisnete oba nastavit-
vena gumba  in , dokler se zaslon ne povrne v osno-
vni prikaz.

5.12  Zagotavljanje zaščite pred zmrzovanjem

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi zmrzovanja!
Če med svojo odsotnostjo ne zagotovite 
zadostne zaščite pred zmrzovanjem, lahko 
pride do poškodb na objektu in ogrevalni 
napeljavi.

Pazite, da bo med vašo odsotnostjo zago-
tovljena zadostna zaščita pred zmrzovan-
jem.

Vaš regulator je opremljen s funkcijo zaščite pred zmr-
zovanjem (odvisno od zunanje temperature). Funkcija 
zaščite pred zmrzovanjem zagotavlja zaščito vaše ogre-
valne napeljave pred zmrzovanjem v načinih delovanja 
Izkl. in Eco (izven časovnega intervala).

Če je nastavljen način delovanja Eco in funkcija zaščite 
pred zmrzovanjem (odvisna od zunanje temperature) ni 
aktivirana, se ogrevalni krog v času znižanja izklopi.

Če pade zunanja temperatura pod vrednost +3 °C, se 
samodejno določi nastavljena znižana temperatura (noč) 
za vsak krog (¬pogl. 5.6).

Kako zagotovite zaščito pred zmrzovanjem:
Preverite, ali je vaš grelnik priključen na električno 
omrežje. Grelnik ne sme biti odklopljen iz električnega 
omrežja.
Na regulatorju preverite nastavljeni način delovanja. 
Zaščita pred zmrzovanjem je zagotovljena samo v 
načinih delovanja Izkl. in Eco. 

5.13  Čiščenje in nega regulatorja

Ohišje regulatorja čistite samo z vlažno krpo.
Ne uporabljajte abrazivnih ali drugih čistilnih sred-
stev, ki lahko poškodujejo upravljalne elemente ali 
zaslon.

>

>

>

>

>

5.14  Prenos podatkov

Prenos podatkov poteka samo, če je vaša ogrevalna 
napeljava opremljena z zunanjim tipalom VRC DCF 
(¬tab. 1.1, št. art.).
Odvisno od krajevnih značilnosti, lahko posodobitev 
vseh podatkov (zunanja temperatura, DCF, status 
naprave itn.) traja do 15 minut.
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6  Odpravljanje motenj

Pri motnjah v ogrevalni napeljavi regulator prikaže 
nešifrirano besedilo sporočila o napaki.

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi nestrokovnih 
sprememb!
Nestrokovno spreminjanje regulatorja lahko 
poškoduje regulator ali ogrevalno napeljavo.

V nobenem primeru ne izvajajte sami 
nikakršnih sprememb ali predelav na regu-
latorju ali drugih delih ogrevalne napeljave.

i
 Samo pooblaščen strokovnjak lahko odpravlja 

napake. 

Obrnite se na svojega inštalaterja (serviserja).
Inštalaterju opišite napako (besedilo napake).

6.1 Sporočila za vzdrževanje

Regulator lahko v drugi vrstici menija prikaže sporočilo 
za vzdrževanje:

Vzdrževanje + telefonska številka serviserja

Primer sporočila za vzdrževanje:

Ne 01.11.09 15:43 –3 °C

Vzdržev. 02191 123456

OK1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 18 °C

Vsebnik Auto 60 °C

VRC 630

To sporočilo za vzdrževanje vas opozarja na potrebno 
vzdrževanje ogrevalne napeljave. 
Dodatno se prikaže tudi servisna telefonska številka 
vašega inštalaterja, če jo je inštalater vnesel.

>

>

>

–

6.2  Prikazi napak

Če se pojavi napaka v ogrevalni napeljavi, regulator v 
drugi vrstici menija prikaže besedilo napake.

Primer sporočila o napaki:

Ne 01.11.09 15:43 –3 °C

Napaka komunik. naprave

OK1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 18 °C

Vsebnik Auto 60 °C

VRC 630
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Besedilo napake Vzrok napake

VR 60 (4) Napaka komunik. Ni komunikacije z modulom kroga 
VR 60 z nastavljenim naslovom 4.
Prikazani so: 
– prizadeta komponenta,
– nedosegljivi naslov,
–  opozorilo, da je komunikacija 

prekinjena,
–  naslovni kabel ni priključen,
–  ni napajalne napetosti,
–  komponenta je okvarjena.

Napaka komunik. naprave Ni komunikacije z grelnikom. To 
sporočilo opozarja na napako na 
grelniku. Možno je, da je grelnik 
izklopljen.

Napaka grelnika Grelnik preko e-vodila (eBUS) 
sporoči napako.
glejte navodila grelnika

VRC 630 Napaka VF1 Tipalo dvižnega voda VF1 je v 
okvari.

VR 60 (4) Napaka VFa, 
VIH-RL Napaka tipala T1,
VPM W (1) Napaka tipala T1,
...

Prikazani so: 
–  prizadeta komponenta, 
–  prizadeti senzor z oznako na 

vtični letvi ProE.
Možni vzroki: 
–  prekinitev, 
–  kratki stik prizadetega senzorja.

Temperaturna napaka OK1 Zadana vrednost temperature 
ogrevalnega kroga po določenem 
času še vedno ni dosežena.
Čas je inštalater nastavil v meniju 
C11:
Parameter Prepoz. temp. napake 
po; 
Tovarniška nastavitev: Izkl.
Nastavitveno območje: Izkl., 0–12 h

V kombinaciji z vsebnikom tople vode VIH-RL se lahko prikažejo 
naslednje napake:

Napaka anode na zunanji 
tok

Nadzor anode na zunanji tok pri 
napravi VIH-RL je ugotovil napako.

VIH-RL Kamen na topl. izm. Elektronika naprave VIH-RL je 
ugotovila, da toplotni izmenjeval-
nik potrebuje vzdrževanje.

Tab. 6.1:  Besedilo napak in vzroki napak

Nadaljnje šifre napak in opise vzrokov napak ter ukrepov 
poiščite v navodilih komponent vaše ogrevalne napel-
jave.

6.3  Prepoznavanje in odpravljanje motenj

Zaslon ostane temen oz. se ne odziva na upravljanje
Če zaslon ostane temen ali z nastavitvenim gumbom 

 ne morete spremeniti ničesar v prikazu, se obrnite 
na svojega inštalaterja. 

Na regulatorju je prikazano sporočilo o napaki

i
 Če je v 2. vrstici menija prikazano besedilo 

napake, se takoj dogovorite z inštalaterjem za 
odpravljanje napake. Samo pooblaščen 
inštalater sme odpravljati napake. 

Napotke za odpravljanje napak poiščite v navodilih za 
uporabo grelnika.

>

>
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7  Izklop naprave

Popoln izklop lahko opravi samo pooblaščen strokovn-
jak. Slednji je odgovoren za ustrezen izklop in 
demontažo.

7.1 Predčasni izklop ogrevanja

i
 Če želite svoje ogrevanje predčasno izklopiti, 

na primer za čas dopusta, v ta namen ravna-
jte v skladu z navodili za uporabo vašega grel-
nika.

7.2 Predčasni izklop regulatorja

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi zmrzovanja!
Funkcija zaščite pred zmrzovanjem je aktivna 
samo, če je regulator vklopljen.

Če obstaja nevarnost zmrzovanja, regula-
torja nikoli ne izklopite.
Glavno stikalo regulatorja preklopite v 
položaj „I”.

i
 Če zunanje tipalo vaše ogrevalne napeljave 

ne more sprejemati signala DCF, morate po 
vklopu regulatorja ročno nastaviti čas in 
datum.

Pazite, da bosta čas in datum pravilno nastavljena, da 
bi nastavljeni časovni programi in program za 
počitnice lahko pravilno delovali in bo omogočen nad-
zor naslednjega termina vzdrževanja. 
Regulator pustite vklopljen, da si boste lahko kadar 
koli takoj ogledali status sistema ogrevalne napeljave 
in se hitro seznanili z morebitno motnjo.
Uporabite program za počitnice (¬pogl. 5.5), da prih-
ranite pri stroških energije med svojo odsotnostjo. 

>

>

>

>

>

1 

Sl. 7.1 Vklop/izklop regulatorja

Legenda
1 Preklopno stikalo

Pritisnite preklopno stikalo (1), da vklopite/izklopite 
regulator.

>
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8  Recikliranje in odstranjevanje

Tako vaš regulator Vaillant calorMATIC 630 kot tudi 
pripadajoča transportna embalaža sta izdelana 
predvsem iz delov, primernih za recikliranje.

 Naprava
Vaš regulator in druga oprema ne sodita med gospodin-
jske odpadke. Poskrbite, da bosta stara naprava in 
morebitni uporabljeni pribor odstranjena v skladu s 
predpisi.

 Embalaža
Odstranjevanje transportne embalaže prepustite stroko-
vnemu podjetju, ki je napravo namestilo.
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9 Nasveti za  varčno rabo energije

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi zmrzovanja!
Če v zimskem času ne zagotovite zadostne 
zaščite svoje ogrevalne napeljave pred zmr-
zovanjem, lahko pride do poškodb na objektu 
in ogrevalni napeljavi.

V zimskem času pazite, da bo zagotovljena 
zadostna zaščita pred zmrzovanjem.

Zmanjšano delovanje ogrevalne napeljave
Znižajte sobno temperaturo za čas vašega nočnega 
počitka in odsotnosti. Najenostavnejši in najbolj zanesljiv 
način, da znižate sobno temperaturo, je ta, da s pomočjo 
regulatorja nastavite časovne programe po meri.

Zadana sobna temperatura
Sobno temperaturo nastavite le tako visoko, da ravno 
ustreza vašim bivalnim navadam. Vsaka stopinja nad 
tem pomeni povečano porabo energije za približno 6 %. 
Sobno temperaturo prilagodite namenu posameznega 
prostora. Na primer, spalnice ali redko uporabljenih pro-
storov običajno ni potrebno ogrevati na 20 °C.

Enakomerno ogrevanje
Pogosto se v stanovanju s centralnim ogrevanjem 
ogreva en sam prostor. Preko površin, ki ta prostor 
obdajajo, tako sten, vrat, oken, stropa in tal, se posredno 
nenadzorovano ogrevajo neogrevani sosednji prostori, 
tj. prihaja do neželenih izgub toplotne energije. Moč 
radiatorja v takem edinem ogrevanem prostoru ne 
zadostuje za takšen način delovanja. Posledično se tak 
prostor ne ogreje več dovolj, kar povzroča občutek 
mraza (do podobnega učinka pride, če ostanejo vrata 
med ogrevanim ali delno
ogrevanim prostorom odprta).
Takšno varčevanje je napačno: Ogrevanje deluje, prostor 
pa kljub temu ne daje občutka toplote.
Udobje ogrevanja bo največje, način delovanja pa najbolj 
racionalen, če se vsi prostori ogrevajo enakomerno in v 
skladu z njihovo uporabo.

Termostatski ventili in regulator sobne temperature
Termostatski ventili na vseh radiatorjih vzdržujejo 
natanko nastavljeno sobno temperaturo. S pomočjo ter-
mostatskih ventilov, skupaj z regulatorjem sobne tempe-
rature ali vremensko vodenim regulatorjem, lahko sobno 
temperaturo prilagodite lastnim potrebam in dosežete 
gospodaren način delovanja vaše ogrevalne napeljave.
Termostatski ventil deluje na naslednji način: Ko tempe-
ratura preseže vrednost, nastavljeno na glavi tipala, se 
termostatski ventil samodejno zapre. Ko sobna tempera-
tura pade pod nastavljeno vrednost, se termostatski 
ventil znova odpre.

>

Ne zakrivajte regulatorja
Regulatorja ne zakrivajte s pohištvom, zavesami ali dru-
gimi predmeti. Regulator mora neovirano zaznavati 
krožeči zrak v prostoru. Zakriti termostatski ventili se 
lahko opremijo z zunanjim tipalom, da ohranijo svojo 
funkcionalnost.

Vgradnja vremensko vodene regulacije ogrevanja
Vremensko vodena regulacija ogrevanja uravnava tem-
peraturo dvižnega voda ogrevanja v odvisnosti od vsa-
kokratne zunanje temperature. S tem je zagotovljeno, 
da se ne proizvaja več toplote kot je trenutno potrebno. 
Poleg tega se z vgrajenimi časovnimi programi ogre-
valna faza in faza znižanja (npr. ponoči) samodejno vkla-
pljata in izklapljata.
Vremensko vodena regulacija ogrevanja predstavlja, 
skupaj s termostatskimi ventili, najbolj gospodarno 
obliko uravnavanja ogrevanja.

Prezračevanje bivalnih prostorov
Med periodo ogrevanja okna odpirajte samo zaradi 
prezračevanja in ne za uravnavanje temperature. Krajše 
udarno prezračevanje je bolj učinkovito in energijsko 
varčno kot dolgotrajno priprta okna. Med 
prezračevanjem zaprite vse termostatske ventile v pro-
storu.
S temi ukrepi je zagotovljena ustrezna izmenjava zraka, 
brez nepotrebnega ohlajanja in energijskih izgub.
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Kako varčujete z energijo:
Med prezračevanjem ali krajšo odsotnostjo aktivirajte 
varčevalno funkcijo.

b 
Pozor!
Materialna škoda zaradi zmrzovanja!
Če je zakasnitev zaščite pred zmrzovanjem 
predolga, lahko posamezni deli ogrevalne 
napeljave zmrznejo.

Nastavitev zakasnitve zaščite pred zmrzo-
vanjem je naloga inštalaterja! 

Programirajte časovne intervale za svoje počitnice, 
da se med daljšo odsotnostjo ne bi po nepotrebnem 
ogrevalo.
Zadano temperaturo vsebnik (za toplo vodo) nasta-
vite na najnižjo potrebno vrednost, ki ravno pokriva 
vašo potrebo po toploti.
Po možnosti nastavite način delovanja Eco za vse 
ogrevalne kroge, vaš inštalater pa naj nastavi čas 
zakasnitve zaščite pred zmrzovanjem.
V načinu delovanja Eco se ogrevanje ponoči popol-
noma izklopi. Če pade zunanja temperatura pod +3 
°C, se po času zakasnitve zaščite pred zmrzovanjem 
znova uravnava na znižano temperaturo.
Pri hišah z dobro toplotno izolacijo se lahko čas 
zakasnitve zaščite pred zmrzovanjem podaljša.

Uporaba posebnega načina delovanja enkratnega 
polnjenja vsebnika
S posebnim načinom delovanja enkratnega polnjenja 
vsebnika lahko vsebnik tople vode enkrat segrejete 
izven časovnega intervala. Na ta način je lahko topla 
voda tudi izven časovnega intervala hitro na razpolago.

>

>

>

>

>

>

>
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10 Garancija in servisna služba

10.1 Tovarniška garancija

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

10.2 Servisna služba

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garan-
cijskega lista dolžan poklicati pooblaščeni servis Vaillant. 
V nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventu-
alna popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillan-
tov servis.
Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na 
Zastopstvu Vaillanta v Sloveniji, Vaillant d.o.o., Dolen-
jska 242b, Ljubljana ali na spletni strani: www.vaillant.si.
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11  Tehnični podatki

11.1 calorMATIC 630

Lastnosti naprave Enote Vrednost

Delovna napetost V AC / Hz 230 / 50
Odjem moči regulatorja VA 4
Kontaktna obremenitev izhodnega releja 
(maks.)

A 2

Maksimalni skupni tok aA 6,3

Najkrajši stikalni interval min 10

Rezervni tek min 15

Maks. dovoljena temperatura okolice °C 40

Delovna napetost tipala V 5

Najmanjši prerez

– Vodila tipal mm2 0,75

– Priključna napeljava 230 V mm2 1,50

Mere stenskega sestava

– višina mm 292

– širina mm 272

– globina mm 74

Vrsta zaščite IP 20

Razred zaščite regulatorja I

Stopnja onesnaženosti okolice običajna

Tab. 11.1 Tehnični podatki naprave calorMATIC 630
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11.2  Tovarniške nastavitve

Tovarniške nastavitve je mogoče nastaviti in po potrebi 
ponastaviti samo na ravni inštalaterja. 

Prikazano besedilo menija Nastavljivi parametri Nastavitveno območje
Tovarniška 
nastavitev

Ogrevalni krog, parameter Znižana temperatura

ZT–meja izklopa

Čas blokade črpalke

Min. temperatura

Maks. temperatura

Maks. čas predgrevanja

Izklop termostata

Konst. dnevna temp.

Konst. nočna temp.

ZT– meja izklopa

Zad. temp. povratka

5 – 30 °C

5 - 50 °C

0–30 min

15 – 90 °C

15 – 90 °C

0–300 min

Ni/Vključen/Termostat

5 - 90 °C

5 - 90 °C

5 - 50 °C

15 - 60 °C

15 °C

21 °C

0 min

15 °C

75 °C / 90 °C

0 min

Ni

65 °C

65 °C

21 °C

30 °C
Krog vsebnika, parameter Nakn. del. črpalke

Zaščita pred legio.

Zaščita pred legio. Start

Paralelno polnjenje

0–15 min

Izkl., Po, To ... Ne, Po–Ne

00:00 – 24:00

Izkl./Vklj.

5 min

Izkl.

04:00

Izkl.
Celoten sistem, parameter Maks. predvklop

Zak. zaščite zmr.

Ogrevanje

Previsoka temp.

0–120 min

0 – 23 h

Izkl., –25 ... 10 °C

0 - 15 K

15 min

1 h

Izkl.

0 K
Proizv. toplote, parameter Kotlovska histereza

Min. temperatura

Zač. moč vsebnika

1 – 20 K

15 – 90 °C

1 - 2

8 K

15 °C

1
Proizv. toplote: Kaskadni parameter
(samo pri kaskadni napeljavi)

Zakasnitev vklopa

Zakasnitev izklopa

Menjava zap. kotlov

1–90 min

1–90 min

Izkl./Vklj.

5 min

5 min

Izkl.
Posebna funkcija teleSWITCH teleSWITCH za OK1

teleSWITCH za OK2

teleSWITCH za vsebnik

Ni, Ogrevanje, Izkl., Auto, Eco, Znižati

Ni, Ogrevanje, Izkl., Auto, Eco, Znižati

Ni, Vklj., Izkl., Auto

Znižati

Znižati

Izkl.
Posebna funkcija, Funk. sušenja tal Časovni plan OK2

Časovni plan OK3

0 – 29

0 – 29

0

0
Servis Tel. št. serviserja

Termin vzdržev.

Prepoz. temp. napake po

0 – 9 (17-mestna)

Datum

Izkl, 0–12 h

-

01.01.01

Izkl.
Orodje Korekcija temperature:

Zunanja temperatura:

Sob. temp. merjena

Kontrast

-5 ... +5 K

–3 ... +3 K

0 - 15

0 K

0 K

11
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 Seznam strokovnih izrazov

 Znižana temperatura
Znižana temperatura je temperatura, na katero ogre-
vanje uravnava sobno temperaturo izven časovnega 
intervala.

Raven upravljavca
Raven upravljavca prikazuje osnovne parametre, ki jih 
lahko nastavljate/spreminjate brez posebnega znanja in 
med običajnim delovanjem. Svojo ogrevalno napeljavo 
lahko prilagodite svojim potrebam tako, da parametre 
ustrezno nastavite.

Raven inštalaterja
Raven inštalaterja prikazuje specifične parametre, ki jih 
lahko nastavi/spremeni inštalater. Ta raven upravljanja 
je rezervirana za inštalaterja, zato je zaščitena s šifro za 
dostop.

 Način delovanja
Z načinom delovanja določite, kako se ogrevanje vaših 
prostorov oz. priprave tople vode uravnava.

Kazalnik
Kazalnik  označuje parameter, ki ga je mogoče spreme-
niti.

DCF-sprejemnik
Sprejemnik DCF sprejema časovni signal. Časovni signal 
samodejno nastavi čas in skrbi za samodejni preklop na 
poletni oziroma zimski čas.

e-vodilo (eBUS)
Komunikacijski protokol eBUS poenostavlja tehnično 
povezovanje različnih sestavnih delov napeljave v ogre-
valnem sistemu. S tem je zagotovljena posebna prila-
godljivost pri dodatnem opremljanju in razširitvi napel-
jave. Tako se poenostavi namestitev dodatnih grelnikov 
ali naknadna vgradnja komponent, kot je solarna pri-
prava tople vode. e-vodilo (eBUS) ponuja široke 
možnosti za priključitev zunanjega regulatorja, kot tudi 
povezavo v internetni komunikacijski sistem vrnetDIA-
LOG za vzdrževanje in diagnozo na daljavo.

Nastavitveni gumb
Nastavitveni gumb je gumb, s katerim lahko, ko ga 
obračate in pritiskate, izbirate menije in spreminjate 
vrednosti ter jih shranjujete.

Sporočilo o napaki
Sporočilo o napaki vam v nešifriranem besedilu prikaže, 
da je regulator zaznal napako v ogrevalni napeljavi.

Zakasnitev zaščite pred zmrzovanjem/zaščita ogre-
vanja pred zmrzovanjem
Funkcija zaščite ogrevanja pred zmrzovanjem v načinih 
delovanja Izkl., Eco (izven programiranega časovnega 
intervala) zagotavlja zaščito napeljave pred zmrzovan-
jem in velja za vse priključene ogrevalne kroge. Da bi se 
preprečilo zmrzovanje napeljave, se pri zunanji tempe-
raturi manj kot 3 °C zadana vrednost sobne tempera-
ture postavi na nastavljeno zadano znižano vrednost in 
se vklopi črpalka ogrevalnega kroga. Funkcija zaščite 
pred zmrzovanjem se lahko z nastavitvijo zakasnitve-
nega časa preloži za določen časovni interval (nastavit-
veno območje 0 – 23 h).
Poleg tega se zaščita pred zmrzovanjem aktivira neod-
visno od izmerjene zunanje temperature, kadar se pri 
priklopljeni napravi za daljinsko upravljanje ugotovi, da 
je izmerjena sobna temperatura nižja od nastavljene 
znižane temperature.

 Ogrevalni krog
Ogrevalni krog je zaprt sistem krogotoka vodov in 
porabnikov toplote (npr. radiatorjev). Segreta voda teče 
iz grelnika v ogrevalni krog in se kot ohlajena voda 
znova vrača v grelnik.
Ogrevalna napeljava običajno obsega najmanj en ogre-
valni krog. Lahko pa so priključeni tudi dodatni ogrevalni 
krogi, npr. za oskrbo več stanovanj ali dodatno talno 
ogrevanje.

OK1
OK1 (HK1) je standardno ime (tovarniška nastavitev) za 
ogrevalni krog 1 vaše ogrevalne napeljave. Ime OK1 
lahko spremenite.

Krivulja ogrevanja
Krivulja ogrevanja označuje razmerje temperature 
dvižnega voda ogrevalne napeljave v odvisnosti od zun-
anje temperature. Temperatura dvižnega voda ogreval-
nega kroga je toliko toplejša, kolikor nižja je zunanja 
temperatura.  

Ogrevalna napeljava
Ogrevalna napeljava ogreva stanovanje in skrbi za pri-
pravo tople vode.

Črpalka ogrevanja
Črpalka ogrevanja je v ogrevalni napeljavi črpalka kotla, 
ki potiska segreto ogrevalno vodo v radiatorje in na 
hišne priključke in istočasno s teh mest vrača ohlajeno 
vodo iz povratnega voda, da bi jo grelnik lahko ponovno 
segrel.

Temperatura dvižnega voda ogrevanja
Vaš grelnik segreva vodo, ki jo nato črpa vaš ogrevalni 
sistem. Temperatura te vode na iztoku iz grelnika se 
imenuje temperatura dvižnega voda.



Seznam strokovnih izrazov

 Legionela
Legionela je v vodi živeča bakterija, ki se hitro 
razmnožuje in lahko povzroča hude pljučne bolezni. 
Pojavi se tam, kjer segreta voda zagotavlja optimalne 
pogoje za razmnoževanje. Kratkotrajno segrevanje vode 
na temperaturo nad 65 °C uniči legionelo.

Meni
Meni vam prikazuje izbiro parametrov, ki jih lahko spre-
minjate.

Parameter
Parametri so delovne vrednosti vaše ogrevalne napel-
jave.
Te delovne vrednosti lahko nastavite, kot npr. če spre-
menite parameter znižane temperature s 15 °C na 12 °C.

Izklop termostata
Izklop termostata upošteva sobno temperaturo pri 
izračunavanju temperature dvižnega voda. 
Predpogoj: 

V napravo za daljinsko upravljanje oz. stenski regula-
tor je montirano tipalo temperature, ki meri sobno 
temperaturo. 
Funkcijo izklopa termostata mora za posamezen 
ogrevalni krog aktivirati inštalater (v meniju C2). 

Sobna temperatura
Sobna temperatura je dejanska izmerjena temperatura v 
vašem stanovanju.

Zadana sobna temperatura
Zadana sobna temperatura je temperatura, ki jo želite 
doseči v svojem stanovanju in jo določite z regulator-
jem. Če je regulator nameščen v bivalnem prostoru, 
velja zadana sobna temperatura za prostor, v katerem 
je regulator nameščen. Če je regulator nameščen v grel-
nik, velja zadana sobna temperatura kot okvirna vred-
nost za regulacijo temperature dvižnega voda po ogre-
valni krivulji.

Vrsta zaščite
Vrsta zaščite podaja primernost električnih naprav za 
različne pogoje okolja, poleg tega pa tudi zaščito oseb 
pred morebitno nevarnostjo med uporabo.
Primer: 
Vrsta zaščite regulatorja je IP 20. Obe podani številki sta 
pomembni. 
Prva številka označuje zaščito naprave pred stikom, npr. 
s predmeti ali deli predmetov, ki lahko vdrejo v nevarna 
območja naprave 
(2 = predmeti > premera 12,5 mm).
Druga številka označuje zaščito naprave pred vodo (0 = 
brez zaščite). 

Razred zaščite
Razred zaščite označuje razdelitev in označitev 
električnih naprav glede na uporabljene zaščitne ukrepe 
za preprečevanje električnega udara.

–

–

Zadana vrednost
Zadana vrednost je vaša želena vrednost, ki jo nastavite 
na vašem regulatorju, npr. zadana sobna temperatura 
ali zadana temperatura vsebnika za pripravo tople vode.

Polnjenje vsebnika
Polnjenje vsebnika pomeni, da se voda v vsebniku 
segreva na želeno temperaturo tople vode.

Preklop na letni/zimski čas
V osnovnem prikazu je mogoče določiti, ali se preklop 
na poletni/zimski čas samodejno izvede.
V tovarniških nastavitvah (stanje pri dobavi) se samode-
jni preklop ne izvaja.
Če je regulator opremljen z zunanjim tipalom VRC DCF, 
poteka preklop na poletni/zimski čas samodejno. Izklop 
samodejnega preklopa v tem primeru ni možen.
Zadnji teden v marcu se ura premakne eno uro naprej: z 
2:00 na 3:00 h.
Zadnji teden v oktobru se ura premakne eno uro nazaj: s 
3:00 na 2:00 h.

Temperatura dvižnega voda
Glejte Temperatura dvižnega voda ogrevanja.

Priprava tople vode
Vaš grelnik segreva vodo v vsebniku tople vode na izb-
rano zadano temperaturo vsebnika. Če temperatura v 
vsebniku tople vode pade za določeno vrednost, se voda 
znova segreva na zadano temperaturo vsebnika. Za 
segrevanje vsebine vsebnika lahko programirate časovni 
interval.

 Vremensko voden 
Ločeno tipalo, montirano na prostem, meri zunanjo tem-
peraturo in jo sporoča regulatorju. Pri nižjih zunanjih 
temperaturah regulator skrbi za višjo moč ogrevanja, pri 
višjih zunanjih temperaturah pa za zmanjšano moč ogre-
vanja. 

Časovni interval
Za ogrevanje, pripravo tople vode in cirk. črpalka lahko 
programirate do tri časovne intervale na dan.
Primer: 
Časovni interval 1: Po 09.00 – 12.00 h
Časovni interval 2: Po 15.00 – 18.30 h

Pri pripravi tople vode je za vse časovne intervale 
odločilna zadana vrednost tople vode.
Pri obtočni črpalki časovni intervali določajo čas delo-
vanja.

Obtočna črpalka
Ko odprete pipo za točenje tople vode, lahko – odvisno 
od dolžine napeljave – traja le nekaj trenutkov, da 
priteče topla voda. Obtočna črpalka črpa toplo vodo v 
krogu preko vaše toplovodne napeljave. Na ta način je, 
ko odprete pipo, topla voda takoj na razpolago. Za 
obtočno črpalko lahko programirate časovni interval.
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1 Napotki za dokumentacijo

Naslednji napotki so vodnik skozi celotno dokumenta-
cijo.
Skupaj s temi navodili za uporabo veljajo tudi drugi 
dokumenti.
Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navo-
dil, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Pripadajoča dokumentacija
Pri namestitvi naprave calorMATIC 630 obvezno upo-
števajte navodila za namestitev vseh sestavnih delov 
in komponent sistema. Ta navodila za namestitev so 
priložena posameznim sestavnim delom in komponen-
tam sistema.
Poleg tega upoštevajte vsa navodila za uporabo, ki so 
priložena komponentam sistema.

1.1 Shranjevanje dokumentacije

Izročite ta navodila za namestitev ter vso pripadajočo 
dokumentacijo in morebitne pripomočke upravljavcu 
naprave. Slednji prevzame shranjevanje, da bodo 
navodila in pripomočki po potrebi vedno na razpo-
lago.

1.2 Uporabljeni  simboli

V nadaljevanju so pojasnjeni v besedilu uporabljeni sim-
boli.

a
Simbol za ogroženost:

neposredna življenjska nevarnost,
nevarnost hudih poškodb,
nevarnost lažjih telesnih poškodb.

–
–
–

e
Simbol za ogroženost:

življenjska nevarnost zaradi električ-
nega udara.

–

b
Simbol za ogroženost:

tveganje materialnih poškodb,
tveganje škode za okolje.

–
–

i    
Simbol za koristen napotek in informa-
cije

 > Simbol za potrebno dejavnost

>

>

>

1.3 Veljavnost navodil

Ta navodila za namestitev veljajo izključno za naprave z 
naslednjimi številkami artikla:

Oznaka tipa  Št. art.  Zunanje tipalo

calorMATIC 630 0020092435
0020092436

VRC DCF

calorMATIC 630 0020092437
0020092438
0020092439
0020092440
0020092430

VRC 693

Tab. 1.1  Pregled tipov

Številko artikla naprave poiščite na tipski tablici.

1.4  Tipska tablica

Tipska tablica je nameščena na dobro vidnem mestu, na 
levi strani
podnožja regulatorja.

21092600200285150907011320N4
VRC 630/3

1 2

230V~

3

4 VA

4 5

Sl. 1.1 Tipska tablica 

Legenda
1 EAN-koda
2 Oznaka naprave
3 Delovna napetost
4 Odjem električne energije
5 Oznaka CE
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1.5 Oznaka CE

Z oznako CE je dokumentirano, da naprava v 
skladu s tipskim vzorcem izpolnjuje zahteve 
naslednjih direktiv Sveta:

Direktiva Sveta 2006/95/ES s spremembami, „Direk-
tiva o električni opremi za uporabo v določenih nape-
tostnih območjih“ (Nizkonapetostna direktiva)
Direktiva Sveta 2004/108/ES s spremembami, „Direk-
tiva o elektromagnetni združljivosti“

Naprave ustrezajo naslednjim normam:
EN 60730-1
EN 60730-2-9

Z oznako CE kot proizvajalec potrjujemo, da so izpol-
njene varnostne zahteve v skladu z 2. odstavkom 
7. člena GSGV (zakona o varnosti plinskih naprav) in da 
je serijsko izdelana naprava skladna z odobrenim vzor-
cem.

1.6 Poimenovanje naprave

Regulator calorMATIC 630 se v nadaljevanju navaja kot 
regulator.

–

–

–
–
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2  Varnostni napotki/predpisi

2.1  Varnostni napotki in opozorila

Pri uporabi regulatorja upoštevajte splošne varnostne 
napotke in opozorila, podane pred posameznimi opra-
vili. 

2.1.1 Klasifikacija opozoril

Opozorila se stopnjujejo glede na težavnost možne 
nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signalnimi 
besedami:

Opozorila
Signalna 
beseda

Opis

a Nevar-
nost!

Neposredna življenjska 
nevarnost ali nevarnost 
hudih
telesnih poškodb

e
Nevar-
nost!

Življenjska nevarnost 
zaradi električnega udara

a Opozorilo!
Nevarnost lažjih telesnih 
poškodb

b Pozor!
Tveganje materialne škode 
in škode za okolje

Tab. 2.1 Opozorila in njihov pomen

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!
Opis vrste in vira nevarnosti

Ukrepi za odpravljanje nevarnosti.

>

>

2.2  Ustrezna uporaba

Regulator calorMATIC 630 je izdelan v skladu z dosežki 
sodobne tehnologije in po veljavnih varnostno-tehničnih 
predpisih.
Kljub temu lahko pri nestrokovni ali neustrezni uporabi 
pride do poškodb naprave in drugih materialnih vredno-
sti.

Regulator calorMATIC 630 se uporablja za vremensko 
vodeno in časovno odvisno regulacijo ogrevalne nape-
ljave s pripravo tople vode. 

Ta naprava ni namenjena za to, da bi jo uporabljale 
osebe (vključno otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzo-
ričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in/
ali znanja, razen če jih nadzoruje oseba, odgovorna za 
njihovo varnost, ali so od vas prejeli napotke, kako se 
naprava uporablja.
Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se 
ne igrajo z napravo.

Drugačna ali uporaba izven tu opisane velja za neustre-
zno. Za tovrstno škodo proizvajalec/dobavitelj ne odgo-
varja. Tveganje je v celoti na strani uporabnika.
Uporaba v skladu z določili obsega tako upoštevanje 
navodil za uporabo kot tudi druge pripadajoče dokumen-
tacije.

2.3 Splošni varnostni napotki

Obvezno upoštevajte naslednje varnostne napotke.

Usposobljenost inštalaterja
Namestitev regulatorja sme opravljati samo pooblaščen 
inštalater. Slednji je tudi odgovoren za ustrezno 
namestitev in zagon.

Montaža in nastavitev regulatorja
Montažo, zagon in popravila regulatorja sme opravljati 
samo pooblaščen inštalater. Inštalater mora pri tem 
upoštevati veljavne predpise, pravilnike in smernice.

Uporaba orodja
Neprimerno orodje in/ali nestrokovna uporaba orodja 
lahko povzročita škodo (npr. poškodbe ohišja ali kablov).

Za odvijanje ali privijanje vijačnih spojev uporabljajte 
izključno primerne izvijače.

>

>

 

6 Navodila za namestitev naprave calorMATIC 630 0020095110_00

2 Varnostna opozorila/predpisi



Zaščita pred legionelo
Za zaščito pred povzročitelji bolezni (legionela) je regu-
lator opremljen s funkcijo zaščite pred legionelo. 

Pri namestitvi regulatorja nastavite funkcijo zaščite 
pred legionelo.

Preprečevanje nevarnosti oparin
Na priključkih za točenje tople vode obstaja pri zadanih 
temperaturah nad 60 °C nevarnost oparin. Majhni otroci 
ali starejše osebe se lahko pri višjih temperaturah hitro 
poškodujejo.

Izberite primerno zadano temperaturo.

Če je funkcija  zaščite pred legionelo aktivirana, se vseb-
nik tople vode najmanj eno uro segreva na več kot 
65 °C.

Seznanite upravljavca z nevarnostjo oparin pri aktivi-
rani funkciji  zaščite pred legionelo.

Zaščita regulatorja pred poškodbami
Poskrbite, da bo regulator zaščiten pred vlago in 
pršenjem vode.

Preprečevanje napačnega delovanja
Da bi preprečili napačno delovanje, pazite, da

bo ogrevalna napeljava delovala samo v tehnično 
brezhibnem stanju,
da varnostne in nadzorne naprave ne bodo odstra-
njene, premoščene ali onemogočene,
motnje in poškodbe, ki bi ogrožale varnost, pa 
nemudoma odpravite.

Upravljavca opozorite, da
regulatorja ne sme zakrivati s pohištvom, zavesami 
ali drugimi predmeti, če je regulator nameščen v 
bivalnem prostoru, 
morajo biti vsi ventili radiatorjev v prostoru, v 
katerem je regulator montiran, popolnoma odprti.

Preprečevanje škode zaradi zmrzovanja
V primeru izpada električnega napajanja ali pri nizki 
nastavitvi sobne temperature v posameznih prostorih ni 
mogoče izključiti poškodb ogrevalne napeljave na posa-
meznih delih zaradi zmrzovanja.

Upravljavca seznanite z ukrepi za zaščito pred zmrzo-
vanjem.

>

>

>

>

>

–

–

–

>

–

–

>

2.4 Smernice, zakonski predpisi in norme

EN 60335–2–21
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost; 2. 
del: Posebne zahteve za akumulacijske grelnike vode 
(vsebnik tople vode in grelnik tople vode)
(IEC 335–2–21: 1989 in dopolnila 1; 1990 in 2; 1990, spre-
menjen)
Morebitne priključene telekomunikacijske naprave 
morajo ustrezati naslednjim normam: IEC 62151 oz. EN 
41003 in EN 60950-1: 2006, poglavje 6.3

Pri električni priključitvi upoštevajte predpise Združe-
nja za elektrotehniko, elektroniko in informacijsko 
tehniko (VDE) ter podjetij za energetsko oskrbo 
(EVU).
Za ožičenje uporabite običajne vodnike.

Minimalni prečni prerez vodnikov napeljave:
priključna napeljava 230 V, trdi vodnik
(priključni kabel za črpalke ali mešalni ventil): 1,5 mm2,
nizkonapetostni vodniki 
(vodniki tipal ali podatkovna vodila): 0,75 mm2.

Naslednjih maksimalnih dolžin napeljave se ne sme pre-
seči:

vodniki tipal: 50 m
podatkovna vodila: 300 m

Priključno napeljavo z 230 V in vodnike tipal oz. 
podatkovna vodila napeljite ločeno pri dolžini nad 
10 m.
Vso priključno napeljavo pritrdite s pomočjo pritrdil-
nih sponk v stenski sestav.
Prostih sponk naprave ne smete uporabiti kot oporne 
sponke za nadaljnje ožičenje.
Regulator inštalirajte samo v suhih prostorih.

Naprava mora biti inštalirana s strani strokovnega inšta-
laterja. Pri tem se morajo upoštevati vsi zakoni, predpisi 
in smernice na nacionalni in lokalni ravni. Zagon in potr-
ditev garancije opravi izključno pooblaščen serviser.

>

>

–

–

–
–

>

>

>

>
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3  Opis naprave in funkcij

3.1  Zgradba in delovanje

Regulator se uporablja za vremensko vodeno regulacijo 
ogrevanja s pripravo tople vode. 

Regulator lahko krmili naslednje kroge sistema:
vsebnik tople vode,
največ dva modulacijska grelnika brez e-vodila (eBUS) 
oz. 
en modulacijski grelnik z e-vodilom (eBUS) 
ali, namesto tega, en 2-stopenjski kotel,
dva regulirana kroga in
en nereguliran krog.

VRC DCF

VR 90

VR 60

calorMATIC 630

Sl. 3.1  Pregled sistema

Legenda
VR 90 Naprava za daljinsko upravljanje
VR 60 Modul kroga
VRC DCF Zunanje tipalo

Če želite ogrevalno napeljavo razširiti z dodatnimi ogre-
valnimi krogi, lahko v kompleksen sistem ogrevalne 
napeljave vgradite dodatne komponente sistema 
(¬sl. 3.1). 

Priključite lahko do šest dodatnih modulov mešalnega 
kroga (oprema), s po dvema mešalnima krogoma, da bi 
razširili centralno ogrevalno napeljavo. To pomeni: regu-
lator lahko krmili največ 15 krogov.

–
–

–
–
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Za udobno upravljanje lahko za prvih 8 ogrevalnih kro-
gov priključite naprave za daljinsko upravljanje.

Vsak mešalni krog se lahko po potrebi preklopi na:
ogrevalni krog (krog radiatorjev, krog talnega ogreva-
nja idr.),
regulacijo fiksne vrednosti,
zvišanje povratnega voda,
toplovodni krog (poleg vgrajenega toplovodnega 
kroga).

S pomočjo modulacijskega sklopnika (oprema) lahko pri-
ključite več modulacijskih grelnikov Vaillant oz. 1- in 
2-stopenjskih ogrevalnih naprav.
Maksimalno število grelnikov/ogrevalnih naprav, ki jih je 
mogoče priključiti, je odvisno od vgrajenega sklopnika.

Sklopnik Maksimalno število grelnikov/ 
ogrevalnih naprav, ki jih je mogoče priklju-
čiti

VR 30, VR 32 8

VR 31 6

Tab. 3.1  Maksimalno število grelnikov/ogrevalnih naprav, ki jih 

je mogoče priključiti

S priključitvijo zunanjega telefonskega kontakta (bre-
znapetostni kontaktni vhod) lahko preko daljinskega 
telefonskega stikala 
teleSWITCH način delovanja regulatorja preklopite preko 
telefona, s poljubnega kraja.3

–

–
–
–
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3.2  Pregled  funkcij

Regulator ponuja naslednje možnosti za regulacijo vaše 
ogrevalne napeljave in pripravo tople vode:

Izklop
Izklopljena ogrevalna naprava ali priprava tople vode z 
aktivno zaščito pred zmrzovanjem

  Enkratno polnjenje vsebnika
Omogoča enkratno polnjenje vsebnika tople vode, neod-
visno od trenutnega časovnega programa

  Funkcija počitnic/ program za počitnice
Regulacija sobne temperature po meri med vašo odso-
tnostjo; 
samo v načinih delovanja Auto in Eco

  Funkcija zaščite pred zmrzovanjem
Zaščita pred zmrzovanjem v načinih delovanja Izkl. in 
Eco (izven časovnega intervala); 
grelnik mora ostati vklopljen

Krivulja ogrevanja
Osnova za vremensko vodenje; izboljšuje prilaganje moči 
ogrevanja zunanji temperaturi

  Funkcija Party
Omogoča, da se čas ogrevanja in priprave tople vode 
podaljša preko naslednjega trenutka izklopa, do začetka 
naslednje ogrevalne periode

  Varčevalna funkcija
Omogoča znižanje sobne temperature za nastavljivo 
časovno obdobje

 Vremensko vodenje
Samodejno spreminjanje temperature ogrevalne vode 
(temperatura dvižnega voda) v odvisnosti od zunanje 
temperature, s pomočjo ogrevalne krivulje

 Časovni interval
Po meri nastavljive časovne prednastavitve za ogre-
valno napeljavo, pripravo tople vode in delovanje 
obtočne črpalke

3.3    Načini delovanja

Z nastavitvijo načina delovanja določite, pod kakšnimi 
pogoji se dodeljeni ogrevalni krog oz. toplovodni krog 
uravnava.

Ogrevalni krog
Način delo-
vanja

Učinek

Auto Delovanje ogrevalnega kroga se izmenjuje po 
prednastavljenem časovnem programu med nači-
noma delovanja Ogrevanje in Znižati.

Eco Delovanje ogrevalnega kroga se izmenjuje po 
prednastavljenem časovnem programu med nači-
noma delovanja Ogrevanje in Izkl. 
Če funkcija zaščite pred zmrzovanjem (odvisno od 
zunanje temperature) ni aktivirana, se ogrevalni 
krog v času znižanja izklopi.
Izven nastavljenega časovnega intervala zaščita 
pred zmrzovanjem deluje (¬ pogl. 3.4).

Ogrevanje Ogrevanje se uravnava na zadano sobno tempera-
turo za dan.

Znižati Ogrevanje se uravnava na zadano sobno tempera-
turo noč.

Izkl. Če funkcija zaščite pred zmrzovanjem (odvisno od 
zunanje temperature) ni aktivirana, je ogrevalni 
krog izklopljen.

Simbol Pomen

Če je za načinom delovanja Eco ali Auto prikazan 
simbol , je časovni interval aktiven. Ogrevalna 
naprava ogreva.

Če je za načinom delovanja prikazan simbol ,
ni aktivnih časovnih intervalov. 
Ogrevalna naprava deluje v načinu znižanja.

Tab. 3.2 Načini delovanja ogrevalnega kroga

Obtočni krog in toplovodni krog

Način delo-
vanja

Učinek

Auto Polnjenje vsebnika za vsebnik tople vode oz. spro-
stitev obtočne črpalke se delita po prednastavlje-
nem časovnem programu.

Vklj. Polnjenje vsebnika tople vode je stalno omogo-
čeno. Če je potrebno, se vsebnik takoj napolni. 
Obtočna črpalka stalno deluje.

Izkl. Vsebnik tople vode se ne polni. Obtočna črpalka je 
izklopljena.
Izjema: Če temperatura v vsebniku tople vode 
pade pod 12 °C, se vsebnik tople vode segreva na 
17 °C (zaščita pred zmrzovanjem).

Tab. 3.3  Načini delovanja obtočnega kroga in toplovodnega 

kroga

i
 Če je namesto načina delovanja prikazan 
Dopust, je aktiven program za počitnice. Če 
je program za počitnice aktiven, načina delo-
vanja ni mogoče nastaviti 
> V ta namen izklopite program za počitnice.
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3.4 Opis pomembnih funkcij

  Časovni interval

04:00 16:0008:00 12:00 20:00

15 °

20 °

25 °

Z
ad

an
a 

so
b

n
a 

te
m

p
e

ra
tu

ra

Čas

Znižana temperatura

Časovni
interval 1

Časovni
interval 2

Časovni
interval 3

Sl. 3.2  Samodejno delovanje ogrevanja: Primer nastavitev 

zadane sobne temperature za različne čase dneva

Na sl. 3.2 vidite izrez iz časovnega programa. Na vodo-
ravni osi je podan čas v dnevu, na navpični osi pa 
zadana sobna temperatura. Graf opisuje naslednji potek 
programa:

1  Do 06:00 h zjutraj velja za prostor temperatura 
15 °C (znižana temperatura).

2 Ob 06:00 h se začne prvi časovni interval: 
Od tega trenutka velja zadana sobna vrednost 
21 °C.

3 Prvi časovni interval se konča ob 09:00 h: 
Od tega trenutka velja zadana sobna vrednost 
15 °C.

4 Sledita še dva časovna intervala z 21 °C.

Kako časovni interval vpliva na regulacijo ogrevanja, 
lahko enostavno razložimo z naslednjimi besedami:
Kadar vaša ogrevalna napeljava deluje v načinu delova-
nja Auto, regulator aktivira nastavljeni časovni interval, 
v katerem ogrevalna temperatura ogreva priključene 
prostore na določeno temperaturo (¬ zadana sobna 
temperatura). Izven tega časovnega intervala se ogre-
valna napeljava uravnava tako, da se priključeni prostori 
ohlajajo na določeno temperaturo (¬znižana tempera-
tura). Ko temperatura doseže znižano temperaturo, 
regulator skrbi, da se znižana temperatura ogrevalne 
napeljave vzdržuje do naslednjega časovnega intervala. 
S tem se prepreči nadaljnje ohlajanje bivalnih prostorov.

Seznanite upravljavca z optimalno nastavitvijo ogre-
valne krivulje, saj tako izmerjena zunanja tempera-
tura kot nastavljena ogrevalna krivulja vplivata na 
uravnavanje ogrevanja.

>
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Na voljo imate dve možnosti za določanje dni, za katere 
veljajo časovni intervali:

Možnost 1
Vnesete lahko časovni interval za posamezne dni.

Primer:
Po 09.00  – 12.00 h
To 10.00  – 12.00 h

Možnost 2
Več dni lahko združite v blok.

Primer:
Po–Pe 09.00   – 12.00 h
So-Ne 12.00   – 15.00 h
Po-Ne 10.00  – 12.00 h

Pri obeh možnostih lahko določite do tri časovna inter-
vala. 

Temperaturo tople vode priključenega vsebnika tople 
vode lahko s pomočjo regulatorja uravnavate na enak 
način: Časovni interval, ki ste ga nastavili, določa, kdaj je 
topla voda želene temperature na voljo.
Za pripravo tople vode se znižana temperatura ne upo-
rablja. Ob koncu časovnega intervala se priprava tople 
vode izklopi.

  Krivulja ogrevanja
Temperatura ogrevanja se uravnava neposredno preko 
ogrevalne krivulje. Krivulja ogrevanja prikazuje razmerje 
med zunanjo temperaturo in temperaturo dvižnega 
voda.
Temperatura dvižnega voda je temperatura ogrevalne 
vode, ki prihaja iz grelnika.
Ogrevalno krivuljo lahko nastavite za vsak ogrevalni 
krog posebej.
Izberete lahko različne ogrevalne krivulje, da regulacijo 
optimalno prilagodite bivalnim prostorom in 
ogrevalni napeljavi.

Primer ogrevalne krivulje

Temp. dv. voda

Zunanja temperatura v °C

v °C
90

80

70

60

50

40

30

20
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.5

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0
Krivulje ogrevanja

1.2

1.0

0.6

0.2

Sl. 3.3  Graf ogrevalnih krivulj

Primer: Če je izbrana ogrevalna krivulja 1,5, je pri zunanji 
temperaturi –15 °C potrebna temperatura dvižnega voda 
75 °C.

Temp. dv. voda

zunanja temperatura v °C

v °C
90

80

70

60

50

40

30

15

Os a

18

20

22

10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.5

Sl. 3.4 Vzporedna preslikava ogrevalne krivulje

Če je izbrana ogrevalna krivulja 1,5 in prednastavljena 
zadana sobna temperatura ni 20 °C, temveč 22 °C, se 
ogrevalna krivulja premakne tako, kot je prikazano na sl. 
3.4. Krivulja ogrevanja se premakne po osi a pod kotom 
45° glede na vrednost zadane sobne temperature. To 
pomeni, da pri zunanji temperaturi 0 °C regulator urav-
nava temperaturo dvižnega voda na 67 °C.

i
 Potrebno osnovno nastavitev ogrevalne kri-

vulje opravite pri namestitvi ogrevalne nape-
ljave.
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   Funkcija zaščite pred zmrzovanjem
Regulator je opremljen s funkcijo zaščite pred zmrzova-
njem (odvisno od zunanje temperature). Funkcija zaščite 
pred zmrzovanjem zagotavlja zaščito ogrevalne nape-
ljave pred zmrzovanjem v načinih delovanja Izkl. in Eco 
(izven časovnega intervala).
Če je nastavljen način delovanja Eco in funkcija zaščite 
pred zmrzovanjem (odvisna od zunanje temperature) ni 
aktivirana, se ogrevalni krog v času znižanja izklopi.
Če pade zunanja temperatura pod vrednost +3 °C, se 
samodejno določi nastavljena znižana temperatura (noč) 
za vsak krog.
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3.5  Pregled   upravljalnih elementov

Vse nastavitve, potrebne za ogrevalno napeljavo, opra-
vite na regulatorju. 
Regulator je opremljen z grafičnim prikazom. Prikaz 
nešifriranega besedila poenostavlja upravljanje. 

Osn. podatki

Datum

>Nastavitev dneva

 Ura 15:37

30.10.09
Dan v tednu

 Letni/zimski čas IZKLOPLJENO

Pe

1

4

1

23

3.5  Pregled upravljalnih elementov

Legenda
1 Številka menija
2 Desni nastavitveni gumb , 

nastavitev parametrov (obrnite); označevane parametrov (priti-
snite)

3 Levi nastavitveni gumb , 
izbira menija (obrnite); aktiviranje posebne funkcije (pritisnite)

4 Oznaka menija

3.6   Potek upravljanja

Regulator lahko upravljate z obema nastavitvenima 
gumboma  in  (¬sl. 3.5): 
Če pritisnete desni nastavitveni gumb , označite ali 
shranite parameter. 
Če obrnete desni nastavitveni gumb , nastavite para-
meter.
Če obrnete levi nastavitveni gumb , izberete določen 
meni. 
Če pritisnete levi nastavitveni gumb , aktivirate 
posebne funkcije (¬pogl. 7.7).

Prikaz nešifriranega besedila vam olajšuje upravljanje in 
enoznačno označuje menije in parametre. 
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Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK 1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 20 °C

Etaža2 Auto 22 °C

Vsebnik Auto 60 °C

VRC 630

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Akt. varčevanje

do 18:30

VRC 630

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Akt. funkcija Party

VRC 630

Osnovni podatki  1

Datum 02 . 12 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Auto

>Nas. dneva

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Enkratno

Akt. priprava TV

VRC 630

OK1  3

Časovni program

Po–Pe

1 6:00 – 22:00

2 7:30 – 23:30

3 7:30 – 23:30

> Izberi dan v tednu Za OK1 ... OK15 lahko v 
odvisnosti od konfiguracije 
napeljave prikličete in 
nastavite različne parame-
tre.OK3  3

Časovni program

Po–Pe

1 6:00  –  22:00

2 7:30  –  23:30

3 7:30  –  23:30

> Izberi dan v tednu

Prog. praznikov  4

Za cel sistem

Časovne periode

   1 30. 02 . 09   –   20. 03 . 09

   2 05. 05. 09   –   22. 05. 09

Zadana temperatura 15 °C

> Nas. začetnega dneva

Topla voda  5

Parameter

Zad. temp. vsebnika 60 °C

> Nas. zadane temperature

OK1  5

Parameter

Znižana temperatura 15 °C

Krivulja ogrevanja 1,2

>Nas. zadane sobne temp.

Imena  7

menjati

OK1 : OK1

OK2 : OK2

OK3 : OK3

>izbirati

Nivo šifre   8

Avtorizirano

Št. šifre

0 0 0 0

>Vnos cifer

Sl. 3.6   Struktura menija na ravni upravljavca
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Posebne funkcije

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Funkc. dimnikar

aktivirano
  

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Ročni pogon

aktivirano

OK1 C2

Parameter

Izklop termostata

    ni

Izbira vrste

 

OK1 C2

Informacija

Zad. temp. dv. voda 90 °C

Mer. temp. dv. voda 50 °C

Status črpalke Vklj.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK 1 Ogrevanje 22 °C

Etaža1 Eco 20 °C

Etaža2 Auto

Vsebnik Auto

VRC 630
Za OK1 ... OK15 
lahko prikličete in 
nastavite različne 
parametre, odvi-
sno od konfigura-
cije ogrevalne 
napeljave.

OK2 ... OK15 C2

Parameter

Tip:       Mešalni krog

Znižana temperatura 15 °C

Krivulja ogrevanja 0,90

ZT – meja izklopa 20 °C

> Nas. zadane sobne temp.

 

Nivo šifre  8

Avtorizirano

Št. šifre

0 0 0 0

Standardna šifra:

1 0 0 0

> Vnos cifer

OK2 ... 15 C2

Parameter

Čas blokade črpalke 0 min

Min. temperatura  15 °C

Maks. temperatura  15 °C

Maks. predgrevanje 0 min

> Nas. minut

OK1 C2

Parameter

Tip    Krog gorilca

Znižana temperatura 15 °C

Krivulja ogrevanja 1,2

ZT – meja izklopa 21 °C

> Nas. zadane sobne temp.

OK2 ... 15 C2

Parameter

Izklop termostata

    ni

Dalj. uprav. NE

> Izbira vrste

OK1 C2

Parameter

Min. temperatura 15 °C

Maks. temperatura  90 °C

Maks. predgrevanje 0 min

> Nas. temp. dvižnega voda

OK2 ... OK15 C2

Informacija

Zad. temp. dv. voda 90 °C

Mer. temp. dv. voda 50 °C

Status črpalke Vklj.

Status meš. ventila Odpr.

Sl. 3.7  Struktura menija na ravni inštalaterja
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Topla voda C3

Informacija

Mer. temp. vsebnika 56 °C

Status črp. vseb. Izkl.

Cirk. črpalka Vklj.

Posebna funkcija C9

teleSWITCH

OK1 : Znižati

OK2 : Znižati

OK3 : Znižati

Vsebnik : Izkl.

> Izbira delovanja

Krog poln. vsebnika C4

Parameter

Nakn. del. črpalke  5 Min

Paralelno polnjenje Izkl.

> Nas. časa trajanja

Posebna funkcija C9

Funk. sušenja tal

Dnevna Temp.

OK2  0 0 °C

OK3 0 0 °C

> Nas. začetnega dneva

Asistent za inst. A1

Izbira jezika

Jezik SL slovenski

> Izbira jezika

Krog poln. vsebnika C4

Parameter

Zašč. pred legio.  Izkl.

Legionela Start 4:50

> Izberi dan v tednu

Servis C11

 

Telefon

Servis 25 . 11 . 09

Prepoz. temp. napake

po Izkl.

> Vnos številke

Asistent za inst. A4

Konfiguracija sistema

Število naprav 2

Naprave so 1-stop.

Naprava vkl. Stop. 1-2

> izbrati

Celoten sistem C7

Parameter

Maks. predvklop 15 min

Zak. zaščite zmr. 1 h

ZT – ogrevanje Izkl.

Previsoka temp. 0 K

> Nas. maks. časa traj.

Nivo šifre C11

menjati

Št. šifre

 1 2 3 4

Prevzemi NE

> Vnos cifer

Asistent za inst. A5

Konfiguracija sistema

Zaporni ventili NE

Ločen vklop NE

Menjava zap. kotlov Izkl.

> izbrati

Proizv. toplote C8

Parameter

Kotlovska histereza  8 K

Min. temperatura 15 °C

Zač. moč vsebnika 1

> Nas. histereze

Orodje C12

Korekcija temperature

Zunanja temperatura  0,0 K

Sob. temp. merjena 0,0 K

Kontrast 11

> Izbira kor. vrednosti

Asistent za inst. A6

Konfiguracija sistema

OK1 Krog gorilca

OK2 Mešalni krog

OK3 Mešalni krog

Vsebnik Krog poln. vsebnika

> izbrati

Proizv. toplote C8

Kaskadni parameter

Zakasnitev vklopa  5 Min

Zakasnitev izklopa 5 min

> Nas. čas. zakasnitve

Verzija softvera C15

i/o kartica 2 4. 23

Upor. vmesnik 1 4. 27

Asistent za inst. A7

Komponenta VRC 630

Aktorika Izkl.

Senzorika VF1 60 °C

Proizv. toplote Izkl.

> izbirati

Proizv. toplote C8

Informacija

Zad. temp. sistema 90 °C

Skupna mer. temp. 30 °C

Status Ogrevanje

Zap. kotlov 7 8

Sl. 3.7 Struktura menija na ravni inštalaterja (nadaljevanje)
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3.7   Ravni upravljanja regulatorja

Regulator obsega dve ravni upravljanja: raven upra-
vljavca in raven inštalaterja. Vsaka raven upravljanja 
obsega več menijev, v katerih je pripadajoče parametre 
mogoče prikazati, nastaviti in spremeniti.

i
 Število prikazanih menijev je odvisno od kon-

figuracije ogrevalne napeljave. To je razlog, 
da je v teh navodilih morda opisanih več 
menijev, kot jih regulator prikazuje.

   Raven upravljavca
Raven upravljavca je raven upravljanja za upravljavca in 
prikazuje osnovne parametre, ki jih lahko upravljavec 
brez posebnega znanja in med običajnim delovanjem pri-
lagodi posameznim pogojem.

Raven upravljavca obsega osnovni prikaz, menije  1 ... 
 7 in menije posebnih funkcij (varčevalna funkcija, 

funkcija Party, enkratno polnjenje vsebnika).

   Raven inštalaterja 
Raven za inštalaterja je raven upravljanja za inštalaterja. 
Na ravni inštalaterja je mogoče nastaviti parametre, 
značilne za napeljavo, s katerimi inštalater konfigurira in 
optimira ogrevalno napeljavo. Specifične parametre 
napeljave lahko nastavlja in spreminja samo inštalater. 
Raven inštalaterja je zato zaščitena s kodo za dostop 
(šifro). Na ta način so specifični parametri napeljave 
zaščiteni pred nenadzorovanim spreminjanjem.

Raven inštalaterja obsega menije C1 do C15, menije 
čarovnika za namestitev (Asistent za inst.) (A1 do A7) in 
menije servisnih funkcij (npr. funkcija dimnikar).

3.8   Vrste menijev

Regulator obsega različne vrste menijev: 
osnovni prikaz, 
meni ravni upravljanja ali 
meni ravni inštalaterja. 

(Primeri: ¬pogl. 3.9). 

V osnovnem prikazu lahko vidite in nastavite trenutni 
način delovanja ter zadane sobne vrednosti posameznih 
ogrevalnih krogov.
Meniji ravni upravljavca so na desni označeni s številko 
(npr.  1). Ta številka vam olajša iskanje menijev.
V menijih na ravni upravljavca lahko, popolnoma v 
skladu s pogoji upravljavca, nastavite npr. sobno tempe-
raturo, časovni interval, znižano temperaturo in ogre-
valno krivuljo. 

Meniji na ravni inštalaterja so na desni označeni s črko 
in številko (npr. C2). V menijih na ravni inštalaterja si 
lahko značilne parametre napeljave samo ogledate 
(¬pogl. 7.3). 

–
–
–
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3.9  Meniji v različnih situacijah upravljanja

Na ravni upravljavca

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK1 Auto 20 °C

OK2 Auto 20 °C

OK3 Auto 20 °C

OK4 Eco 22 °C

VRC 630                      

Primer: Osnovni prikaz
Osnovni prikaz prikazuje trenutni način delovanja in zadano sobno 
temperaturo za vsak ogrevalni krog ter omogoča hitro spreminja-
nje načina delovanja ogrevalnega kroga. Če je priključenih več 
ogrevalnih krogov (več kot dva), se en za drugim prikazujejo, ko 
obračate desni 
nastavitveni gumb .
Na zgornjem delu zaslona so vedno prikazani dan v tednu, datum, 
čas in zunanja temperatura. Če se pojavi napaka, se prikaže v drugi 
vrstici kot nešifrirano besedilo. V pogl. 7.2.1 je pojasnjeno, kako 
nastavite osnovne podatke. 
V osnovnem prikazu lahko tudi prikličete posebne načine delovanja 
in servisne funkcije. 
Puščica  spodaj desno označuje, da so na regulator priključeni 
drugi moduli.
Če želite preveriti ali nastaviti način delovanja in temperaturo teh 
modulov, obrnite desni nastavitveni gumb, da preidete na naslednje 
vrstice prikaza.

Osnovni podatki  1

Datum 02 . 12 . 09

Dan v tednu Sr

Ura 14 : 08

Letni/zimski čas Izkl.

> Nas. dneva

Primer: Meni  1
V menijih (  1 do  7) opravite vse pomembne nastavitve ogre-
valne napeljave na ravni upravljavca. 
Na zgornjem delu sta prikazani oznaka menija in številka menija (na 
primer  1). Oštevilčenje vam olajšuje iskanje posameznih menijev 
med programiranjem.

Sr 02.12.09 15:37 –15 °C

Akt. varčevanje

do 18:30

VRC 630

Primer: Posebne funkcije
Posebne funkcije spreminjajo predvsem način delovanja ogreval-
nega kroga in se samodejno zaključijo.
Posebne funkcije lahko prikličete samo iz osnovnega prikaza.

Na ravni inštalaterja

OK1 C2

Parameter

Tip Krog gorilca

Znižana temperatura 15 °C

Krivulja ogrevanja 0,90

ZT – meja izklopa 20 °C

> Nas. zadane sobne temp.

Primer: Meni C2
Meniji C1 do C15 so nastavitveno območje značilnih parametrov 
napeljave, ki jih lahko nastavlja samo inštalater.
Ti meniji so na zaslonu označeni s črko C in številko zgoraj desno. 

Tab. 3.4 Vrste menijev

Nastavljivi parametri imajo sivo ozadje.
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4  Montaža

Regulator se lahko montira neposredno v stenski sestav 
ali pa na steno, kot naprava za daljinsko upravljanje VR 
55 (oprema).

Regulator se dobavlja z enim od naslednjim zunanjih 
tipal:
VRC 693:  na regulator se priključi preko 2-žilnega kabla,
VRC DCF:  na regulator se priključi preko 3-žilnega kabla.

4.1 Osnovni koraki namestitve

1. Priprava:
Preberite navodila za namestitev.
Preverite obseg dobave.

2. Namestitev naprave:
Montirajte stenski sestav in osrednji regulator.
Montirajte zunanje tipalo (VRC DCF ali VRC 693).
Napeljite električne priključke.

3. Zagon:
Opravite osnovne nastavitve na osrednjem regula-
torju.
Opravite nastavitve, značilne za sistem.

4. Izročitev upravljavcu

Še nekaj opomb:
Regulator omogoča krmiljenje ogrevalne napeljave z 
različnimi komponentami.
Da bi krmiljenje prilagodili značilnostim kraja, morate 
električno napeljavo opraviti v skladu s potrebnimi kom-
ponentami sistema. Nadaljnje informacije za električno 
priključitev najdete v poglavju 5.

4.2  Obseg dobave

Regulator se dobavlja v enem kompletu.

Število Sestavni del

1 Montaža regulatorja calorMATIC 630 v stenski sestav

4 Standardno tipalo VR 10

1 Zunanje tipalo VRC DCF ali VRC 693, glede na različico 
za posamezno državo (¬tab. 1.1)

1 Komplet vijakov/zidnih vložkov

2 Komplet pritrdilnih sponk

Tab. 4.1 Obseg dobave kompleta calorMATIC 630

S pomočjo tabele 4.1 preverite obseg dobave kom-
pleta regulatorja.

–
–

–
–
–

–

–

>

4.3  Oprema

Za razširitev modularnega regulacijskega sistema lahko 
uporabite naslednjo opremo:

Stensko podnožje VR 55
V program opreme je vključeno stensko podnožje, v 
katero lahko z vrstnimi ProE-sponkami vgradite enoto 
za upravljanje kot je naprava za daljinsko upravljanje, 
tudi neodvisno od mesta namestitve osrednjega sten-
skega sestava. Komunikacija poteka preko e-vodila 
(eBUS). Opremi je priložena zaslonka, ki se lahko vstavi 
v stenski sestav namesto upravljalne enote.

Modul kroga VR 60
Modul kroga (modul mešalnega ventila) omogoča razši-
ritev ogrevalne napeljave na dva mešalna kroga. Priklo-
piti je možno največ 6 modulov kroga. 
Na VR 60 se z vrtilnim stikalom nastavi enoznačni 
naslov vodila. Nastavitev programa ogrevanja in potreb-
nih parametrov poteka preko osrednjega regulatorja, s 
pomočjo e-vodila (eBUS). Vsi specifični priključki ogre-
valnega kroga (tipala, črpalke) so izvedeni preko ProE-
vtiča neposredno na modul kroga.

Modulacijski sklopnik VR 30
Modulacijski sklopnik omogoča komunikacijo osrednjega 
regulatorja z več Vaillantovimi grelniki. Kadar se v 
kaskado priklaplja več kot dva grelnika, je za vsako 
napravo potreben sklopnik, ki tvori povezavo med e-
vodilom (eBUS) in napravo (Western-vtičnica). Priklopi 
se lahko do 8 sklopnikov VR 30.
Sklopnik se vgradi neposredno v stikalno omarico grel-
nika, komunikacija z regulatorjem poteka preko e-vodila 
(eBUS). Na VR 30 se z vrtilnim stikalom nastavi eno-
značni naslov vodila. Vse druge nastavitve se opravijo 
na osrednjem regulatorju.

Preklopni sklopnik VR 31
Sklopnik VR 31 omogoča komunikacijo med osrednjim 
regulatorjem calorMATIC 630 in preklopnim izvorom 
ogrevanja (ogrevalno napravo). Komunikacija med regu-
latorjem in grelnikom poteka pri tej kombinaciji samo 
preko e-vodila (eBUS). Pri sestavljanju kaskade je za 
vsako ogrevalno napravo potreben ločen sklopnik. Pri-
klopiti je mogoče do 6 sklopnikov.

Modulacijski sklopnik VR 32
Modulacijski sklopnik VR 32 omogoča komunikacijo osre-
dnjega regulatorja z več Vaillantovimi grelniki z e-vodi-
lom (eBUS). Če je potrebno v kaskado priključiti več 
grelnikov, je od 2. grelnika dalje potreben sklopnik, ki 
zagotavlja povezavo med e-vodilom (eBUS) in grelnikom 
(Western–vtičnica). 
Priključite lahko do osem sklopnikov VR 32.
Sklopnik se vgradi neposredno v stikalno omarico grel-
nika, komunikacija z regulatorjem poteka preko e-vodila 
(eBUS). Na sklopniku VR 32 se z vrtilnim stikalom 
nastavi enoznačni naslov vodila. Vse druge nastavitve 
opravite na osrednjem regulatorju.

 

20 Navodila za namestitev naprave calorMATIC 630 0020095110_00

4 Montaža



Naprava za daljinsko upravljanje VR 90
Za prvih osem ogrevalnih krogov (OK1 … OK8) se lahko 
priklopi ena enotna naprava za daljinsko upravljanje. 
Naprava omogoča nastavitev načina delovanja in zadane 
sobne temperature ter s pomočjo vgrajenih sobnih tipal 
po potrebi upošteva sobno temperaturo.
Možna je tudi nastavitev parametrov za pripadajoči 
ogrevalni krog (časovni program, krivulja ogrevanja itd.) 
in izbira posebnih funkcij (Party itd.). 
Poleg tega so možne poizvedbe o ogrevalnem krogu in 
prikazi vzdrževanja oz. napak grelnika. Komunikacija z 
regulatorjem ogrevanja poteka preko e-vodila (eBUS).

Standardno tipalo VR 10

Sl. 4.1  Standardno tipalo VR 10

Glede na konfiguracijo napeljave so potrebna dodatna 
tipala, kot so tipalo dvižnega voda, povratnega voda, 
zbiralnika ali tipalo vsebnika. V ta namen Vaillant pro-
gram opreme vsebuje standardno tipalo. Standardno 
tipalo VR 10 je izdelano tako, da se po izbiri lahko upo-
rabi kot potopno tipalo, npr. kot tipalo vsebnika v cevi za 
tipalo vsebnika ali kot tipalo dvižnega voda v hidravlični 
kretnici. S pomočjo priloženega zateznega traku se stan-
dardno tipalo VR 10 lahko tudi pritrdi na grelno cev v 
dvižnem ali povratnem vodu kot naležno tipalo. Da se 
zagotovi čim boljši prehod toplote, je ena stran tipala 
sploščena. Poleg tega priporočamo, da se cev s tipalom 
izolira, da se zagotovi čim boljše zaznavanje toplote.

Telefonsko daljinsko stikalo teleSWITCH
Telefonsko daljinsko stikalo teleSWITCH (št. art. 
300679) se priključi kot telefonski vodnik. Preko tele-
fonskega stikala je mogoče način delovanja posame-
znega ogrevalnega kroga oz. kroga vsebnika preklopiti s 
poljubnega kraja.

4.4 Razpakiranje naprave

Previdno odstranite embalažo, ne da bi pri tem 
poškodovali dele naprave.

>

4.5 Preverjanje obsega dobave

Preverite, ali so vsi deli obsega dobave priloženi 
(¬tab. 4.1).

4.6 Odstranjevanje embalaže

Odstranjevanje transportne embalaže je sestavni del
namestitve regulatorja.

Transportno embalažo odstranite v skladu s predpisi 
stroke.

4.7 Upoštevanje  zahtev za  mesto namestitve

Regulator
Regulator nameščajte samo v suhe prostore.
Če boste regulator montirali na steno, ga postavite 
tako, da bo zagotovljeno nemoteno zaznavanje sobne 
temperature; npr. na notranjo steno osrednjega bival-
nega prostora, na višini pribl. 1,5 m.
Če je izklop termostata aktiviran, upravljavca poučite, 
da morajo biti v prostoru, v katerem je regulator 
montiran, vsi radiatorski ventili do konca odprti.

Zunanje tipalo 
Pazite, da mesto namestitve:  

ne bo v popolnem zavetrju ali na prepihu,
ne bo neposredno izpostavljeno sončni svetlobi,
izberete na severni ali severnozahodni zunanji 
steni.

Pazite, da bo zunanje tipalo najmanj 1 m odmaknjeno 
od odprtin v zunanji steni, skozi katere stalno ali 
občasno uhaja topel zrak.
Poskrbite, da bo zunanje tipalo pri stavbah z do tremi 
nadstropji montirano na 2/3 višine zunanje stene, pri 
stavbah z več kot tremi nadstropji pa med 2. in 3. 
nadstropjem. 

>

>

>

>

>

>

–
–
–

>

>
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4.8 Montaža  regulatorja ogrevanja 
calorMATIC 630

4.8.1 Montaža regulatorja v stenski sestav

V obsegu dobave je poleg regulatorja vključen tudi sten-
ski sestav z električno priključno letvijo. Priključna letev 
je izdelana po sistemu ProE-Technik. Na priključni letvi 
morate pripraviti vse hišne priključke.

e
 Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi delov pod 
napetostjo!
Omrežno stikalo ne odklopi dovoda električ-
nega toka v celoti.

Pred deli odklopite dovod toka na napravo.
Dovod električnega toka zavarujte pred 
ponovnim vklopom.

2

1

Sl. 4.2  Odpiranje stenskega sestava

Legenda
1 Vijak
2 Pokrov ohišja

Pokrov ohišja je v enem kosu.

Odvijte vijak (1) na zgornji strani ohišja.
Preklopite pokrov ohišja (2) navzdol. Izvlecite pokritje 
ohišja in ga snemite.

>

>

>

>

3

6

5

3

4

Sl. 4.3  Montaža stenskega sestava

Legenda
3 Odprtina za pritrditev
4 Odprtina za kabel
5 Pritrdilne sponke
6 Napeljava kabla

b
 Pozor! 
Nevarnost kratkega stika!
Če kabel ni pravilno pritrjen na vtič in je izola-
cija sneta na večji dolžini, obstaja nevarnost 
kratkega stika na tiskanem vezju.

Na vodnikih, ki dovajajo napetost 230 V, 
sme biti za priključitev na ProE-vtič izola-
cija sneta največ 30 mm. 
Pazite na pravilno ožičenje.

Označite vse tri pritrdilne odprtine (3) in izvrtajte 
luknje.
Zidne vložke in vijake za stenski sestav izberite glede 
na lastnosti stene.
Nato montirajte zunanje tipalo in pripravite električne 
priključke (¬pogl. 5).

>

>

>

>

>
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4.8.2 Montaža regulatorja kot naprave za daljinsko 
upravljanje

Če boste regulator montirali na steno, kot napravo za 
daljinsko upravljanje s sobnim preklapljanjem, upošte-
vajte naslednje:

Potrebna oprema:
Potrebujete stensko podnožje VR 55 (oprema, ni pri-
ložena v obsegu dobave). Stenskemu podnožju VR 55 
je priložen pokrov za stenski sestav.
Mesto namestitve:
Najprimernejše mesto za namestitev je največkrat 
notranja stena v osrednjem bivalnem prostoru, na 
višini pribl. 1,5 m.

Regulator namestite tako, da lahko neovirano 
zaznava krožeči zrak – neovirano od pohištva, zaves 
ali drugih predmetov. 
Mesto namestitve izberite tako, da na regulator ne 
morejo neposredno vplivati prepih od vrat ali oken, 
niti oddajanje toplote radiatorjev, kamina, televizorja 
ali sončnih žarkov. 

i
 V sobi, v kateri je regulator nameščen, morajo 

biti vsi ventili radiatorjev do konca odprti, če 
je sobni termostat aktiviran. Poučite upra-
vljavca o tem.

e
 Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi delov pod 
napetostjo!
Omrežno stikalo ne odklopi dovoda električ-
nega toka v celoti.

Pred deli odklopite dovod toka na napravo.
Dovod električnega toka zavarujte pred 
ponovnim vklopom.

Električne vodnike grelnika napeljite že pred montažo 
regulatorja.

–

–

>

>

>

>

>

3

1

4

2

Sl. 4.4  Montaža naprave za daljinsko upravljanje

Legenda
1 Regulator
2 Priključne sponke
3 Odprtina za kabel
4 Pritrdilni odprtini

Odklopite dovod toka.
Dovod električnega toka zavarujte pred ponovnim 
vklopom.
S pomočjo izvijača odprite stenski sestav.
Odstranite pokrov ohišja.
Snemite regulator.
Izvrtajte dve pritrdilni odprtini (3) za stensko pod-
nožje VR 55 s premerom 6 mm 
(¬sl. 4.4).
Vstavite priložena zidna vložka.
Skozi odprtino za kabel napeljite priključni kabel (3).
Pritrdite stensko podnožje z obema priloženima vija-
koma na steno.
Priključite priključni kabel (¬sl. 4.3).
Krmilno napravo namestite na stensko podnožje tako, 
da zatiča na zadnji strani zgornjega dela nasedata v 
odprtino (2).
Krmilno napravo (1) potisnite na stensko podnožje, da 
se zatakne.
Priloženi pokrov namestite na stenski sestav.
Montirajte pokrov.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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4.8.3 Montaža  sprejemnika DCF z vgrajenim 
zunanjim tipalom

b
 Pozor!
Nevarnost materialne škode zaradi nestro-
kovne montaže!
Nestrokovna montaža lahko povzroči škodo 
na napravi in/ali steni objekta, npr. zaradi 
vlage.

Upoštevajte opisano napeljavo kablov in 
pravilen vgradni položaj zunanjih tipal.
Izvrtajte odprtino skozi steno s padcem 
navzven.
Položite priključni kabel, z gibljivo cevjo za 
odkapljevanje.
Pazite na tesnjenje sprejemnika DCF.

Samo pooblaščen strokovnjak sme odpreti in namestiti 
sprejemnik DCF z vgrajenim zunanjim tipalom v skladu s 
slikami. 
Pri tem je treba upoštevati obstoječe varnostne pred-
pise kot tudi navodila za namestitev grelnika in regula-
torjev ogrevanja.

2/3

1/3>1 m

>2 m

>2 m

N, NW

Sl. 4.5  Mesto namestitve sprejemnika DCF

Upoštevajte zahteve za mesto namestitve 
(¬pogl. 4.7) 

>

>

>

>

>

2

4

5

3

2

1

3

Sl. 4.6  Vgradni položaj sprejemnika DCF

Legenda
1 Odprtine za pritrditev
2 Uvodnica za napeljavo kabla
3 3-žilni priključni kabel z gibljivo cevjo za odkapljevanje
4 Stensko podnožje
5 Pokrov ohišja

Skrbno načrtujte potrebne izvrtine za pritrditev in 
napeljavo kablov, preden izvrtate luknje v steno.
Označite primerno mesto na steni. Upoštevajte tudi 
napeljavo kabla za zunanje tipalo.
Napeljite hišni priključni kabel (3) z rahlim nagibom 
navzven in z gibljivo cevjo za odkapljevanje.
Snemite pokrov ohišja (5) zunanjega tipala.
Izvrtajte dve luknji premera 6 mm glede na odprtine 
za pritrditev (1).
Vstavite priložena zidna vložka.
Z dvema vijakoma pritrdite stensko podnožje (4) na 
steno. Kabelska uvodnica mora biti obrnjena navzdol.

>

>

>

>

>

>

>
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~ 40 mm

4,5 - 10 mm

Sl. 4.7  Priključitev kabla sprejemnika DCF

Rahlo odvijte pokrivno matico (2) in od spodaj poti-
snite priključni kabel skozi kabelsko uvodnico.
Električna priključitev poteka v skladu z opisom v 
poglavju 5.4.
Znova zategnite pokrivno matico (2). Tesnilo v kabel-
ski uvodnici se prilega premeru uporabljenega kabla 
(premer kabla: 4,5 mm do 10 mm).
Položite tesnilo med stensko podnožje in pokrov 
ohišja.
Potisnite pokrov ohišja na stensko podnožje, da se 
zaskoči.

Čas sinhronizacije znaša v običajnih pogojih pribl. 5 
minut, odvisno od krajevnih in stavbnih pogojev ter vre-
mena pa lahko traja do 20 minut.

>

>

>

>

>

4.8.4 Montaža zunanjega tipala   VRC 693

Samo pooblaščen inštalater lahko odpre in namesti to 
napravo v skladu s slikami. Pri tem je treba upoštevati 
obstoječe varnostne predpise in navodila za namestitev 
grelnika in regulatorja ogrevanja.

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi nestrokovne mon-
taže!
Nestrokovna montaža lahko povzroči škodo 
na napravi in/ali steni objekta, npr. zaradi 
vlage.

Upoštevajte opisano napeljavo kablov in 
pravilno vgradno lego zunanjih tipal.
Izvrtajte odprtino skozi steno s padcem 
navzven.
Položite priključni kabel, z gibljivo cevjo za 
odkapljevanje.
Pazite na zatesnitev zunanjega tipala.

2/3

1/3>1 m

N, NW

Sl. 4.8  Mesto namestitve zunanjega tipala temperature 

VRC 693

Glede na dostopnost mesta namestitve se lahko odločite 
za montažo v stenski sestav ali na steno.

>

>

>

>
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5

4

2

3
2

1

3

Sl. 4.9 Montaža zunanjega tipala VRC 693

Legenda
1 Odprtine za pritrditev
2 Uvodnica za napeljavo kabla
3 2-žilni priključni kabel z gibljivo cevjo za odkapljevanje
4 Ohišje 
5 Pokrov ohišja

Skrbno načrtujte potrebne izvrtine za pritrditev in 
napeljavo kablov, preden izvrtate luknje v steno.
Upoštevajte zahteve za mesto namestitve 
(¬pogl. 4.7) 
Snemite pokrov ohišja (5) zunanjega tipala.
Označite primerno mesto na steni. Upoštevajte tudi 
uvodnico kabla za zunanje tipalo.
Izvrtajte dve luknji premera 6 mm glede na odprtine 
za pritrditev (1).
Vstavite priložena zidna vložka.
Napeljite hišni priključni kabel (3) z rahlim nagibom 
navzven in z gibljivo cevjo za odkapljevanje.
Ohišje (4) pritrdite na steno z dvema vijakoma skozi 
odprtine za pritrditev (1).
Napeljite hišni priključni kabel (3) z najmanj 
2 x 0,75 mm2.
Povlecite priključni kabel od spodaj skozi kabelsko 
uvodnico (2).
Z uporabo kabelskega vodila in skrbnim opravljanjem 
dela zagotovite vodotesnost zunanjega tipala, kot 
tudi stavbe.
Električna priključitev poteka v skladu z opisom v 
poglavju 5.4.
Prepričajte se, da je tesnilo ohišja pravilno pritrjeno v 
pokrov ohišja (5).
Potisnite pokrov ohišja (5) na ohišje (4).
S priloženima vijakoma pritrdite pokrov ohišja (5) na 
ohišje (4).

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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5  Električna priključitev

i
 Električno priključitev lahko opravi samo poo-

blaščeno strokovno podjetje, ki je odgovorno 
za upoštevanje obstoječih norm in smernic. 
Opozarjamo zlasti na predpise VDE 0100 in 
predpise posameznih dobaviteljev električne 
energije.

e
 Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi delov pod 
napetostjo!
Pri delih na stikalni omarici obstaja nevarnost 
zaradi električnega udara.
Omrežno stikalo ne odklopi dovoda električ-
nega toka v celoti.
Na sponkah omrežnega priključka L in N je 
napetost trajno prisotna, tudi če je glavno sti-
kalo izklopljeno!

Pred deli odklopite dovod toka na napravo.
Dovod električnega toka zavarujte pred 
ponovnim vklopom.

b
 Pozor! 
Materialna škoda zaradi kratkega stika!
Na vodnikih omrežnega napajanja (230 V) se 
sme za priključitev na ProE-vtiče sneti največ 
30 mm izolacije. Če je izolacija sneta na večji 
dolžini, obstaja nevarnost kratkega stika na 
tiskanem vezju, kadar kabel ni pravilno pritr-
jen na vtič.

Z vodnikov za priključitev na ProE-vtiče 
snemite največ 30 mm izolacije. 
Pazite na pravilno ožičenje.

i
 Nazivna napetost omrežja mora biti 230 V. 

Pri omrežnem napajanju > 253 V in < 190 V 
lahko pride do motenj v delovanju. 
Naprava mora biti priključena preko fiksnega 
priključnega vodnika in ločilne naprave s kon-
taktnimi odprtinami najmanj 3 mm 
(npr. varovalke, močnostno stikalo).

Upoštevajte ustrezne predpise.

>

>

>

>

>

5.1  Priključitev grelnika brez e-vodila (eBUS)

b
 Pozor!
Nepravilno delovanje zaradi napačnega oži-
čenja!
Če priključujete več kot dva grelnika brez e-
vodila (eBUS), morate vse grelnike priključiti 
preko sklopnika VR 30. 
Sponke 7/8/9 niso krmiljene.

Priključite vse grelnike preko sklopnika 
VR 30.

Odprite stikalno omarico grelnika/kotla v skladu z 
navodili za namestitev.

Sl. 5.1  Priključitev grelnika

Pripravite priključno ožičenje grelnika s povezovalno 
napeljavo (najmanj 3 x 0,75 mm2) (¬sl. 5.1 ).
Povežite omrežno napajanje grelnika s pomočjo prilo-
ženega omrežnega kabla v stenski sestav.

i
 calorMATIC 630 je opremljen z omrežnim sti-

kalom, s katerim lahko notranjo elektroniko, 
kot tudi vse priklopljene aktuatorje (črpalke, 
mešalni ventil), izklopite za potrebe testiranja 
ali vzdrževanja.

Če se v sistemu preseže maksimalni skupni tok 6,3 A oz. 
maksimalna kontaktna obremenitev 2 A, mora zaščita 
priklopiti porabnika oz. porabnike.

>

>

>

>
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5.2 Priključitev  grelnika z e-vodilom (eBUS)

Odprite stikalno omarico grelnika v skladu z navodili 
za namestitev.

Sl. 5.2  Priključitev grelnika

b
 Pozor!
Nepravilno delovanje zaradi napačnega oži-
čenja!
Pri grelnikih z e-vodilom (eBUS) morate upo-
rabiti priključek za e-vodilo (eBUS), v naspro-
tnem sistem ne bo deloval.

Sponk 7/8/9 ne uporabljajte vzporedno z 
e-vodilom (eBUS).

Pri kaskadah priključite vse nadaljnje grelnike z e-
vodilom (eBUS) preko sklopnika VR 32.
Na sklopniku VR 32, na stikalu naslova, določite ustre-
zno številko naprave. 

Primer:  „2“ za 2. grelnik, 
„3“ za 3. grelnik itn.

b
 Pozor!
Nepravilno delovanje zaradi polarnosti!
Napačna polarnost lahko onemogoči komuni-
kacijo preko e-vodila (eBUS) in povzroči kratki 
stik. 
Regulator ne more več krmiliti ogrevalne na-
peljave.

Pazite na pravilno polarnost.

Priključno ožičenje grelnika pripravite v skladu s 
sliko 5.2. 

e-vodilo (eBUS) (najmanj 2 x 0,75 mm2) mora biti vgra-
jeno na mestu namestitve.

>

>

>

>

–

>

>

i
 Regulator je opremljen z omrežnim stikalom, 

s katerim lahko notranjo elektroniko, kot tudi 
vse priklopljene aktuatorje (črpalke, mešalni 
ventil), izklopite za potrebe testiranja ali vzdr-
ževanja.

Če se v sistemu preseže maksimalni skupni tok 6,3 A oz. 
maksimalna kontaktna obremenitev 2 A, mora zaščita 
priklopiti porabnika oz. porabnike.

Zunanje naprave ali naprave (možnost do šest), ki se 
krmilijo stopenjsko, se lahko vedno priključijo preko sklo-
pnika VR 31.
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5.3  Ožičenje

Regulator samodejno prepozna tipalo. Priključene ogre-
valne naprave se samodejno konfigurirajo. 
Priključene ogrevalne kroge morate ročno konfigurirati 
glede na kombinacijo naprav.

Priključno ožičenje komponent pripravite v skladu s 
pripadajočo shemo ožičenja.

i
 Možno zmanjšanje udobja. 

Zadana sobna temperatura morda ne bo 
dosežena. 

Priključite tipalo VF1 za zaznavanje skupne tempera-
ture dvižnega voda.
V kaskadnih sistemih vedno priključite tipalo VF1.

>

>

>

5.3.1 Priključitev  mešalnega kroga kot kroga 
polnjenja vsebnika

2

3

1

Sl. 5.3 Priključitev mešalnega kroga kot kroga polnjenja vseb-

nika

Legenda
1 Črpalka za polnjenje vsebnika
2 Obtočna črpalka
3 Tipalo vsebnika

Vsak mešalni krog v sistemu se lahko uporabi tudi kot 
krog polnjenja vsebnika.

Pripravite ožičenje priključkov v skladu s sl. 5.3.

5.3.2 Posebnosti  priključitve obtočne črpalke

Regulator ima ločen priključek za obtočno črpalko. 
Obtočna črpalka je dodeljena prerazporejenemu krogu 
polnjenja vsebnika.  Za to obtočno črpalko se lahko upo-
rablja program polnjenja vsebnika, neodvisno od nasta-
vljivega časovnega programa.

Če se v mešalni krog, ki je prerazporejen kot krog pol-
njenja vsebnika, priključuje obtočna črpalka, ima 
obtočna črpalka vedno enak časovni program kot pre-
razporejeni mešalni krog.

Krog polnjenja vsebnika in priključene obtočne črpalke 
imajo vedno enak način delovanja. To pomeni, da način 
delovanja, nastavljen za krog polnjenja vsebnika, nače-
loma velja tudi za obtočno črpalko.

V kombinaciji z napravo VIH-RL je treba uporabiti pri-
ključne sponke VIH-RL na obtočni črpalki, ker naprava 
VIH-RL v celoti prevzame funkcije tople vode.

>
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5.3.3 Vhodi pri posebnih funkcijah

Regulator je opremljen s posebnimi vhodi 
(¬sl. 4.4), ki se lahko po potrebi uporabijo za posebne 
funkcije.

Vhod za obtočno črpalko 1xZP
Na vhod 1xZP lahko priključite breznapetostno tipko. 
Če za kratek čas pritisnete tipko, se obtočna črpalka 
zažene za vnaprej določen časovni interval 5 minut, 
neodvisno od nastavljenega časovnega programa.

Vhod TEL
Na ta vhod lahko priključite breznapetostni kontakt (sti-
kalo). 
Ko aktivirate stikalo, se spremeni način delovanja pri-
ključenih ogrevalnih krogov, krogov vsebnika tople vode 
in obtočne črpalke spremeni, odvisno od nastavitve v 
meniju C9.

Če na tak vhod priključite teleSWITCH (oprema), lahko 
preko telefonskega omrežja, odvisno od nastavitve v 
meniju C9, na daljavo spremenite način delovanja pri-
ključenih ogrevalnih krogov, krogov vsebnika tople vode 
in obtočne črpalke.
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5.3.4  Zasedenost vtičev

Omrežni priključek 230 V~
Izhod

Omrežni priključek 230 V~
Vhod

Polnilna črpalka vsebnika/
Preklopni ventil

Tipalo dvižnega voda – skupna tempe-
ratura

Tipalo dvižnega voda ogrevalnega 
kroga 2

Tipalo dvižnega voda ogrevalnega 
kroga 3

Obtočna črpalka

Črpalka, krog gorilca Tipalo temperature
(samo pri ločenem vklopu s
preklopnimi kotli)

Mešalni ventil, ogrevalni krog 2
Tipalo vsebnika

Črpalka, ogrevalni krog 2

Mešalni ventil, ogrevalni krog 3

Stikalni kontakt
Obtočni krog

Priključek telefonskega daljinskega 
kontakta
teleSWITCH

Priključek za e-vodilo (eBUS)

Črpalka, ogrevalni krog 3
Zunanje tipalo VRC DCF

Priključek za preklopni
kotel, stopnja 1 Sprožitev polnjenja vsebnika

(samo primer izmenjave MF-TEC)

Priključek za preklopni
kotel, stopnja 2

Priključek modulacijskega
grelnika 1

Preklopni ventil Priključek modulacijskega
grelnika 2

Sl. 5.4 Zasedenost vtičev
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5.3.5 Posebnosti pri  priključitvi vsebnika tople vode

Primer 1
Če je vsebnik tople vode priključen neposredno na grel-
nik, upoštevajte naslednje: 
V meniju čarovnika za namestitev (Asistent za inst.) A5 
mora biti: 
– pri grelniku parameter Prednost oz. 
– pri kaskadi parameter Ločen vklop 
vedno nastavljen na Da. Le tako bo zagotovljeno brez-
hibno delovanje. 
To ne velja za dodatne prerazporejene toplovodne 
kroge, ki so povezani preko hidravlične kretnice.

Opremljenost ogrevalne napeljave:
1 ogrevalna naprava 
(npr. stenski plinski grelnik, priključek preko e-vodila 
(eBUS))
1 vsebnik tople vode
1 nereguliran ogrevalni krog
(krog gorilca, krmiljenje preko naprave za daljinsko 
upravljanje)
2 regulirana ogrevalna kroga
(2 kroga talnega ogrevanja, krmiljenje preko naprave 
za daljinsko upravljanje)

–

–
–

–
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WW KW

VF1

HK1-P HK2-P HK3-P

HK2 HK3

VF2 VF3

S
P

ZIR

Sl. 5.5  Stenski grelnik s tipalom VRC 630

Legenda
WW Vsebnik tople vode
ZIR Obtočna črpalka
SP  Tipalo vsebnika
KW Hladna voda 
VF 1 Tipalo dvižnega voda 1
VF 2 Tipalo dvižnega voda 2
VF 3 Tipalo dvižnega voda 3
HK 1-P Črpalka ogrevalnega kroga 1
HK 2-P Črpalka ogrevalnega kroga 2
HK 3-P Črpalka ogrevalnega kroga 3
HK 2 Mešalni ventil
HK 3 Mešalni ventil

i
 Pozor – ponazoritev principa!

Ta shema sistema ne vsebuje vseh zapornih 
in varnostnih naprav, potrebnih za strokovno 
montažo. Načrt je potrebno prilagoditi značil-
nostim sistema!
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Primer 2

Če je izza hidravlične kretnice nameščen vsebnik tople 
vode, mora biti parameter Ločen vklop v meniju čarov-
nika za namestitev (Asistent za inst.) A5 nastavljen na 
Ne. 

Pri grelnikih z vgrajenim preklopnim ventilom za 
prednostno pripravo tople vode izvlecite vtič za pred-
nostni preklopni ventil.

WW

KW

VF1

HK1-P HK2-P HK3-P

LP/UV1

HK2 HK3

HKa-P

HKa

HKb-P

HKb

VF2

VR 32

2
BUS BUS BUS BUS

2 2 2

VR 32 VR 32

VR 60

VF3 VFa VFb

SP

ZIR

Sl. 5.6  Stenski grelnik z vsebnikom VRC 630 VIH izza kretnice

>

Opremljenost ogrevalne napeljave:
- 4 ogrevalne naprave 

(npr. 4 stenski plinski grelniki, priključek preko e-
vodila (eBUS))

- 1 vsebnik tople vode
(priključen izza hidravlične kretnice)

- 1 nereguliran ogrevalni krog
(krog gorilca, krmiljenje preko naprave za daljinsko 
upravljanje)

- 4 regulirana ogrevalna kroga (4 kroga talnega 
ogrevanja, 
krmiljenje preko naprave za daljinsko upravljanje)
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Legenda
VR 32 Sklopnik VR 32
VR 60 Modul kroga VR 60
BUS e-vodilo (eBUS)
WW Vsebnik tople vode
ZIR Obtočna črpalka
SP  Tipalo vsebnika
KW Hladna voda 
VF 1 Tipalo temperature dvižnega voda
VF 2 Tipalo temperature dvižnega voda ogrevalnega kroga 2
VF 3 Tipalo temperature dvižnega voda ogrevalnega kroga 3
VFa Tipalo temperature dvižnega voda mešalnega kroga a
VFb Tipalo temperature dvižnega voda mešalnega kroga b
HK 1-P Črpalka kroga gorilca
HK 2-P Črpalka ogrevalnega kroga 2
HK 3-P Črpalka ogrevalnega kroga 3
HKa-P Črpalka ogrevanja za mešalni krog
HKb-P Črpalka ogrevanja za mešalni krog
HK 2 Mešalni ventil ogrevalnega kroga 2
HK 3 Mešalni ventil ogrevalnega kroga 3
HK a Mešalni ventil mešalnega kroga a
HK b Mešalni ventil mešalnega kroga b 
LP/UV1 Črpalka za polnjenje vsebnika/preklopni ventil

i
 Pozor – ponazoritev principa!

Ta shema sistema ne vsebuje vseh zapornih 
in varnostnih naprav, potrebnih za strokovno 
montažo. Načrt je potrebno prilagoditi značil-
nostim sistema!

Prvi grelnik lahko povežete neposredno z e-vodilom 
(eBUS) regulatorja. Pri tem pazite na polarnost. 

Od drugega grelnika dalje je treba uporabiti sklopnik.

230V~

N L 9

RT 24V= BUS Anl.-
Therm.

8 7 + -5

RT 230V~

4 3

12

Sl. 5.7  E-omarica za priključek sklopnika VR 32

Legenda
1 eBUS-vmesnik za sklopnik VR 32
2 e-vodilo (eBUS) (uporabiti samo za prvi grelnik brez VR 32)

Upoštevajte navodila za sklopnik VR 32.>
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Primer 3

Opremljenost ogrevalne napeljave:
- 1 ogrevalna naprava (npr. 2 stoječa kotla icoVIT, 

priključek preko e-vodila (eBUS))
- 1 vsebnik tople vode
- 1 nereguliran ogrevalni krog (krog gorilca, krmilje-

nje preko naprave za daljinsko upravljanje)
- 2 regulirana ogrevalna kroga (2 radiatorska kroga, 

krmiljenje preko naprave za daljinsko upravljanje)

WW

KW

VF1

HK1-P HK2-P HK3-P

LP/UV1

HK2 HK3

VF2 VF3

SP

ZIR

Sl. 5.8  Stoječa naprava calorMATIC 630 1

 

36 Navodila za namestitev naprave calorMATIC 630 0020095110_00

5 Električna priključitev



Legenda
WW Vsebnik tople vode
ZIR Obtočna črpalka
SP  Tipalo vsebnika
KW Hladna voda 
VF 1 Tipalo temperature dvižnega voda
VF 2 Tipalo temperature dvižnega voda ogrevalnega kroga 2
VF 3 Tipalo temperature dvižnega voda ogrevalnega kroga 3
HK 1-P Črpalka kroga gorilca
HK 2-P Črpalka ogrevalnega kroga 2
HK 3-P Črpalka ogrevalnega kroga 3
HK 2 Mešalni ventil ogrevalnega kroga 2
HK 3 Mešalni ventil ogrevalnega kroga 3
LP/UV1 Črpalka za polnjenje vsebnika/preklopni ventil

i
 Pozor – ponazoritev principa!

Ta shema sistema ne vsebuje vseh zapornih 
in varnostnih naprav, potrebnih za strokovno 
montažo. Načrt je potrebno prilagoditi značil-
nostim sistema!
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Primer 4

Opremljenost ogrevalne napeljave:
- 1 ogrevalna naprava 

(npr. 1 stoječi grelnik ecoCRAFT) 
- 1 vsebnik tople vode
- 1 nereguliran ogrevalni krog (krog gorilca, krmilje-

nje preko naprave za daljinsko upravljanje)
- 1 reguliran ogrevalni krog (1 radiatorski krog, krmi-

ljenje preko naprave za daljinsko upravljanje)

WW

KW

VF1

HK1-P HK2-P HK3-P

LP/UV1

HK2 HK3

VF2 VF3

SP

ZIR

Sl. 5.9  calorMATIC 630 z napravo ecoCRAFT 

 

38 Navodila za namestitev naprave calorMATIC 630 0020095110_00

5 Električna priključitev



Legenda
WW Vsebnik tople vode
ZIR Obtočna črpalka
SP  Tipalo vsebnika
KW Hladna voda 
VF 1 Tipalo temperature dvižnega voda
VF 2 Tipalo temperature dvižnega voda ogrevalnega kroga 2
VF 3 Tipalo temperature dvižnega voda ogrevalnega kroga 3
HK 1-P Črpalka kroga gorilca
HK 2-P Črpalka ogrevalnega kroga 2
HK 3-P Črpalka ogrevalnega kroga 3
HK 2 Mešalni ventil ogrevalnega kroga 2
HK 3 Mešalni ventil ogrevalnega kroga 3
LP/UV1 Črpalka za polnjenje vsebnika/preklopni ventil

i
 Pozor – ponazoritev principa!

Ta shema sistema ne vsebuje vseh zapornih 
in varnostnih naprav, potrebnih za strokovno 
montažo. Načrt je potrebno prilagoditi značil-
nostim sistema!
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Primer 5

Opremljenost ogrevalne napeljave:
- 2 ogrevalni napravi (npr. ecoCRAFT) 
- 1 modul mešalnega kroga VR 60
- 1 vsebnik tople vode
- 1 nereguliran ogrevalni krog (krog gorilca, krmilje-

nje preko naprave za daljinsko upravljanje)
- 2 regulirana ogrevalna kroga (1 krog talnega ogre-

vanja, 1 radiatorski krog,krmiljenje preko naprave 
za daljinsko upravljanje)

WW

KW

VF1

HK1-P HK2-P HK3-P

LP/UV1

HK2 HK3

HKa-P

HKa

HKb-P

HKb

VF2

BUS BUS
2 2

VR 32

VR 60

VF3 VFa VFb

SP

5

ZIR

Sl. 5.10  calorMATIC 630 z dvema napravama ecoCRAFT
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Legenda
VR 32 Sklopnik VR 32
VR 60 Modul kroga VR 60
BUS e-vodilo (eBUS)
WW Vsebnik tople vode
ZIR Obtočna črpalka
SP  Tipalo vsebnika
KW Hladna voda 
VF 1 Tipalo temperature dvižnega voda 
VF 2 Tipalo temperature dvižnega voda ogrevalnega kroga 2
VF 3 Tipalo temperature dvižnega voda ogrevalnega kroga 3
VFa Tipalo temperature dvižnega voda mešalnega kroga a
VFb Tipalo temperature dvižnega voda mešalnega kroga b
HK 1-P Črpalka kroga gorilca
HK 2-P Črpalka ogrevalnega kroga 2
HK 3-P Črpalka ogrevalnega kroga 3
HKa-P Črpalka ogrevanja za mešalni krog
HKb-P Črpalka ogrevanja za mešalni krog
HK 2 Mešalni ventil ogrevalnega kroga 2
HK 3 Mešalni ventil ogrevalnega kroga 3
HK a Mešalni ventil mešalnega kroga a
HK b Mešalni ventil mešalnega kroga b 
LP/UV1 Črpalka za polnjenje vsebnika/preklopni ventil

i
 Pozor – ponazoritev principa!

Ta shema sistema ne vsebuje vseh zapornih 
in varnostnih naprav, potrebnih za strokovno 
montažo. Načrt je potrebno prilagoditi značil-
nostim sistema!

5.4 Priključitev   DCF-sprejemnika

b
 Pozor!
Nepravilno delovanje zaradi nestrokovne
namestitve!
Eno od zunanjih tipal, priključenih na grelnik, 
se ne upošteva.

Priključite zunanje tipalo na regulator.

Sl. 5.11  Priključitev DCF-sprejemnika 

levo: s priloženim zunanjim tipalom (VRC DCF),

desno: posebna rešitev z zunanjim tipalom VRC 693.

Če na mestu namestitve zunanjega tipala sprejem radij-
skega signala ni mogoč, je potrebna rešitev z zunanjim 
tipalom VRC 693.

Priključite zunanje tipalo na regulator. 
DCF-sprejemnik ožičite v skladu s sl. 5.11. 

Če ste montirali zunanje tipalo VRC DCF, upoštevajte 
naslednje:

Čas sinhronizacije znaša pri brezžičnem sprejemu v 
običajnih pogojih pribl. 5 minut, odvisno od krajev-
nih in stavbnih pogojev ter vremena pa lahko traja 
do 20 minut.

>

>

>

–
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5.5 Priključitev  opreme

Priklopi se lahko naslednja oprema:
Do osem naprav za daljinsko upravljanje za regulacijo 
prvih 8 ogrevalnih krogov.
Do 6 modulov kroga za razširitev sistema na 12 kro-
gov napeljave (tovarniško prednastavljeni kot mešalni 
krogi).

5.5.1 Priklop naprave za daljinsko upravljanje

Naprava za daljinsko upravljanje komunicira z regulator-
jem ogrevanja preko e-vodila (eBUS). Priključek se 
izvede na poljubnem mestu v sistemu. Paziti morate le 
na to, da podatkovni vmesnik nazadnje povežete s cen-
tralnim regulatorjem.
Vaillant sistem je zgrajen tako, da lahko e-vodilo (eBUS) 
napeljete od komponente do komponente (¬sl. 5.8). Pri 
tem je mogoča zamenjava vodnikov, ne da bi to povzro-
čilo motnje v komunikaciji.

eBUS

Sl. 5.12  Priključitev naprave za daljinsko upravljanje

Vsi priključni vtiči so izdelani tako, da lahko napeljete 
najmanj 2 x 0,75 mm2 po priključnem vodniku. Kot e-
vodilo (eBUS) zato priporočamo uporabo vodnika 
2 x 0,75 mm2.

–

–

5.5.2 Priključitev dodatnih mešalnih krogov

eBUS

Sl. 5.13  Priključitev dodatnih mešalnih krogov

Tudi komunikacija modulov kroga poteka samo preko e-
vodil (eBUS). Zgradba sistema je prikazana na sl. 5.13.
 

Postopek napeljave je enak kot pri priključitvi naprav 
za daljinsko upravljanje. 

5.6 Priključitev več grelnikov (kaskada)

Krmilni sistem omogoča kaskadno vezavo do:
8 grelnikov preko sklopnika VR 30 ali VR 32 
ali 
6 grelnikov preko sklopnika VR 31 

v sistem.

>

–

–
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5.6.1 Priključitev modulacijske ogrevalne naprave 
brez e-vodila (eBUS)

Sl. 5.14  Priključitev 2-delne kaskade

Če želite priključiti tri ali več grelnikov, morate uporabiti 
modulacijski sklopnik VR 30. 

2-delno kaskado priključite neposredno na stenski 
sestav (¬sl. 5.14).

eBUS

VR 30

Sl. 5.15  Priključitev kaskade z več kot 2 grelnikoma

>

Če želite v kaskado priključiti več kot 2 grelnika, za vsak 
grelnik potrebujete modulacijski sklopnik VR 30 
(oprema). 
Sklopnik vgradite neposredno v grelnik (s sklopniku pri-
loženim vodnikom).

5.6.2 Priključitev več modulacijskih ogrevalnih 
naprav z e-vodilom (eBUS)

eBUS

VR 32

Sl. 5.16  Priključitev kaskade z več kot 2 grelnikoma

Prvi grelnik priključite neposredno preko e-vodila 
(eBUS).
Pazite na pravilno polarnost.
Od 2. grelnika z e-vodilom (eBUS) dalje za vsakega 
uporabite modulacijski sklopnik VR 32 za priključitev. 

i
 Sklopnikov VR 31, VR 32 in VR 30 ne smete 

kombinirati. 

Dosledno uporabljajte samo sklopnike VR 31 ali samo 
VR 32 ali samo VR 30. 
Pazite, da sponke 7/8/9 na regulatorju ne bodo zase-
dene.

>

>

>

>

>
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5.6.3 1- in 2-stopenjska ogrevalna naprava

Če priključujete več 1- ali 2-stopenjskih ogrevalnih 
naprav, morate uporabiti preklopni sklopnik VR 31. Za 
vsako napravo, ki jo boste priključili, potrebujete en sklo-
pnik.

Sklopnik vgradite v stikalno letev kotla. 

Če to ni mogoče: 
Vgradite omarico stenskega sestava.
Omarico stenskega sestava je treba določiti na mestu 
vgradnje. 
Sklopnik montirajte v omarico stenskega sestava.

Uporabite lahko do šest modulov VR 31.

5.7 Zaključek električne napeljave na regulatorju

Napeljite vodnike, napeljite nizkonapetostne vodnike 
(npr. vodila tipal), na hrbtni strani stenskega sestava 
skozi zgornjo odprtino za kable (¬sl. 4.3, (6)).
Napeljite vodnike, omrežno napajanje (230 V), skozi 
spodnjo odprtino za kable (¬sl. 4.3, (4)).
Vse vodnike pritrdite s priloženimi pritrdilnimi spon-
kami (¬sl. 4.3, (5)).
Montirajte pokrov ohišja 
(¬sl. 4.2, (2)).
Regulator priključite na električno napajanje.

>

>

>

>

>

>

>

>
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6  Zagon

i
 Zagon opravite v skladu z navodili grelnika.

Pri zagonu upoštevajte, da regulator najprej 
opravi samodejno konfiguracijo sistema. Vse priklju-
čene komponente sistema ter ogrevalna naprava 
komunicirajo med seboj in se samodejno prepozna-
vajo. 

Pripravljalni koraki
Da bi lahko regulator prepoznal vse priključene kompo-
nente sistema ter ogrevalno napravo in opravil konfigu-
racijo celotnega sistema, morate opraviti naslednje 
korake:

Vklopite ogrevalne naprave in vse komponente sis-
tema (npr. module kroga VR 60).

Ne velja za kombinacijo z napravami atmoVIT, 
atmoCRAFT, iroVIT, ecoVIT: 

Pri grelnikih z vgrajeno črpalko nastavite naknadno 
delovanje polnilne črpalke na maksimalno vrednost 
tako, da diagnostično točko d.1 na grelniku 
nastavite na „–“. 

Velja samo za kaskadne sisteme in ne v kombinaciji z 
napravami atmoVIT, atmoCRAFT, iroVIT, ecoVIT:

Nastavite maksimalni zaporni čas gorilnika tako, da v 
diagnostični točki d.2 na grelniku nastavite vrednost 
5 min.
Če je diagnostična točka d.14 na voljo (odvisno od 
različice grelnika):
V diagnostični točki d.14 na grelniku nastavite nere-
gulirano karakteristiko črpalke, ki ustreza ogrevalni 
napeljavi.

>

>

>

>

>

6.1  Vklop regulatorja

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi zmrzovanja!
Funkcija zaščite pred zmrzovanjem je aktivna 
samo, če je regulator vklopljen.

Če obstaja nevarnost zmrzovanja, regula-
torja nikoli ne izklopite.
Glavno stikalo regulatorja preklopite v 
položaj „I”.

i
 Če zunanje tipalo ogrevalne napeljave ne 

more sprejemati signala DCF, morate po 
vklopu regulatorja ročno nastaviti čas in 
datum.

Pazite, da bodo osnovni podatki pravilno 
nastavljeni, da bi časovni programi in pro-
gram za počitnice lahko pravilno delovali in 
bo omogočen nadzor naslednjega termina 
vzdrževanja. 

calor
1

Sl. 6.1 Vklop/izklop regulatorja

Legenda
1 Preklopno stikalo

Pritisnite preklopno stikalo (1), da vklopite/izklopite 
regulator.

>

>

>

>
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6.2 Samodejni  prvi zagon

Ko vklopite regulator, se samodejno zažene čarovnik za 
namestitev (Asistent za inst.), regulator analizira konfi-
guracijo sistema in prikaže meni A1 za izbiro jezika 
(¬pogl. 7.4.1).

Preverite in po potrebi spremenite nastavitev jezika v 
meniju A1 (¬pogl. 7.4.1).

Konfiguracija ogrevalne napeljave
Preverite in po potrebi spremenite konfiguracijo sis-
tema v meniju A1 (¬pogl. 7.4.2).

Nastavite število in vrsto grelnikov 
(¬pogl. 7.4.2)

Asistent za inst. A4
Konfiguracija sistema
Število naprav 1
Naprave so modul
Naprava vkl. 7-8-9

> izbrati

Nastavljivi
parametri

Opomba Nastavitveno 
območje

Število naprav (samo če ni zaznanih 
sklopnikov)

1 ali 2

Naprave so (samo če je zaznan 
VR 31)

1-stop. ali 2-stop.

Naprava vkl. Stop. 1-2 ali 7, 8, 
9

Tab. 6.1 Konfiguracija grelnika

Obračajte levi nastavitveni gumb , dokler se ne pri-
kaže meni A4.
Če samodejna konfiguracija priključene ogrevalne 
naprave in število stopenj pri kaskadnem sistemu niso 
samodejno prepoznani, parametre nastavite ročno.

Nastavitev prednosti

Preverite in po potrebi spremenite konfiguracijo sis-
tema v meniju A5 (¬pogl. 7.4.3).

Asistent za inst. A5
Konfiguracija sistema
Prednost Ne

> izbrati

Obračajte levi nastavitveni gumb , dokler se ne pri-
kaže meni A5.

>

>

>

>

>

>

Opravite vse potrebne nastavitve.

Določite način uporabe ogrevalnih krogov 
(¬pogl. 7.4.4)

Preverite in po potrebi spremenite način uporabe 
ogrevalnih krogov v meniju A6 (¬pogl. 7.4.4).

Asistent za inst. A6
Konfiguracija sistema
OK1 Krog gorilca
OK2 Mešalni krog
OK3 Mešalni krog

Vsebnik
Krog poln. vseb-
nika

> izbrati

Nastavljivi
parametri

Opomba Nastavitveno območje

OK1 Krog gorilca, deaktiviran

OK1 Prepoznavanje 
preko samodejne 
konfiguracije sis-
tema, 
nastavitev je 
mogoče spremeniti

Krog gorilca oz. mešalni 
krog/konst. vrednost/
pov.temp.povr./krog pol-
njenja vsebnika
deaktiviran 

Vsebnik Krog polnjenja vsebnika, 
deaktiviran

Tab. 6.2 Način uporabe

Obračajte levi nastavitveni gumb , dokler se ne pri-
kaže meni A6.
Onemogočite vse kroge, ki se ne uporabljajo.
Priključenim ogrevalnim krogom določite vrsto ogre-
valnega kroga.

Odvisno od teh nastavitev posameznega ogrevalnega 
kroga, so v vseh menijih prikazane samo še vrednosti in 
parametri, ki so pomembni za izbrano vrsto ogrevalnega 
kroga.

>

>

>

>

>
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V meniju A7 (¬pogl. 7.4.4) preverite, ali so vsi aktua-
torji in tipala pravilno priključeni in pravilno delujejo.

Asistent za inst. A7
Komponenta VRC 630
Aktorika Izkl.
Senzorika VF1 60 °C
Proizv. toplote Izkl.

> izbrati

Obračajte levi nastavitveni gumb , dokler se ne pri-
kaže meni A7.
Pod parametrom Komponenta enega za drugim izbe-
rite vse priključene module, ki omogočajo test aktua-
torjev/tipal.

Pod parametrom Aktorika neposredno krmilite 
aktuatorje. Npr., tukaj lahko: 
mešalni ventil premaknete v smeri ODPRT in pre-
verite, ali je mešalni ventil pravilno priključen, ali 
pa krmilite črpalko in preverite, ali se črpalka 
odziva.

Aktiven je samo krmiljeni aktuator, vsi drugi aktua-
torji so v tem času „izklopljeni“.

Pod senzoriko lahko preberete izmerjene vrednosti 
posameznih komponent in preverite, ali tipalo spo-
roča pričakovano vrednost (temperatura, tlak, 
pretok ...). 

Pod ogrevalno napravo (Proizv. toplote) vklopite 
delovanje posameznih grelnikov v kaskadi in preve-
rite, ali ožičenje komponent deluje. 

Ko so vsi grelniki in vsebnik popolnoma na voljo, v 
meniju A8 potrdite parameter Inšt. končana? z Da.

i
 Meni A8 se prikaže samo pri prvem zagonu.

Če so potrebne nadaljnje nastavitve za konfi-
guracijo sistema, potem:

Obračajte levi nastavitveni gumb , dokler se ne pri-
kaže meni  8.
V meniju  8 vnesite šifro za dostop, da odklenete 
raven za inštalaterja.

Če želite zdaj preveriti, nastaviti ali optimirati nadaljnje 
parametre, potem upoštevajte naslednje:

Informacije o upravljalnih elementih, principu upra-
vljanja, vrstah menijev itn., najdete v poglavju 3.
V poglavju 7.1 je opisano, katere parametre lahko 
nastavite in optimirate na ravni za upravljavca. Pre-
gled teh parametrov najdete v dodatku (¬tab. 13.5).
V poglavju 7.3 je opisano, katere parametre lahko 
nastavite in optimirate na ravni za inštalaterja. Pre-
gled teh parametrov najdete v dodatku (¬tab. 13.4).

>

>

>

–

–

>

>

>

>

–

–

–

6.3 Zaščita  ravni inštalaterja pred 
nepooblaščenim dostopom

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi nestrokovnih spre-
memb!
Napačno nastavljeni parametri lahko povzro-
čijo materialno škodo na ogrevalni napeljavi.
Samo pooblaščen inštalater sme nastavljati 
parametre na ravni za inštalaterja.

Po prvi namestitvi nastavite šifro za 
dostop, ki ščiti raven inštalaterja pred 
nepooblaščenim dostopom.

Nivo šifre  8
Avtorizirano
Št. šifre

0 0 0 0
Standardna 
šifra:

1 0 0 0
> Vnos cifer

Meni  8 je zaključek ravni za upravljavca. 

i
 Če je prikazana standardna šifra, lahko upra-

vljavec po vnosu standardne šifre 1000 
odklene raven za inštalaterja in spremeni spe-
cifične parametre napeljave.

Po prvi namestitvi v meniju C11 nastavite novo šifro 
za dostop, s čimer standardna šifra ne bo več delo-
vala.
Preden novo šifro za dostop shranite, si jo zapišite.

Ko shranite šifro za dostop v meniju C11, se standardna 
koda ne prikaže več v meniju  8. Raven za inštalaterja 
je trajno zaščitena pred nepooblaščenimi posegi.

6.4   Prenos podatkov

Prenos podatkov poteka samo, če je ogrevalna nape-
ljava opremljena z zunanjim tipalom 
VRC DCF (¬tab. 1.1, št. art.).
Odvisno od krajevnih značilnosti, lahko posodobitev 
vseh podatkov (zunanja temperatura, DCF, status 
naprave itn.) traja do 15 minut.

>

>

>
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7 Upravljanje  regulatorja

7.1 Osnove upravljanja

7.1.1 Upravljanje regulatorja

Regulator lahko upravljate z obema nastavitvenima 
gumboma,  in :
Če obrnete nastavitveni gumb (¬sl. 3.5, poz. 2, 3), se 
premaknete v naslednji položaj. En korak obrata vas v 
meniju popelje en položaj naprej ali nazaj, odvisno od 
smeri obračanja. V nastavitvenem območju parametra 
se vrednost zviša oz. zniža (odvisno od koraka, območja 
vrednosti in smeri obračanja).

V splošnem so za menije  1 do  7 potrebni naslednji 
koraki upravljanja:

izbira menija (¬pogl. 7.1.2),
izbira in označevanje parametrov(¬pogl. 7.1.3),
nastavitev in shranjevanje parametrov (¬pogl. 7.1.4).

Ker  lahko posebne funkcije prikličete samo iz osnovnega 
prikaza, poteka upravljanje po posebnem postopku 
(¬pogl. 7.7).

7.1.2    Izbira menija

Pregled vseh menijev najdete na sl. 3.6 in 3.7.
Vsi meniji si linearno sledijo in so v tem zaporedju tudi 
opisani.

i
 Osnovni prikaz je standardni prikaz regula-

torja. Regulator po določenem času brez 
upravljanja (najmanj 15 minut) znova samo-
dejno preklopi v osnovni prikaz. 

Obračajte levi nastavitveni 
gumb 

, dokler se ne prikaže želeni 
meni.

>

7.1.3    Izbira in označevanje parametrov

Obračajte desni nastavitveni 
gumb , dokler kazalnik  ne bo 
kazal na parameter, ki ga želite 
spremeniti. 

>

Pritisnite desni nastavitveni 
gumb . 

Parameter je označen in ga lahko 
nastavite.

>

–
–
–

7.1.4    Nastavitev vrednosti parametrov

i
 Nastavite lahko samo en označen parameter 

(¬pogl. 7.1.3). 

Obrnite desni nastavitveni 
gumb , da spremenite vre-
dnost izbranega parametra.

>

Pritisnite desni nastavitveni 
gumb , da shranite spreme-
njeno vrednost. 

>

Kako lahko nastavite že določene parametre, je opisano 
od poglavja 7.2 naprej (¬pogl. 7.2 do 7.4).

7.1.5  Priklic posebnih funkcij

Ker lahko posebne funkcije prikličete samo iz osnovnega 
prikaza, poteka upravljanje po posebnem postopku 
(¬ pogl. 7.7).

7 Upravljanje regulatorja
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7.2   Nastavitev in optimiranje parametrov na 
ravni upravljavca

7.2.1  Nastavitev načina delovanja in zadane sobne 
vrednosti

a
 Nevarnost!
Nevarnost oparin zaradi vroče vode!
Na priključkih za točenje tople vode obstaja 
pri temperaturah nad 60 °C nevarnost oparin. 
Majhni otroci ali starejše osebe se lahko pri 
višjih temperaturah hitro poškodujejo.

Temperaturo izberite tako, da se nihče ne 
bo mogel poškodovati. 

 Osnovni prikaz je standardni prikaz regulatorja. Če se 
določen čas upravljanje ne izvaja, zaslon samodejno 
ponovno preklopi v osnovni prikaz. V osnovnem prikazu 
lahko posamezno nastavite načine delovanja in zadano 
sobno temperaturo.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C
Sobna temperatura 22 °C
OK1 Ogrevanje 22 °C
OK2 Eco 20 °C
OK3 Auto 22 °C
Vsebnik Auto 60 °C

VRC 630

Osnovne podatke, kot so dan v tednu, datum in čas, 
lahko nastavite v meniju  1. Zunanje tipalo meri zuna-
njo temperaturo in jo sporoča regulatorju. Če je izklop 
termostata aktiviran, je izmerjena sobna temperatura 
prikazana v drugi vrstici zaslona.

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

OK1, OK2, OK3 Način delovanja za ogrevalne kroge (¬pogl. 3.3).
Dopust je prikazan, če je aktivna funkcija počitnic–

Auto, Eco, 
Znižati, Ogre-
vanje, Izkl. 

Auto

Vsebnik Način delovanja za vsebnik tople vode (¬pogl. 3.3).
Dopust je prikazan, če je aktivna funkcija počitnic–

Auto, Vklj., 
Izkl.

Auto

Zadana sobna tem-
peratura

Zadano sobno temperaturo izberite tako, da bo ravno pokrila 
potrebe po toploti. Upravljavec lahko tako prihrani pri energiji in 
stroških.
Ogrevalna napeljava se v vseh časovnih intervalih uravnava na 
novo zadano sobno temperaturo:

takoj, ko spremenite zadano vrednost znotraj časovnega inter-
vala,
z začetkom naslednjega časovnega intervala, če ste zadano 
vrednost spremenili izven časovnega intervala.

–

–

5 °C ... 30 °C 20 °C

Zadana temperatura Zadana temperatura vsebnika tople vode 35 °C ... 70 °C 60 °C

Tab. 7.1 Načini delovanja in zadane temperature

>
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7.2.2 Meni 1:   Nastavitev osnovnih podatkov

i
 Če zunanje tipalo vaše ogrevalne napeljave 

ne more sprejemati signala DCF, morate 
osnovne podatke po potrebi ročno nastaviti.

Pazite, da bodo osnovni podatki pravilno nastavljeni, 
da bi časovni programi in program za počitnice lahko 
pravilno delovali in bo omogočen nadzor vzdrževanja. 

i
 Te nastavitve vplivajo na vse priključene kom-

ponente sistema. 

Osnovni podatki  1

Datum 02 . 12 . 09
Dan v tednu Sr
Ura 14 : 08
Letni/zimski čas Izkl.
> Nas. dneva

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno obmo-
čje

Tovarniška 
nastavitev

Datum Tekoči datum 
Pomemben je za nadzor npr. programa za počitnice in 
vzdrževanja.
Sestavljen je iz parametrov dneva, meseca in leta.
Najprej nastavite mesec, saj je nastavitveno območje za 
dan odvisno od meseca.

–
–

–
>

01.01.00 ... 31.12.99 01.01.07

Dan v tednu Tekoči dan v tednu– Po ... Ne Po
Ura Trenutni čas

Če je montirano zunanje tipalo VRC s signalom DCF, se 
čas samodejno nastavi.
Pomemben za nadzor časovnih programov
Čas sestavljata dva parametra (hh:mm)
Če sprejem signala DCF ni mogoč, nastavite oba parame-
tra.

–
–

–
–
>

00:00 ... 23:59

Letni/zimski čas Če je ogrevalna napeljava opremljena z zunanjim tipalom 
VRC DCF (¬tab. 1.1), preklapljanja med poletnim in zim-
skim časom ne smete aktivirati. Preklop na poletni in zim-
ski čas se izvede samodejno.
Če nastavite parameter Letni/zimski čas = Auto, lahko 
regulator samodejno preklopi na poletni oziroma zimski 
čas, tudi če zunanje tipalo nima sprejemnika DCF.

–

–

Auto, Izkl. Izkl.

Tab. 7.2 Osnovni podatki 

>

7 Upravljanje regulatorja
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7.2.3 Meni 3:   Nastavitev časovnega intervala

V meniju  3 Časovni program lahko nastavite časovni 
interval za ogrevalne kroge, vsebnik tople vode in 
obtočno črpalko.
Za vsak dan oz. blok dni (npr. Po–Pe) lahko nastavite do 
tri časovne intervale (Čas začetka do Čas konca). 
Tovarniška nastavitev časovnih programov:
 Po–Pe  5:30 – 22:00 h
 So.  7:00 – 23:30 h
 Ne.  7:00 – 23:30 h
Ogrevanje se izvaja znotraj časovnega intervala. Regula-
cija
poteka na osnovi zadane sobne temperature. Izven 
časovnega intervala ogrevalna napeljava zniža sobno 
temperaturo na znižano temperaturo (¬meni 5).
Zasloni časovnih programov se vrstijo enako, kot je pri-
kazano zgoraj desno z oznako  3. V 1. vrstici zaslona je 
prikazano, na kaj se časovni program nanaša (npr. OK1, 
topla voda, obtočna črpalka). V 2. vrstici zaslona je 
vedno podan časovni program.

OK1  3
Časovni program

Po–Pe
1  6:00 –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Izberi dan v tednu

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška nastavitev

1 Prvi časovni interval (najzgodnejši začetek: 
00:00)

– 00:00 – 24:00 Odvisen od kroga (ogrevanje/topla 
vode) in dneva v tednu:
Po. – Pe. 5:30 – 22:00 h
So. 7:00 – 23:30 h
Ne. 7:00 – 23:30 h

2 Drugi časovni interval–
3 Tretji časovni interval (najpoznejši konec: 

24:00)
–

Tab. 7.3 Časovni interval

OK1  3
Časovni program

Po.–Pe.
1  ––:––    –    ––:––  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Izberi dan v tednu

 

Če je za določen dan (npr. Sr) znotraj določenega bloka 
dni (npr. Po-Pe) programiran različen časovni program, 
potem je za blok prikazano Po-Pe --:--.  V tem primeru 
morate časovni interval nastaviti za vsak dan posebej.
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7.2.4 Meni 4:  Programiranje praznikov

V meniju  4 lahko za regulator in vse nanj priključene 
komponente sistema nastavite:

dve počitniški periodi z datumom začetka in konca, 
želeno znižano temperaturo, tj. vrednost, na katero 
se mora ogrevalna napeljava uravnavati med časom 
odsotnosti, neodvisno od prednastavljenega časov-
nega programa. 

Program za počitnice se samodejno zažene, ko se začne 
nastavljena časovna perioda počitnic (praznikov). Po 
izteku časovne periode počitnic se program za počitnice 
samodejno zaključi. Ogrevalna napeljava se ponovno 
uravnava glede na predhodno nastavljene parametre in 
izbrani način delovanja. 

i
 Aktiviranje programa za počitnice (praznike) 

je možno samo v načinih delovanja Auto in 
Eco. 
Priključena kroga za polnjenje vsebnika oz. 
krog obtočne črpalke v času programa za 
počitnice samodejno preideta v način delova-
nja Izkl.

 Prog. praznikov  4
Za cel sistem
Časovne periode

1 30. 02. 09   –   20. 03. 09
2 05. 05. 09   –   22. 05. 09

Zadana temperatura 15 °C
> Nas. začetnega dneva

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

1 1. časovno obdobje daljše odsotnosti (npr. dopust)
2. časovno obdobje daljše odsotnosti (npr. dopust)
Vsak datum sestavljajo 3 parametri (dan, mesec, leto)
Najprej nastavite mesec, saj je nastavitveno območje za Dan odvi-
sno od meseca.
Nato nastavite dan in leto.
Nastavite datum začetka in datum konca.

Ko nastopi aktualni datum nastavljenega časovnega obdobja (peri-
ode), se program za počitnice aktivira. V osnovnem prikazu je name-
sto načina delovanja za nastavljeno obdobje prikazan Dopust.

–
–
–
>

>

>

01.01.00 ... 
31.12.99

01.01.07 ... 
01.01.072

Zadana tempera-
tura

V nastavljenem časovnem obdobju se sobna temperatura samo-
dejno zniža na nastavljeno zadano temperaturo. 
Nastavite zadano temperaturo, na katero naj se prostori ogrevajo 
med odsotnostjo. 
Upoštevajte napotke za zaščito pred zmrzovanjem (¬pogl. 3.4).

–

>

>

5 °C ... 30 °C 15 °C

Tab. 7.4 Program za počitnice 

–
–
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7.2.5 Meni 5:   nastavitev znižane temperature, 
krivulje ogrevanja in   temperature tople vode 
(  zadana temperatura vsebnika)

V meniju  5 nastavite znižano temperaturo, ogrevalno 
krivuljo in temperaturo tople vode.

  Nastavitev znižane temperature in  krivulje ogrevanja 

OK1  5
Parameter
 Znižana temperatura 15 °C
 Krivulja ogrevanja 1,2

> Nas. zadane sobne temp.

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

Znižana tempera-
tura

Temperatura, na katero se ogrevanje uravnava 
v času znižanja (npr. ponoči). 
Nastavljiva za vsak ogrevalni krog posebej.

–

–

5 °C ... 30 °C 15 °C

Krivulja ogrevanja Krivulja ogrevanja prikazuje razmerje med zunanjo temperaturo 
in temperaturo dvižnega voda.

Vorlauftemperatur

Außentemperatur in °C

in °C
90

80

70

60

50

40

30

20
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.5

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0
Heizkurven

1.2

1.0

0.6

0.2

(¬pogl. 3.4.)
Nastavitev se izvaja za vsak ogrevalni krog posebej. 
Pravilna izbira ogrevalne krivulje odločilno vpliva na klimo v pro-
storu. Previsoko izbrana krivulja ogrevanja pomeni previsoko 
temperaturo ogrevalne napeljave, katere posledica je povečana 
poraba energije.
Če je ogrevalna krivulja izbrana prenizko, se želeni nivo tempera-
ture v določenih pogojih doseže šele po daljšem času ali sploh ne.

–

–
–

–

0,1 ... 4,0 1,2

Tab. 7.5 Znižana temperatura in krivulja ogrevanja 

Seznanite upravljavca z optimalnimi nastavitvami.>
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Nastavitev   Zad. temp. vsebnika (  temperatura tople 
vode)
Zadano vrednost temperature tople vode lahko nasta-
vite:

v osnovnem prikazu kot temperaturo vsebnika 
(¬pogl. 7.2.5) ali
v meniju  5 nastavite parameter Zad. temp. vseb-
nika.

a
 Nevarnost!
Nevarnost oparin zaradi vroče vode!
Na priključkih za točenje tople vode obstaja 
pri temperaturah nad 60 °C nevarnost oparin. 
Majhni otroci ali starejše osebe se lahko pri 
višjih temperaturah hitro poškodujejo.

Temperaturo izberite tako, da se nihče ne 
bo mogel poškodovati.

Topla voda  5
Parameter

 Zad. temp. vsebnika 60 °C

> Nas. zadane temperature

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

Zad. temp. vsebnika Temperatura tople vode
Zadano temperaturo tople vode v vsebniku nastavite tako, 
da bo potreba upravljavca po toploti ravno pokrita. Upravlja-
vec lahko na ta način prihrani pri energiji in stroških.

–
>

35 °C ... 70 °C 60 °C

Tab. 7.6 Zadana temperatura vsebnika

–

–

>
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7.2.6 Meni 7:  Spreminjanje imen

Regulator pri zagonu prikazuje le tovarniško nastavljena 
imena ogrevalnih krogov in vsebnika tople vode.
V meniju  7 lahko spremenite tovarniško prednasta-
vljena imena ogrevalnih krogov, s čimer upravljavcu 
zagotovite boljši pregled nad ogrevalno napeljavo. 

Imena  7
menjati
OK1 : OK1
OK2 :   OK2
OK3   OK3

> izbirati

Nastavljivi 
parametri

Opis Nastavitveno območje
Tovarniška 
nastavitev

OK1 Ime ogrevalnega kroga– Največ 10 mest
A ... Z, 0 ... 9
presledki

OK1
OK2 ... OK15

Tab. 7.7 Spreminjanje imen

i
 Spremenjena imena se samodejno prevza-

mejo in se prikažejo v posameznih menijih.

i
 Sočasno lahko spreminjate le 1 znak. 

Če želite spremeniti celotna imena, morate spreme-
niti vsak znak posamezno in po potrebi dodati znake. 
Če želite izbrisati znake na koncu imena, morate 
odvečne znake prepisati s presledki. 

Regulator nova imena shrani in jih nato prikazuje v vseh 
menijih.

Če se upravljanje daljši čas ne izvaja, se samodejno 
ponovno prikaže osnovni prikaz.

Rezultat je lahko videti tako:

Imena  7
menjati
OK1 : Etaža1
OK2 :   Kopalnica
OK3   OK3

> izbirati

>

>
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7.2.7 Meni 7:  Avtorizirano ravni inštalaterja

Šifra za dostop do ravni inštalaterja
Raven inštalaterja je zaščitena pred nepooblaščenimi 
posegi in se za 60 minut odklene samo po vnosu pra-
vilne šifre za dostop.

Nivo šifre  8
Avtorizirano
Št. šifre

0 0 0 0
Standardna 
šifra:

1 0 0 0
> Vnos cifer

Šifro za dostop je treba spremeniti pri zagonu (¬pogl. 
6.3). Nato se lahko šifra za dostop ponovno spremeni v 
meniju C11.

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

Št. šifre Šifro za dostop sestavljajo štiri številke, ki se lahko nastavijo 
neodvisno ena od druge.
Če se številka šifre ne vnese, parametrov na ravni inštalaterja 
ni mogoče spreminjati.
Šifro za dostop po možnosti nastavite pri zagonu v meniju 
C11, da zaščitite specifične parametre napeljave pred nepoo-
blaščenimi spremembami.

–

–

>

0000 ... 9999 0000

Standardna šifra: Ni nastavljiva

S standardno šifro lahko aktivirate raven za inštalaterja tako 
dolgo, dokler se šifra za dostop ne spremeni (¬meni C11).
Po vnosu nove šifre za dostop se standardna šifra v meniju  
8 ne prikaže več. 

–

–

–

1000

Tab. 7.8 Zadana temperatura vsebnika

–
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7.3   Nastavitev in optimiranje parametrov na 
ravni inštalaterja

Parametre napeljave nastavite na ravni za inštalaterja. 
Tu lahko tudi prikličete različne sistemske vrednosti. 
Raven inštalaterja je s šifro za dostop zaščitena pred 
nepooblaščenimi posegi in se za 60 minut odklene samo 
po vnosu pravilne šifre za dostop.
Na raven za inštalaterja dostopite tako, da levi nastavi-
tveni gumb  tako dolgo obračate, da se prikaže meni 
C1.

Vnesite šifro za dostop, ki bo v prihodnje omogočala 
spreminjanje specifičnih parametrov sistema. 

Če ne vnesete šifre za dostop, bodo parametri v nasle-
dnjih menijih po enkratnem pritisku nastavitvenega 
gumba  samo prikazani, vendar jih ne bo mogoče spre-
minjati.

Serijsko je določena šifra 1 0 0 0, v meniju C1 pa lahko 
šifro za dostop nastavite po meri.
Upravljanje na ravni za inštalaterja poteka po istem 
postopku in na enak način kot na ravni za upravljavca. 
Priklic parametrov se prav tako doseže z obračanjem in 
pritiskanjem nastavitvenega gumba . Vse dostopne 
menije in parametre, podane v njih, lahko razberete iz 
tabel „Nastavitve na ravni za inštalaterja“ in „Nastavitve 
v čarovniku za namestitev“ v dodatku.

Poleg tega lahko na ravni za inštalaterja ročno preverite 
delovanje vseh tipal, črpalk in mešalnih ventilov.

V naslednjih tabelah so podani vsi meniji, dostopni na 
ravni za inštalaterja, in parametri oz. prikazane vredno-
sti.

>
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7.3.1 Meni C2: Nastavitev parametrov za OK1 ... 
OK15

b 
Pozor!
Materialna škoda zaradi visoke temperatu-
re dvižnega voda pri talnem ogrevanju!
Temperature dvižnega voda preko 40 °C 
lahko pri talnem ogrevanju povzročijo materi-
alno škodo.

Temperature dvižnega voda pri talnem 
ogrevanju ne nastavljajte na več kot 40 °C.

V meniju C2 nastavite parametre za vsak ogrevalni krog 
posebej. 
Za ogrevalno napeljavo lahko konfigurirate največ 15 
ogrevalnih krogov 
V čarovniku za namestitev (Asistent za inst.) (¬ meni 
A6) lahko vse priključene ogrevalne kroge prilagodite 
svojim potrebam. S konfiguracijo so v vseh menijih pri-
kazane samo še vrednosti in parametri, ki so pomembni 
za izbrano vrsto ogrevalnega kroga.  

 Načini uporabe za: 

OK1 
krog gorilca/deaktiviran

Mešalni krogi
krog gorilca/mešalni krog (krog talnega ogrevanja ali 
radiatorski krog kot mešalni krog), 
konstantna vrednost (tj. mešalni krog se uravnava na 
konstantno vrednost), 
zvišanje povratka (pri konvencionalnih ogrevalnih 
napravah in napeljavah z veliko prostornino vode, za 
zaščito pred korozijo kotla zaradi daljšega obdobja 
pod točko rosišča),
krog polnjenja vsebnika, 
deaktiviran, če ogrevalni krog ni potreben, pri čemer:

se prikaz parametra skrije,
temperatura dvižnega voda za krog se ne izraču-
nava.

Vsebnik
krog polnjenja vsebnika, deaktiviran

Primeri za meni C2

OK1 C2
Parameter
Tip:       Krog gorilca
Znižana temperatura 15 °C
Krivulja ogrevanja 1,2
ZT – meja izklopa 21 °C
> Nas. zadane sobne temp.

>

–

–

–

–

–
–

–
–

–

OK2 ... OK15 C2
Parameter
Tip:       Konst. vre-
dnost

Konst. dnevna temp.
65 
°C

Konst. nočna temp
65 
°C

ZT – meja izklopa
20 
°C

> Nas. zadane sobne temp.

OK2 ... OK15 C2
Parameter
Tip:       Mešalni krog
Znižana temperatura 15 °C
Krivulja ogrevanja 0,90

ZT – meja izklopa
20 
°C

> Nas. zadane sobne temp.

OK2 ... OK15 C2
Parameter
Tip:       Krog poln. vsebnika

Mer. temp. vsebnika
56 
°C

Status črp. vseb. Izkl.

OK2 ... OK15 C2
Parameter
Tip:       Pov.temp.
povr.

Zad. temp. povratka
30 
°C

Mer. temp. povratka
25 
°C

> Nas. temp. povratka

V meniju C2 je podanih več parametrov. Ni jih mogoče 
prikazati na enem samem zaslonu.

Če zavrtite desni nastavitveni gumb, se bodo prikazali 
dodatni parametri.

>
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Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

 Znižana tempera-
tura

Temperatura, na katero se ogrevanje zniža v času manjše 
potrebe po toploti (npr. ponoči).

– 5 ... 30 °C 15 °C

 Krivulja ogrevanja Potrebna osnovna nastavitev ogrevalne krivulje poteka pri 
namestitvi ogrevalne napeljave.
Če prednastavljena ogrevalna krivulja ne zadostuje za uravna-
vanje klime v bivalnih prostorih v skladu z željami upravljavca, 
lahko prilagodite ogrevalno krivuljo.

–

–

0,1 ... 4 1,2

 ZT – meja izklopa Vrednost zunanje temperature, pri kateri se sproži izklop ogre-
vanja, odvisen od potreb (samodejni poletni izklop).
Parameter je nastavljiv za vsak ogrevalni krog posebej. 
Če se zadana sobna temperatura v osnovnem prikazu spre-
meni, bo morda potrebno spremeniti tudi vrednost ZT – meja 
izklopa (najmanj 1 °C višja od zadane sobne temperature).

–

–
–

5 ... 50 °C 21 °C

 Min. temperatura Minimalna temperatura dvižnega voda– 15 ... 90 °C 15 °C

 Maks. temperatura Maks. temperatura dvižnega voda– 15 ... 90 °C 90 °C za 
krog 
gorilca
sicer 75 °C

 Maks. predgrevanje Omogoča aktiviranje ogrevalnega kroga pred prvim časovnim 
intervalom, da se zadana sobna temperatura doseže kmalu po 
začetku prvega časovnega intervala.
Možno samo za prvi časovni interval dneva. 
Začetek segrevanja se določi v odvisnosti od zunanje tempera-
ture ZT:

ZT ≤ –20 °C : nastavljeno trajanje predgrevanja
ZT ≥ +20 °C : brez predgrevanja

Med obema vrednostma se izvede linearni izračun časovnega 
trajanja.
Ko se čas predgrevanja enkrat vključi, se konča šele ob 
začetku prvega časovnega intervala (če zunanja temperatura 
med tem naraste, se ne konča).

–

–
–

–
–

–

–

0 ... 300 min. 0

Tab. 7.9 Parametri, nastavljivi v meniju C2
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Nastavljivi 
parametri Opis

Nastavi-
tveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

 Izklop termostata Pogoj: Regulator je montiran v stenski sestav oz. priključen kot 
naprava za daljinsko upravljanje VR 90.
Določa, ali se uporablja vgrajeno tipalo temperature v regulatorju oz. 
v napravi za daljinsko upravljanje. 
Ni

Tipalo temperature se ne uporablja za regulacijo.
Vključen

Vgrajeno tipalo temperature meri dejansko sobno temperaturo v 
referenčnem prostoru. Ta vrednost se primerja z zadano sobno 
temperaturo. V primeru razlike se temperatura dvižnega voda pri-
lagodi preko tako imenovane „Učinkujoče zadane sobne tempera-
ture“.

Učinkujoča zadana sobna temp. = nastavljena zadana sobna temp. 
+ (nas. zadana sobna temp. – izmerjena zadana sobna temp.) 
Namesto nastavljene zadane sobne temperature se nato za regu-
lacijo uporabi učinkujoča zadana sobna temperatura.

Termostat
Kot vklop, vendar se dodatno izklopi ogrevalni krog, če je izmer-
jena sobna temperatura višja od nastavljene zadane sobne tempe-
rature +3/16 °C.
Če pade sobna temperatura znova za 4/16 °C pod zadano sobno 
temperaturo, se ogrevalni krog ponovno vklopi.
Uporaba izklopa termostata, skupaj s premišljeno izbiro ogrevalne 
krivulje, zagotavlja optimalno regulacijo ogrevalne napeljave.

–

–

–
–

–
–

–
–

–

Ni/
Vključen/
Termostat

ni

 Dalj. uprav. Prikazuje, ali je naprava za daljinsko upravljanje konfigurirana.
Ni nastavljiv

–
–

Da/Ne –

 Zad. temp. dv. voda Prikazuje temperaturo dvižnega voda ogrevalnega kroga, ki jo izra-
čuna regulator iz predhodno določenih parametrov.

– – –

 Mer. temp. dv. voda Prikazuje dejansko temperaturo dvižnega voda ogrevalnega kroga.– – –

Konst. dnevna 
temp.

Mešalni krog se uravnava na konstantno vrednost za dan.– 5 ... 90 °C 65 °C

Konst. nočna temp. Mešalni krog se uravnava na konstantno vrednost za noč.– 5 ... 90 °C 65 °C

 Čas blokade 
črpalke

Vsakih 15 minut se za vsak krog preveri, ali je izmerjena temperatura 
dvižnega voda 2 K višja od zadane vrednosti. Če to velja za tri zapo-
redna merjenja, se črpalka takega kroga za nastavljeni čas izklopi. 
Mešalni ventil ohrani svoj položaj.

– 0 ... 30 
Min

0 min

 Mer. temp. vseb-
nika

Prikazuje dejansko temperaturo vsebnika (temperaturo tople vode). 
(Ni nastavljiv.)

–

Status črp. vseb. Status polnilne črpalke (ni nastavljiv).– Vklj./Izkl.

 Zad. temp. 
povratka

Zadana temperatura mešalnega kroga za regulacijo temperature 
povratnega voda.

– 15 ... 60 °C 30 °C

 Mer. temp. 
povratka

Izmerjena temperatura povratnega voda–

Tab. 7.9 Parametri, nastavljivi v meniju C2 (nadaljevanje) 
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Regulator na koncu vsakega ogrevalnega kroga prikaže 
informacijski zaslon, v katerem so podane zadana in 
dejanska vrednost temperature dvižnega voda ter sta-
tus vsake črpalke. 

Primer  informacijskega zaslona za OK1:

OK1 C2
Informacija

Zad. temp. dv. voda
90 
°C

Mer. temp. dv. voda
50 
°C

Status črpalke Vklj.
Odpr.

Informacija Opis

Zad. temp. dv. voda Prikazuje nastavljeno zadano temperaturo dvižnega voda–

Mer. temp. dv. voda Prikazuje dejansko izmerjeno temperaturo dvižnega voda –

Status črpalke Prikazuje, ali je črpalka vklopljena ali izklopljena (Vklj/Izkl)–

Status meš. ventila Prikazuje, ali in v kateri smeri je mešalni ventil trenutno premaknjen (Izkl./ODPRT/
ZAPRT).

–

Tab. 7.10 Informacije, prikazane za OK1

7.3.2 Meni C3

Meni C3 je informacijski meni in prikazuje trenutno tem-
peraturo vsebnika ter status polnilne in obtočne črpalke. 
Izvajanje nastavitev ni mogoče.

Topla voda C3
Informacija

Mer. temp. vsebnika
56 
°C

Status črp. vseb. Izkl.
Cirk. črpalka Vklj.

Informacija Opis

Mer. temp. vsebnika Prikazuje dejansko izmerjeno temperaturo vsebnika –

Status črp. vseb. Prikazuje, ali je polnilna črpalka vklopljena ali izklopljena (Vklj/Izkl)–

Cirk. črpalka Prikazuje, ali je obtočna črpalka vklopljena ali izklopljena (Vklj/Izkl)–

Tab. 7.11 Informacije, prikazane za vsebnik tople vode
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7.3.3 Meni C4: Nastavitev parametrov za krog 
polnjenja vsebnika

a
 Nevarnost!
Nevarnost oparin zaradi vroče vode!
Na priključkih za točenje tople vode obstaja 
pri temperaturah nad 60 °C nevarnost oparin. 
Majhni otroci ali starejše osebe se lahko pri 
višjih temperaturah hitro poškodujejo. Če je 
funkcija zaščite pred legionelo aktivirana, se 
vsebnik tople vode najmanj eno uro segreva 
na več kot 65 °C.

Upravljavca opozorite na to, da je zaščita 
pred legionelo aktivna.

Krog poln. vsebnika C4
Parameter
Nakn. del. črpalke 5 min
Paralelno polnjenje Izkl.

> Nas. časa trajanja

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

 Nakn. del. črpalke
(v kombinaciji z 
napravo VIH-RL ni 
naknadnega delo-
vanja črpalke)

Visoka temperatura dvižnega voda, potrebna za polnjenje vseb-
nika, se z naknadnim delovanjem črpalke izkoristi, kolikor je 
mogoče, preden se ogrevalni krogi, zlasti krog gorilca, znova spro-
stijo.
Ko se polnjenje vsebnika konča (temperatura tople vode je dose-
žena), se grelnik izklopi. Začne se naknadno delovanje črpalke za 
polnjenje vsebnika, ki se po nastavljenem času samodejno izklopi.  

–

–

0 ... 15 min 5 min

 Paralelno polnje-
nje

Paralelno polnjenje velja za vse priključene mešalne kroge.
Če je paralelno polnjenje aktivirano, se med segrevanjem vseb-
nika nadaljuje napajanje mešalnih krogov. To pomeni: Dokler 
obstaja nadaljnja potreba po ogrevanju v posameznem ogreval-
nem krogu, se črpalke v mešalnih krogih ne izklopijo. 
OK1 se vedno izklopi pri polnjenju vsebnika.
Zadana temperatura dvižnega voda v sistemu ustreza najvišji 
zadani temperaturi dvižnih vodov vseh ogrevalnih krogov. 
Če je med polnjenjem vsebnika aktiven npr. krog s konstantno vre-
dnostjo 90 °C, potem je temperatura dvižnega voda sistema 90 °C.

–
–

–
–

Izkl./Vklj. Izkl.

Tab. 7.12 Parametri, nastavljivi v meniju C4

>
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Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

 Zaščita pred legio. Zaščita pred legionelo se lahko aktivira samo globalno, za vse 
kroge polnjenja vsebnika. 
Če je zaščita pred legionelo aktivirana, se vsi vsebniki in pripada-
joča toplovodna napeljava ob nastavljenem času segrevajo na 
temperaturo 70 °C. Pri tem se zadana vrednost vsebnika samo-
dejno zviša na 70 °C (s histerezo 5 K). Ustrezne obtočne črpalke 
se vklopijo. 
Funkcija se samodejno zaključi, ko tipalo vsebnika več kot 
60 minut zaznava temperaturo ≥ 60 °C oz. po preteku 90 minut 
(da se prepreči, da sistem v primeru sočasnega točenja vode 
„obtiči“ v tej funkcij).

Osnovna nastavitev = Izkl. in pomeni: 
Brez zašč. pred legio. (zaradi zaščite pred oparinami).

–

–

–

Izkl., Po, To, 
Sr, Če, Pe, 
So, Ne, Po-
Ne

Izkl.

 Zašč. pred legio. 
Start

Ob nastavljenem času se funkcija zaščite pred legionelo samo-
dejno sproži.
Skupaj z upravljavcem poiščite najprimernejši čas za izvajanje 
zaščite pred legionelo, da preprečite oparine.

–

>

00:00 ... 
23:50

4:00

Tab. 7.12 Parametri, nastavljivi v meniju C4 (nadaljevanje)
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7.3.4 Meni C7: Nastavitev parametrov za celoten 
sistem

V meniju C7 nastavite globalne parametre, ki zagota-
vljajo optimalno delovanje ogrevalne napeljave.

Celoten sistem C7
Parameter
Maks. predvklop 15 min
Zak. zaščite zmr. 1 h
ZT – ogrevanje Izkl.
Previsoka temp.  0 K
> Nas. maks. časa traj.

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

 Maks. predvklop Maks. predvklop preprečuje nepotrebno segrevanje ogrevalne 
napeljave neposredno pred predhodno programiranim trenutkom 
znižanja temperature. 
Regulator izračuna dejanski čas v odvisnosti od zunanje tempera-
ture. 
Tukaj nastavite maksimalno obdobje v skladu z željami upra-
vljavca. 
Če je zunanja temperatura približno –20 °C, se predčasni izklop ne 
izvede. 
Če znaša zunanja temperatura +20 °C, začne maks. predvklop 
učinkovati. 
Pri zunanjih temperaturah v območju od –20 °C do +20 °C regula-
tor izračuna vrednost, ki ustreza linearnemu poteku med vre-
dnostma 
–20 °C in +20 °C.

–

–

>

–

–

–

0 ... 120 min 15 min

 Zak. zaščite zmr. Funkcija zaščite pred zmrzovanjem v načinih delovanja Izkl., Eco 
(izven programiranega časovnega intervala) zagotavlja zaščito 
pred zmrzovanjem za vse priključene ogrevalne kroge.
Če pade zunanja temperatura pod 3 °C, se zadana sobna tempera-
tura nastavi na nastavljeno znižano temperaturo. Črpalka ogreval-
nega kroga se vklopi.
Če nastavite čas zakasnitve, se funkcija zaščite pred zmrzovanjem 
za ta čas preloži 
(nastavitveno območje od 0 do 23 h).
Če je izmerjena sobna temperatura nižja od nastavljene tempera-
ture znižanja, se zaščita pred zmrzovanjem prav tako aktivira 
(neodvisno od izmerjene zunanje temperature).

–

–

–

–

0 ... 23 h 1 h

Tab. 7.13 Parametri, nastavljivi v meniju C7
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Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

 Ogrevanje (ZT) Zunanja temperatura, od katere stalno poteka ogrevanje z zadano 
sobno temperaturo/ogrevalno krivuljo, dodeljeno ogrevalnemu 
krogu, izven programiranega časovnega intervala. 
Nočno znižanje ali popoln izklop se ne izvajata več, ko se nasta-
vljena temperatura doseže ali preseže.

–

–

Izkl./
–25 ... 10 °C

Izkl.

 Previsoka temp. Velja za vse mešalne kroge:
omogoča, da mešalni krog pri stalnem mešanju ob jutranjem 
segrevanju lahko doseže zadano vrednost mešalnega kroga (tudi 
če je temperatura izvora na zadani vrednosti), tudi če stalno 
mešanje premočno zniža temperaturo mešalnega kroga,
omogoča optimalno regulacijsko območje za upravljavca mešal-
nega ventila(Stabilno delovanje je možno samo, če je treba 
mešalni ventil le v redkih primerih premakniti do konca. S tem je 
zagotovljena visoka kakovost regulacije.)
Kljub temu lahko za vse mešalne kroge skupaj nastavite vrednost 
previsoke temperature kotla. Previsoka temperatura kotla zvišuje 
trenutno zadano vrednost ogrevalnega kroga na nastavljeno vre-
dnost.

–
–

–

–

0 ... 15 K 0 K

Tab. 7.13 Parametri, nastavljivi v meniju C7 (nadaljevanje)
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7.3.5 Meni C8: Nastavitev minimalne temperature

Proizv. toplote C8
Parameter
Kotlovska histereza 8 K
Min. temperatura 15 °C
Zač. moč vsebnika 1

> Nas. temperature

Nastavljivi 
parametri Opis

Nastavi-
tveno obmo-
čje

Tovarniška 
nastavitev

Kotlovska 
histereza

Samo pri preklopnih kotlih ali kaskadah (preklopnih ali modulacijskih)
Kotel oz. kaskada se: 

vklopi, če je skupna temperatura 1/3 histereze pod izračunano zadano 
vrednostjo dvižnega voda, 
izklopi, če je skupna temperatura 2/3 histereze nad izračunano 
zadano vrednostjo dvižnega voda.

Prenizka histereza lahko povzroči stalno taktno delovanje grelnika. 

–

–

1..20 K 8 K

Min. tempera-
tura

Za zaščito kotla, npr. pred korozijo 
Korozija je pričakovan pojav, če kotel, npr. zaradi velike prostornine vode, 
trajno deluje v območju kondenzacije.

15 ... 65 °C 15 °C

Zač. moč 
vsebnika

Samo pri kaskadah
Namen te funkcije je zagotoviti, da bo moč polnjenja vsebnika hitro dose-
žena. 
Določa število stopenj kotla oz. ogrevalne naprave, s katero se polnjenje 
vsebnika začne.

1 ... Število 
naprav

1

Tab. 7.14 Parametri, nastavljivi v meniju C8
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Proizv. toplote C8
Kaskadni parameter
Zakasnitev vklopa  5 min
Zakasnitev izklopa 5 min

> Nas. čas. zakasnitve

Informacija Opis
Nastavi-
tveno obmo-
čje

Tovarniška 
nastavitev

Zakasnitev vklopa
Zakasnitev 
izklopa

Samo pri kaskadah
Pri zakasnitvi vklopa: Čas čakanja po vklopu določene stopnje oz. 
naprave do vklopa naslednje stopnje. 
Pri zakasnitvi izklopa: Čas čakanja od izklopa določene stopnje do 
izklopa naslednje stopnje
Daljši časi čakanja sistemu omogočajo več časa za ustalitev.
Če je čakalni čas prekratek, lahko pride do nihanja temperature dvi-
žnega voda navzgor oz. navzdol in do vztrajnega taktnega načina delo-
vanja naprav v kaskadi.

1 ... 90 min 5 min

Tab. 7.14 Parametri, nastavljivi v meniju C8 (nadaljevanje)

Proizv. toplote C8
Informacija
Zad. temp. sistema 90 °C

Skupna mer. temp.
30 
°C

Status ogrevanja

Zap. kotlov 1 2 3 4

Informacija Opis

 Zad. temp. sis-
tema

Prikazuje trenutno zadano temperaturo sistema.

 Skupna mer. 
temp.

Prikazuje temperaturo tipala VF1 (v hidravlični kretnici).

Status Prikazuje trenutni status ogrevalne napeljave (npr. status ogrevanja).

Zaporedje kotlov Samo pri kaskadah
Prikazuje trenutno zaporedje vklapljanja grelnikov.

Tab. 7.14 Parametri, nastavljivi v meniju C8 (nadaljevanje)
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7.3.6 Meni C9: Nastavitev posebnih funkcij

7.3.6.1  Posebna funkcija teleSWITCH

Če je na ogrevalno napeljavo priključen telefonski daljin-
ski kontakt teleSWITCH (breznapetostni kontaktni vhod), 
potem lahko preko telefonskega daljinskega stikala tele-
SWITCH (oprema) s poljubnega kraja preko telefona pre-
klopite način delovanja priključenih ogrevalnih krogov, 
toplovodnega kroga in obtočne črpalke.

Posebna funkcija C9
teleSWITCH
OK1 : Znižati
OK2 : Znižati
OK3 : Znižati
Vsebnik : Izkl.
> Izbira delovanja

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

 teleSWITCH Način delovanja za telefonsko daljinsko stikalo teleSWITCH 
za OK1 ... OK15

Ni, Ogrevanje, 
Izkl., Auto, Eco, 
Znižati

Znižati

teleSWITCH za 
vsebnik

Način delovanja za telefonsko daljinsko stikalo teleSWITCH za 
vsebnik

Ni, Vklj., Izkl., 
Auto

Izkl.

Tab. 7.15 Parametri, nastavljivi v meniju C9

Način delovanja Delovanje telefonskega daljinskega 
upravljanja

Ni Telefonski kontakt nima nikakr-
šnega vpliva.

Ogrevanje, Auto, 
Eco, Znižati, Vklj., 
Izkl.

Če je telefonski kontakt sklenjen, 
telefonsko daljinsko preklapljanje 
preklopi iz aktivnega načina delo-
vanja na tukaj nastavljeni način 
delovanja.

Tab. 7.16 Vpliv nastavljenega časa delovanja
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7.3.6.2 Posebna funkcija  Funk. sušenja tal

Posebna funkcija C9
Funk. sušenja tal

Temp.
OK2   0 0 °C
OK3 0 0 °C

> Nas. začetnega dneva

Aktivirajte funkcijo Funk. sušenja tal, če želite sveže 
položen estrih „sušiti z ogrevanjem“ v skladu z grad-
benimi predpisi.

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

OK2 ... OK15 Časovni plan za posamezne ogrevalne kroge 0–29 0

Tab. 7.17 Nastavljivi parametri sušenja tal

Če je sušenje tal aktivirano, se vsi izbrani načini delova-
nja prekinejo.
Grelnik uravnava temperaturo dvižnega voda ogreval-
nega kroga po prednastavljenem programu, neodvisno 
od zunanje temperature.
Zadana temperatura dvižnega voda na začetni dan 1: 25 
°C

Dan po vklopu 
funkcije

Zadana temperatura dvižnega voda 
za ta dan [°C]

1 25

2 30

3 35

4 40

5 45

6–12 45

13 40

14 35

15 30

16 25

17–23
10 
(funkcija zaščite pred zmrzovanjem, 
črpalka deluje)

24 30

25 35

26 40

27 45

28 35

29 25

Tab. 7.18 Temperaturni profil sušenja tal

V meniju C9 regulator prikazuje način delovanja sušenja 
tal s tekočim dnevom in pripadajočo zadano tempera-
turo dvižnega voda.

>
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Kako sprožite sušenje tal
Za ustrezen ogrevalni krog vnesite dan, ko naj se 
sušenje tal začne. 

Ob vklopu funkcije grelnik shrani dejanski čas začetka. 
Preklop dneva vedno poteka točno ob istem času.
Parameter temperature se določi preko notranjega 
predhodno nastavljenega temperaturnega profila 
(¬tab. 7.18). Parametra temperature ne morete ročno 
nastaviti.
V osnovnem prikazu regulatorja je za ustrezen ogrevalni 
krog namesto načina delovanja prikazana funkcija suše-
nje tal.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

OK1 Ogrevanje 22,0 °C
OK2 Sušenje tal
OK3 Eco 18,0 °C
Vsebnik Auto 60,0 °C

VRC 630

Zaključek funk. sušenja tal
Funkcija se zaključi: 

samodejno, ko se izteče zadnji dan temperaturnega 
profila (Dan = 29) 

ali 
če v meniju C9 za ustrezen ogrevalni krog za začetni 
dan nastavite vrednost 0 (Dan = 0).

>

–

–
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7.3.7 Meni C11:   Nastavitev servisnih podatkov in 
šifre za dostop

  Nastavitev servisnih podatkov

Servis C11

Telefon :

Servis 01 . 10 . 10
Prepoz. temp. napake
po   Izkl.
> Vnos številke

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

 Telefon Vnesite svojo telefonsko številko.
Ko nastopi datum naslednjega termina za vzdrževanje, se ta tele-
fonska številka prikaže v 2. vrstici osnovnega prikaza.

Vsako mesto telefonske številke morate posebej nastaviti. Na 
voljo je največ 17 mest.

>

>

0 ... 9, –, 
presledki 
(17-mestna)

–

 Servis Ogrevalno napeljavo je treba redno vzdrževati.
Nastavite mesec, dan in leto za naslednji termin vzdrževanja.

Ko nastopi datum naslednjega termina za vzdrževanje, se sporo-
čilo Vzdržev. prikaže v 2. vrstici osnovnega prikaza.

>

Dan: 
1 ... maks. 31 
(odvisno od 
meseca)
Mesec: 
1 ... 12
Leto: 
00 ... 99

01.01.01

 Prepoz. temp. 
napake po

Če je temperatura dvižnega voda v podanem časovnem obdobju 
20 % nižja od izračunane zadane vrednosti dvižnega voda, se pri-
kaže sporočilo o napaki za prizadeti krog.
Če ste nastavili določeno časovno obdobje, aktivirajte prepozna-
vanje temperaturne napake.

Izkl., 
0 ... 12 h

Izkl.

Tab. 7.19 Parametri, nastavljivi v meniju C11
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  Nastavitev šifre za dostop

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi nepravilno nasta-
vljenih parametrov sistema!
Po prvi namestitvi ogrevalne napeljave je na-
stavljena standardna šifra 1000. Ta standar-
dna šifra je prikazana v meniju  8 in tudi 
upravljavec lahko dostopa do nje. 

Vnesite šifro za dostop v meniju C11 , da 
izključite možnost, da bi upravljavec spre-
minjal parametre sistema. 
Zapišite nastavljeno šifro za dostop, saj bo 
v prihodnje potrebna za odklepanje ravni 
za inštalaterja.

Nivo šifre C11
Avtorizirano
Št. šifre

1 2 3 4

Prevzemi Ne
> izbrati

Nastavljivi 
parametri Opis

Nastavi-
tveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

Št. šifre Šifra za dostop do ravni inštalaterja
Raven inštalaterja je zaščitena pred nepooblaščenimi posegi in se 
za 60 minut odklene samo po vnosu pravilne šifre za dostop.
Šifro za dostop sestavljajo štiri številke, ki se lahko nastavijo 
neodvisno ena od druge. 

–
–

–

0000 ... 
9999 1 0 0 0

Prevzemi Poziv, ali želite shraniti šifro za dostop– Da/Ne Ne

Tab. 7.20 Šifra za dostop

i
 Ko novo šifro za dostop shranite (prevzem = 

Da), bo raven za inštalaterja v prihodnje 
mogoče odkleniti samo s to novo šifro za 
dostop.

Vnesite novo šifro za dostop.
Zabeležite šifro za dostop.
Parameter Prevzemi nastavite na Da.

Nova šifra za dostop se shrani.  

i
 Če ne poznate šifre za dostop, lahko:

– preko regulatorja ponastavite 
 standardno šifro 1000 ali
– preberete šifro za dostop 
 z opremo vrDIALOG 810.

>

>

>

>

>
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7.3.8 Meni C12: Nastavitev korekcije temperature 
in kontrasta zaslona

V meniju C12 optimirajte prikaz vrednosti temperature 
in kontrasta zaslona.

Orodje C12
 
Korekcija temperature
Zunanja temperatura: 0,0 K
Sob. temp. merjena 0,0 K
Kontrast 11

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

 Zunanja temperatura: Korekcija vrednosti za izmerjeno zunanjo temperaturo– –5,0 ... +5,0 K 0,0 K

  Sob. temp. merjena Korekcija vrednosti za izmerjeno sobno temperaturo– –3,0 ... +3,0 K 0,0 K

  Kontrast Nastavljiva jakost kontrasta za dobro čitljivost – 0 ... 15 11

Tab. 7.21 Parametri, nastavljivi v meniju C12

Če se zaradi namestitvenega mesta pojavlja stalna raz-
lika med prikazano in dejansko izmerjeno temperaturo, 
je to odstopanje mogoče izravnati s pomočjo korekcije 
vrednosti.
Primer za zunanjo temperaturo: 
Prikaz zunanje temperature na regulatorju: +5 °C; 
Izmerjena zunanja temperatura: +7 °C; 

Nastavite popravek vrednosti +2,0 K.
V primeru odstopanja med dejansko izmerjeno in pri-
kazano sobno temperaturo storite enako.

7.3.9 Meni C15: Preverjanje različice programske 
opreme

Meni C12 je informacijski meni, v katerem je prikazana 
različica programske opreme za I/O kartico in uporabni-
ški vmesnik. 
Vnosi niso mogoči. Številka različice se pri zagonu 
samodejno prepozna in prikaže.

Verzija softvera C15

i/o kartica 2 4.23
Upor. vmesnik 1 4.27

Na meni C12 so povezani meniji čarovnika za namestitev 
(Asistent za inst.), A1 do A7.

>

>
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7.4 Parametri  čarovnika za namestitev (Asistent 
za inst.)

Meniji A1 ... A7 čarovnika za namestitev se nahajajo na 
ravni za inštalaterja, po meniju C15, in se lahko po 
prvem zagonu kadar koli prikličejo.

Skrbno preverite prednastavitve v menijih 
A1 ... A7 čarovnika za namestitev.

7.4.1 Meni A1: Nastavitev jezika

V tem meniju nastavite jezik za besedila v menijih.

Asistent za inst. A1
Izbira jezika
  Jezik SL slovenski

>Izbira jezika

Nastavite jezik.  

7.4.2 Meni A4: Konfiguriranje grelnikov

V meniju A4 konfigurirate ogrevalno napeljavo.
Če samodejna konfiguracija sistema ne prepozna samo-
dejno 

priključene ogrevalne naprave in 
števila stopenj pri kaskadni napeljavi, 

parameter ročno nastavite v meniju A4.

Asistent za inst. A4
Konfiguracija sistema
Število naprav 1
Naprave so modul
Naprava vkl. 7-8-9

> izbrati

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

 Število  naprav Število naprav (nastavljivo, če sklopnik ali neposredno pri-
ključeni grelnik z e-vodilom (eBUS) ni prepoznan)

– 1 ali 2 1

Naprave so Naprave so (samo, če so prepoznani grelniki, ki se stopenjsko 
krmilijo: npr. preko sklopnika VR 31 ali 
grelnika z e-vodilom (eBUS))

– 1-stopenjske 
ali 
2-stopenjske

1-stop.

Naprava vkl. Vklop naprave (prikaže se samo, če sklopnik ali neposredno 
priključeni grelnik z e-vodilom (eBUS) ni prepoznan)

– Stop. 1-2 ali 
7, 8, 9

7, 8, 9

Tab. 7.22 Parametri, nastavljivi v meniju A4

>

>

–
–
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7.4.3 Meni A5: Nastavitev prednosti in parametrov 
kaskade

V meniju A5 določite, ali se prednost dodeli pripravi 
tople vode ali ogrevanju.

Asistent za inst. A5
Konfiguracija sistema
Prednost Ne

> izbrati

Nastavljivi 
parametri Opis

Nastavi-
tveno 
območje

Tovarniška 
nastavitev

  Prednost Prednost učinkuje kot ločilno stikalo med posameznimi grelniki. 
Vsebnik je hidravlično vezan neposredno z grelnikom. 
Pri enem samem grelniku je lahko vsebnik vedno hidravlično vezan 
neposredno na grelnik. Polnjenje vsebnika ima prednost pred ogre-
vanjem, potrebe ogrevalnih krogov v tem času ni mogoče pokri-
vati. Med polnjenjem vsebnika se krmili notranji 3-potni ventil oz. 
polnilna črpalka. Ta parameter se prikaže samo, če je zaznana 
kaskada.

Da/Ne Ne

Zaporni ventil Pri kotlih z veliko prostornino vode hidravlična kretnica ni 
potrebna. Pri kaskadah se kotli, ki niso aktivni, preko zapornega 
ventila ločijo od aktivnih kotlov. Ventil je priključen na črpalko 
kotla preko elektronike kotla. Ventil vodilnega kotla se v tem pri-
meru vedno sproži, sicer črpalke odjemalcev toplote delujejo v 
nasprotju z ventilom.

Da/Ne Ne

Ločen vklop Vrednost Da se nastavi, če je vsebnik v kaskadi hidravlično vezan 
neposredno na zadnji grelnik v kaskadi in ne na zbiralnik izza 
hidravlične kretnice. Naprava se v tem primeru med polnjenjem 
vsebnika „loči“ od kaskade in polni vsebnik, medtem ko lahko 
druge naprave v kaskadi še naprej ogrevajo ogrevalne kroge. Med 
polnjenjem vsebnika se krmili notranji 3-potni ventil oz. polnilna 
črpalka. Ta parameter se prikaže samo pri kaskadi.

Da/Ne Ne

Menjava zap. kotlov Če je v kaskado vezanih več enakovrednih grelnikov, je treba čas 
delovanja naprav s pomočjo te funkcije enakomerno porazdeliti. 
Regulator sešteva čas, v katerem se krmili posamezen grelnik (ure 
krmiljenja). Vsak dan ob polnoči regulator preveri, ali je razlika ur 
krmiljenja > 100, in v tem primeru ustrezno razporedi grelnike.

Vkl./Izkl. Izkl.

Tab. 7.23 Parametri, nastavljivi v meniju A5

Parametre nastavite v skladu z ogrevalno napeljavo. >

Pri kaskadah zaslon prikazuje naslednje parametre:

Asistent za inst. A5
Konfiguracija sistema
Zaporni ventil NE
Ločen vklop NE
Menjava zap. kotlov Izkl.

> izbrati
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7.4.4 Meni A6: Nastavitev načina uporabe

V meniju A6 lahko vse priključene ogrevalne kroge pri-
lagodite svojim potrebam.

Asistent za inst. A6
Konfiguracija sistema
OK1 Krog gorilca
OK2 Mešalni krog
OK3 Mešalni krog

Vsebnik
Krog poln. vseb-
nika

> izbrati

Nastavljivi 
parametri

Opis Nastavitveno območje
Tovarniška 
nastavitev

OK1    Način uporabe za OK1– Krog gorilca, deaktiviran Krog 
gorilca

OK2 ... OK15 Način uporabe 
za OK2 ... OK15

– Krog gorilca oz. mešalni krog/
konstantna vrednost/pov.temp.povr./
Krog polnjenja vsebnika, deaktiviran

Mešalni 
krog

Vsebnik Način uporabe za vsebnik– Krog polnjenja vsebnika, deaktiviran Krog pol-
njenja 
vsebnika

Tab. 7.24 Parametri, nastavljivi v meniju A6

Odvisno od načina uporabe ogrevalnega kroga, so v 
vseh menijih prikazane samo še vrednosti in parametri, 
ki so pomembni za izbrano vrsto ogrevalnega kroga. 
Naslednje nastavitve so možne za mešalne kroge: 

Krog meš. vent.: 
krog talnega ogrevanja ali radiatorski krog kot 
mešalni krog, 
Konst. vrednost: 
mešalni krog se uravnava na konstantno vrednost, 
Zvišanje pov. voda: 
za zaščito pred korozijo kotla zaradi daljšega obdobja 
pod točko rosišča (pri konvencionalnih ogrevalnih 
napravah in napeljavah z veliko prostornino vode),
Krog poln. vsebnika: 
regulacija dodatnega vsebnika pitne vode,
deaktiviran: 
če se ta krog ne uporablja.

Parameter kroga je skrit.
Za deaktiviran krog se temperatura dvižnega voda 
ne ugotavlja.

–

–

–

–

–

–
–
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7.4.5 Meni A7: Preverjanje aktuatorjev in tipal

V meniju A7 lahko preverite aktuatorje in tipala za 
izbrane komponente.

Asistent za inst. A7
Komponenta VRC 630
Aktorika Izkl.
Senzorika VF1 60 °C
Proizv. toplote Izkl.

> izbirati

Nastavljivi 
parametri

Opis Nastavitveno območje

 Komponenta Izberite eno od priključenih komponent, za katero želite 
opraviti test aktuatorjev/tipal komponente. 
Prikazuje izbrano komponento.

>

–

VRC 630, VR 60, VR 31, VIH-RL, 
VPM S, VMS, VM W ... (odvisno od 
priključene komponente)

 Aktorika Odprite in zaprite ventile. 
Krmilite neposredno aktuatorje izbrane komponente, da 
npr.:

preklopite mešalni krog v smeri ODPRT in preverite, ali 
je mešalni ventil pravilno priključen, 
sprožite črpalko in preverite, ali se črpalka zažene ... 

Aktiven je samo krmiljeni aktuator, vsi drugi aktuatorji so v 
tem času „izklopljeni“.  

–
>

–

–

Izkl., LP/UV1, ZP, HK1-P, HK2 
ODPRT, HK2 ZAPRT, HK2-P, HK3 
ODPRT, HK3 ZAPRT, HK3-P, KP/
AV, C1/C2 ... 
(odvisno od izbrane komponente)

 Senzorika Desno poleg izbranega tipala je prikazana izmerjena vre-
dnost.
Merska vrednost ni nastavljiva.
Odčitajte merske vrednosti tipal za izbrano komponento 
in preverite, ali tipalo sporoča pričakovano vrednost 
(temperatura, tlak, pretok ...).

–

–
>

VF1, VF2, VF3, TR, SP, AF ... 
(odvisno od izbrane komponente)
 

 Proizv. toplote Izbira ogrevalne naprave
Vklopite delovanje posameznih grelnikov v kaskadi in pre-
verite, ali ožičenje komponent deluje. 

–
>

Izkl., OG 1 – 8

Tab. 7.25 Parametri, nastavljivi v meniju A7
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7.5   Izhod iz ravni inštalaterja

Po pribl. 60 minutah se raven za inštalaterja samodejno 
blokira. V menijih na ravni inštalaterja si lahko značilne 
parametre napeljave kadar koli ponovno ogledate.

7.6  Servisne funkcije 

7.6.1  Potek upravljanja pri servisnih funkcijah 

Servisne funkcije so rezervirane za inštalaterja. 
Servisne funkcije lahko kadar koli prikličete z vseh zaslo-
nov.
Če prikličete servisne funkcije, morate vedno slediti line-
arnemu poteku upravljanja:

Funkcijo dimnikarja aktivirate 
tako, da sočasno 1 x priti-
snete nastavitvena gumba  
in .

>

Ročno delovanje aktivirate 
tako, da sočasno 1 x priti-
snete nastavitvena gumba  
in .

>

Servisne funkcije zaključite 
tako, da sočasno 1 x priti-
snete nastavitvena gumba  
in .

>

7.6.2  Način za dimnikarski pregled

Funkcija dimnikarja je potrebna za merjenje izpustov. 

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Funkc. dimnikar
aktivirano
Proizv. toplote 1

i
 Izbira ogrevalne naprave (sivo prikazana) je 

mogoča samo pri preklopnih grelnikih.

i
 Kako lahko funkcijo dimnikarja aktivirate in 

prekinete, je opisano v poglavju Potek upra-
vljanja pri servisnih funkcijah.

Način za dimnikarski pregled aktivirate tako, da akti-
virate funkc. dimnikar. 
Pri tem sledite poteku upravljanja servisnih funkcij 
(¬pogl. 7.6.1)

>

>

Napeljava bo 20 minut delovala, neodvisno od časov-
nega programa in zunanje temperature.

Krmiljenje grelnika poteka glede na uporabljeno ogre-
valno napravo.
Pri modulacijskih ogrevalnih napravah lahko z regulator-
jem izklopite vse priključene ogrevalne naprave, ki jih 
potem tudi ponovno vklopite neposredno na ogrevalni 
napravi (s stikalom za funkcijo dimnikarja).

Upoštevajte navodila za grelnike.

Pri preklopnih grelnikih v meniju izberite grelnik, za 
katerega želite opraviti meritev izpustov. Vse druge 
naprave se za ta čas izklopijo.

V načinu za dimnikarski pregled regulator samodejno 
vklaplja priključene ogrevalne kroge. Regulator začne pri 
ogrevalnem krogu, ki ima nastavljeno najvišjo maksi-
malno temperaturo. Glede na odjem toplote nato prekla-
plja na ostale ogrevalne kroge. Merilo za preklop je tem-
peratura dvižnega voda. 
Če temperatura dvižnega voda na tipalu zbiralnika pre-
seže 80 °C, se priklopi naslednji ogrevalni krog, da se 
zagotovi odjem toplote.

7.6.3  Ročni pogon

Ročni pogon je potreben za preverjanje delovanja nape-
ljave.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Ročni pogon
aktivirano

i
 V poglavju Potek upravljanja pri servisnih 

funkcijah je opisano, kako aktivirate in preki-
nete ročno delovanje.

Pri tej funkciji se krmilijo vse črpalke sistema, kot tudi 
grelniki. Mešalni ventil ostane v zadnjem položaju.

>
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7.7  Aktiviranje posebnih funkcij

Posebne funkcije prikličete iz osnovnega prikaza. 

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C
 
OK1 Ogrevanje 22 °C
Etaža1 Eco 18 °C
Vsebnik Auto 60 °C

VRC 630

Tri posebne funkcije Varčevalna funkcija, Funkcija 
Party in Enkratno polnjenje vsebnika si sledijo v zapo-
rednih menijih.

Pritisnite (enkrat do trikrat) levi 
nastavitveni gumb , dokler se 
ne prikaže želena posebna funk-
cija.

>

 Varčevalna funkcija:
Ko se prikaže meni, je varčevalna funkcija aktivirana.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

 
Akt. varčevanje
do 18:30

VRC 630

Nastavljivi 
parametri

Opis
Nastavitveno 
območje

Tovarniška nasta-
vitev

Akt. varčevanje Varčevalna funkcija vam omogoča, da ogrevalno napeljavo 
določen čas uravnavate na znižano temperaturo. 
Vpliva samo na ogrevalne oz. kroge vsebnika tople vode, za 
katere je nastavljen način delovanja Auto ali ECO.

– –

do Čas, ko naj se varčevalna funkcija zaključi. 
Vnesite čas, ko naj se varčevalna funkcija zaključi.>

Naslednje 
cele ure

Trenutni čas, 
zaokrožen na 10 
minut

Tab. 7.26 Varčevalna funkcija

Ko nastopi nastavljeni čas, se varčevalna funkcija samo-
dejno zaključi in regulator preklopi v osnovni prikaz. 

Prekinitev varčevalne funkcije
Trikrat pritisnite levi nastavitveni gumb  .

Regulator zaključi varčevalno funkcijo in preide v 
osnovni prikaz.

>
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 Funkcija Party:

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C
Sobna temperatura 21 °C
 
Akt. funkcija Party

VRC 630

Ko se prikaže meni, je funkcija Party aktivirana.
Nastavitve niso mogoče

Čas ogrevanja in čas priprave tople vode učinkujeta 
preko naslednjega trenutka izklopa do naslednjega 
začetka ogrevanja, tj. posamezne nastavitve ogrevanja 
se za krajši čas zanemarijo. 
Funkcija Party vpliva samo na ogrevalni krog oz. krog 
vsebnika tople vode, ki je nastavljen v načinu delovanja 
Auto ali ECO.

Preverite, ali je za ogrevalni krog in vsebnik tople 
vode nastavljen način delovanja Auto ali Eco.

Če ni tako, nastavite način delovanja Auto ali Eco 
(¬ pogl. 7.2.1).

Ko zadnji ogrevalni krog ponovno začne ogrevati (pre-
klop iz načina Znižati v Ogrevanje), se funkcija Party 
samodejno zaključi in regulator preklopi v osnovni pri-
kaz. 

Prekinitev funkcije Party
Dvakrat pritisnite levi nastavitveni gumb  .

Regulator zaključi funkcijo Party in preide v osnovni pri-
kaz.

–

>

>

 Enkratno polnjenje vsebnika

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C
Sobna temperatura 21 °C
 
Enkratno
Akt. priprava TV

VRC 630

Ko se prikaže meni, je aktivirano enkratno Akt. pri-
prava TV.

Omogoča enkratno polnjenje vsebnika tople vode, 
neodvisno od trenutnega časovnega programa
Nastavitve niso mogoče 

Ko se voda v vsebniku segreje na nastavljeno tempera-
turo tople vode, se funkcija samodejno zaključi in regu-
lator preklopi v osnovni prikaz. 

i
 Temperaturo tople vode določi inštalater pri 

zagonu ogrevalne naprave.

Prekinitev enkratnega polnjenja vsebnika
Enkrat pritisnite levi nastavitveni gumb  .

Regulator zaključi enkratno priprava TV in preide v 
osnovni prikaz.

–

–

>
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8  Izročitev upravljavcu

Upravljavec regulatorja mora biti poučen o uporabi in 
delovanju regulatorja.

Upravljavcu izročite vsa zanj namenjena navodila in 
dokumentacijo naprave, da jih shrani.
Z upravljavcem predelajte navodila za uporabo in 
odgovorite na njegova vprašanja.
Upravljavca opozorite zlasti na varnostne napotke, ki 
jih mora upoštevati.
Upravljavca opozorite, naj shrani navodila v bližini 
regulatorja.
Upravljavca poučite, da morajo biti v prostoru, v kate-
rem je regulator montiran, vsi radiatorski ventili 
popolnoma odprti, če je preklapljanje v odvisnosti od 
sobne temperature aktivirano. 
Upravljavca seznanite z ukrepi za zaščito pred legio-
nelo in zaščito pred zmrzovanjem.

>

>

>

>

>

>

 Izročitev upravljavcu 8
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9  Odpravljanje motenj

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi nestrokovnih spre-
memb!
Nestrokovno spreminjanje regulatorja lahko 
poškoduje regulator ali ogrevalno napeljavo.

Spremembe ali popravila regulatorja ali 
drugih delov ogrevalne napeljave sme 
opravljati samo pooblaščen inštalater.

9.1  Pomnilnik napak

Zadnjih 10 napak se shrani v pomnilniku napak.
Zapise pomnilnika napak lahko preberete z opremo vrDI-
ALOG 810.

 9.2 Sporočila za vzdrževanje

Sporočilo za vzdrževanje upravljavca opozarja na 
potrebno vzdrževanje ogrevalne napeljave.

i
 Če na regulatorju v meniju C11 vnesete tele-

fonsko številko za servis in datum nasle-
dnjega vzdrževanja, se bosta v sporočilu za 
vzdrževanje v vrstici za oznako menija prika-
zala sporočilo Vzdržev. in telefonska številka.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C
Vzdržev. 
OK1 Ogrevanje 22,0 °C
Etaža1 Eco 18,0 °C
Vsebnik Auto 60,0 °C

VRC 630

>

9.3  Prikazi napak

Regulator lahko prikaže sporočila o napakah (prikaz 
napake).
Sem sodijo: 

sporočila o neuspeli komunikaciji s posameznimi kom-
ponentami sistema, 
nasveti za vzdrževanje ogrevalne napeljave, 
okvare tipal ter 
sporočilo, da zadana vrednost po opredeljenem 
časovnem obdobju ni dosežena. 

Prikazi napak imajo vedno najvišjo prednost. 
Če se pojavi napaka v ogrevalni napeljavi, regulator 
samodejno prikaže ustrezno nešifrirano besedilo sporo-
čila o napaki.

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C
Napaka komunik. naprave
OK1 Ogrevanje 22,0 °C
Etaža1 Eco 18,0 °C
Vsebnik Auto 60,0 °C

VRC 630

Sporočilo o napaki je prikazano tako dolgo, dokler se 
napaka ne odpravi.

Upoštevajte nasvete za diagnozo v navodilih za ogre-
valno napravo.
Za ogled zgodovine napak uporabite programsko 
opremo vrDIALOG 810.

i
 Če je napak več, prikaz vsaki 2 sekundi pre-

klopi na naslednjo napako.

–

–
–
–

>

>

9 Odpravljanje motenj
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9.4 Pregled  šifre napak

Primer sporočila o napaki:

Sr 02.12.09 15:43 –3 °C

Napaka komunik. naprave

OK1 Ogrevanje 22,0 °C

Etaža1 Eco 18,0 °C

Vsebnik Auto 60,0 °C

VRC 630

Besedilo napake Vzrok napake

Napaka komunik. VR 60 (4)
ali
Napaka komunik. naprave

Ni komunikacije z modulom kroga 
VR 60 z nastavljenim naslovom 4.
Prikazani so: 
– prizadeta komponenta,
– nedosegljivi naslov,
–  opozorilo, da je komunikacija 

prekinjena,
–  naslovni kabel ni priključen,
–  ni napajalne napetosti,
–  komponenta je okvarjena.

Napaka grelnika Grelnik preko e-vodila (eBUS) spo-
roči napako
glejte navodila grelnika

VRC 630 Napaka VF1
VR60 (4) Napaka VFa, 
VIH-RL Napaka tipala T1,
VPM W (1) Napaka tipala T1,
...

Tipalo dvižnega voda VF1 je v 
okvari.
Prikazani so: 
– prizadeta komponenta, 
–  prizadeto tipalo z oznako na 

vtični letvi ProE.
Možni vzroki: 
–  prekinitev???
–  kratki stik prizadetega tipala.

Temperaturna napaka OK2 Zadana vrednost ogrevalnega 
kroga OK2 po določenem času še 
vedno ni dosežena.
Čas je nastavljen v meniju C11:
Parameter „Prepoz. temp. 
napake“; 
Nastavitveno območje: Izkl, 0–12 h
Tovarniška nastavitev: Izkl.

V kombinaciji z napravo VIH-RL se lahko prikažejo naslednje 
napake:

Napaka anode na zunanji 
tok

Nadzor anode na zunanji tok pri 
napravi VIH-RL je ugotovil napako.

VIH-RL Kamen na topl. izm. Elektronika naprave VIH-RL je 
ugotovila, da toplotni izmenjeval-
nik potrebuje vzdrževanje.

Tab. 9.1:  Šifre napak in  vzroki napak

Nadaljnje šifre napak in opise vzrokov napak ter ukrepov 
poiščite v navodilih komponent ogrevalne napeljave.

Odpravljanje motenj 9
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10  Izklop naprave

10.1  Predčasni izklop regulatorja

calor
1

Sl. 10.1 Vklop/izklop regulatorja

Legenda
1 Preklopno stikalo

Potisnite preklopno stikalo (1) na položaj 0, da izklo-
pite regulator.

i
 Če zunanje tipalo ogrevalne naprave ne more 

sprejemati signala DCF, morate po vklopu 
regulatorja ročno nastaviti čas in datum.

Pazite, da bodo osnovni podatki pravilno nastavljeni, 
da bi časovni programi in program za počitnice lahko 
pravilno delovali in bo omogočen nadzor naslednjega 
termina vzdrževanja. 

>

>

10.2   Izklop regulatorja

e
 Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi delov pod 
napetostjo!
Omrežno stikalo ne odklopi dovoda električ-
nega toka v celoti.

Pred deli odklopite dovod toka na napravo.
Dovod električnega toka zavarujte pred 
ponovnim vklopom.

b
 Pozor!
Materialna škoda zaradi zmrzovanja!
Funkcija zaščite pred zmrzovanjem je aktivna 
samo, če je regulator vklopljen.

Prepričajte se, da izklop regulatorja ne bo 
povzročil materialne škode na ogrevalni 
napeljavi.

Preden izklopite regulator:

i
 Če boste izklopili delovanje ogrevalne 

naprave, ravnajte v skladu z navodili za grel-
nike in komponente.

Izklopite delovanje ogrevalne naprave.
Odklopite dovod toka grelniku.
Dovod električnega toka zavarujte pred ponovnim 
vklopom.

Izklop regulatorja
Potisnite preklopno stikalo (1) na položaj 0, da izklo-
pite regulator (¬sl. 10.1).
Ločite regulator od električnega omrežja.
Dovod električnega toka zavarujte pred ponovnim 
vklopom.

Nadaljnji potek je odvisen od mesta postavitve regula-
torja.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

10 Izklop naprava
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Če je regulator montiran na steno:

e
 Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi delov pod 
napetostjo!
Omrežno stikalo ne odklopi dovoda električ-
nega toka v celoti.

Pred deli odklopite dovod toka na napravo.
Dovod električnega toka zavarujte pred 
ponovnim vklopom.

2

1

Sl. 10.2  Odpiranje stenskega sestava

Legenda
1 Vijak
2 Pokrov ohišja

Pokrov ohišja je v enem kosu.

Odvijte vijak (1) na zgornji strani stenskega sestava.
Preklopite pokrov ohišja (2) navzdol. Izvlecite pokrov 
ohišja in ga snemite.
Regulator (1) potegnite s stenskega sestava (2). 
V ta namen potisnite izvijač v obe zatični reži (¬sl. 
10.2).
Odvijte in odstranite e-vodilo (eBUS) s priključne letve 
regulatorja.
Odvijte in odstranite kabel zunanjega tipala.
Odvijte stenski sestav s stene.
Po potrebi zaprite luknje v steni.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Če je regulator montiran kot naprava za daljinsko 
upravljanje:

Demontirajte pokrov ohišja naprave za daljinsko upra-
vljanje.
Previdno snemite regulator iz stenskega podnožja.
Odstranite priključni kabel. 
Po potrebi odstranite stensko podnožje.
Po potrebi zaprite luknje v steni.

10.3  Odstranjevanje regulatorja

Regulator in druga oprema ne sodita med gospodinjske 
odpadke.
Poskrbite, da bosta stara naprava in morebitni 
uporabljeni pribor odstranjena v skladu s predpisi.

>

>

>

>

>

Izklop naprava 10
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11  Recikliranje in odstranjevanje

Tako vaš regulator Vaillant calorMATIC 630 kot tudi pri-
padajoča transportna embalaža sta izdelana predvsem 
iz delov, primernih za recikliranje.

Odstranjevanje regulatorja
Vaš regulator in druga oprema ne sodita med gospodinj-
ske odpadke. Poskrbite, da bosta stara naprava in more-
bitni uporabljeni pribor odstranjena v skladu s predpisi.

 Odstranjevanje embalaže
Odstranjevanje transportne embalaže prepustite stro-
kovnemu podjetju, ki je napravo namestilo.

11 Recikliranje in odstranjevanje



 

87Navodila za namestitev naprave calorMATIC 630 0020095110_00

12  Garancija in servisna služba

12.1 Tovarniška garancija

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

12.2 Servisna služba

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garan-
cijskega lista dolžan poklicati pooblaščeni servis Vaillant. 
V nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventu-
alna popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillan-
tov servis.
Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastop-
stvu Vaillanta v Sloveniji, Vaillant d.o.o., Dolenjska 242b, 
Ljubljana ali na spletni strani: www.vaillant.si.

Garancija in servisna služba 12
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13   Tehnični podatki

13.1 Tehnični podatki naprave calorMATIC 630

Lastnosti naprave Enote
Regula-
tor

Delovna napetost V AC / Hz 230 / 50

Odjem moči regulatorja VA 4

Kontaktna obremenitev izhodnega releja 
(maks.)

A 2

Maksimalni skupni tok A 6,3

Najkrajši stikalni interval min 10

Rezervni tek min 15

Maks. dovoljena temperatura okolice °C 40

Delovna napetost tipala V 5

Najmanjši prerez

- Vodila tipal mm2 0,75

- Priključna napeljava 230 V mm2 1,50

Mere stenskega sestava

– višina mm 292

– širina mm 272

– globina mm 74

Vrsta zaščite IP 20

Razred zaščite regulatorja I

Stopnja onesnaženosti okolice običajna

Tab. 13.1 Tehnični podatki naprave calorMATIC 630

13.2  Vrednosti tipala

Vrednosti tipala VR 10 
(tipalo dvižnega voda, povratnega voda, vsebnika in 
donosa)

Temperatura v °C R v kOhm

10 5,363
15 4,238
20 3,372
25 2,700
30 2,176
35 1,764
40 1,439
45 1,180
50 0,973
55 0,806
60 0,671
65 0,562
70 0,473
75 0,399
80 0,339

85 0,288
90 0,247

Tab. 13.2 Vrednosti tipala VR 10

Vrednosti  zunanjega tipala

Temperatura v °C R v kOhm

-25 2,167

-20 2,076

-15 1,976

-10 1,862

-5 1,745

0 1,619

5 1,494

10 1,387

15 1,246

20 1,128

25 1,02

30 0,92

35 0,831

40 0,74

Tab. 13.3 Vrednosti zunanjega tipala

13 Tehnični podatki
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13.3   Tovarniške nastavitve

Tovarniške nastavitve je mogoče nastaviti in po potrebi 
ponastaviti samo na ravni inštalaterja. 

Meni Prikazano besedilo menija Nastavljivi parametri *) Nastavitveno območje
Tovarniška 
nastavitev

C2 Ogrevalni krog, parameter
(¬pogl. 7.3.1)

Znižana temperatura
Krivulja ogrevanja
ZT – meja izklopa
Čas blokade črpalke
Min. temperatura
Maks. temperatura
Maks. čas predgrevanja
Izklop termostata
Konst. dnevna temp.
Konst. nočna temp.
ZT – meja izklopa
Zad. temp. povratka

5 – 30 °C
0,1 – 4
5 – 50 °C
0 – 30 min
15 – 90 °C
15 – 90 °C
0 – 300 min
ni/vključen/termostat
5 – 90 °C
5 – 90 °C
5 – 50 °C
15 – 60 °C

15 °C
1,2
21 °C
0 min
15 °C
75 °C/ 90 °C
0 min
ni
65 °C
65 °C
21 °C
30 °C

C4 Krog vsebnika, parameter
(¬pogl. 7.3.3)

Nakn. del. črpalke
Paralelno polnjenje
Zaščita pred legio.
Zašč. pred legio. Start

0 – 15 min
Izkl./Vkl.
Izkl., Po, To, ... Ne, Po-Ne
00:00 – 24:00

5 min
Izkl.
Izkl.
04:00

C7 Celoten sistem, parameter
(¬pogl. 7.3.4)

Maks. čas predgrevanja
Zak. zaščite zmr.
Ogrevanje
Previsoka temp.

0 – 120 min
0 - 23 h
Izkl., –25 ... 10 °C
0 – 15 K

15 min
1 h
Izkl.
0 K

C8 Proizv. toplote, parameter
(¬pogl. 7.3.5)

Kotlovska histereza
Min. temperatura
Zač. moč vsebnika

1 – 20 K
15 – 90 °C
1 – 8

8 K
15 °C
1

C8 Proizv. toplote: 
Kaskadni parameter
(samo pri kaskadni napeljavi)
(¬pogl. 7.3.5)

Zakasnitev vklopa
Zakasnitev izklopa
Menjava zap. kotlov

1 – 60 min
1 – 60 min
Izkl./Vkl.

5 min
5 min
Izkl.

C9 Posebna funkcija teleSWITCH
(¬pogl. 7.3.6.1)

teleSWITCH za OK1 ... OK15
teleSWITCH za vsebnik

Ni, Ogrevanje, Izkl., Auto, Eco, Znižati
Ni, Vkl., Izkl., Auto

Znižati
Izkl.

C9 Posebna funkcija, funk. sušenja tal
(¬pogl. 7.3.6.2)

Časovni plan OK2 ... OK15 0–29 0

C11 Servis
(¬pogl. 7.3.7)

Tel. št. serviserja
Termin vzdržev.
Prepoz. temp. napake po

0–9 (17-mestna)
Datum
Izkl., 0–12 h

–
1.1.2003
Izkl.

C11 Nivo šifre, menjati (¬pogl. 7.3.7) Št. šifre 0000 ... 9999

C12 Orodje
(¬pogl. 7.3.8)

Korekcija temperature:
Zunanja temperatura
Mer. sobna temp.
Kontrast

–5 ... +5 K
–3 ... +3 K
0–16

0 K
0 K
11

A1 Asistent za inst. A1
Izbira jezika (¬pogl. 7.4.1)

Jezik

A4 Asistent za inst.
Konfiguracija sistema
(¬pogl. 7.4.2)

Število naprav
Naprave so
Naprava vkl.

1 ali 2
1-stop. ali 2-stop.
Stop. 1-2 ali 7, 8, 9

1
1-stop.
7, 8, 9

A5 Asistent za inst.
Konfiguracija sistema
(¬pogl. 7.4.3)

Prednost
Zaporni ventili
Ločen vklop
Menjava zap. kotlov 

Da/Ne
Da/Ne
Da/Ne
Izkl./Vkl.

Ne
Ne
Ne
Izkl.

A6 Asistent za inst.
Konfiguracija sistema
(¬pogl. 7.4.4)

OK1
OK2 ... OK15

Vsebnik

Krog gorilca, deaktiviran
Krog gorilca oz. mešalni krog/Konst. vre-
dnost/pov.temp.povr./Krog vsebnika/deak-
tiviran
Krog vsebnika/, deaktiviran

Krog gorilca
Mešalni krog

Krog 
vsebnika

Tab. 13.4 Tovarniške nastavitve

*) Kateri parametri so dejansko prikazani v meniju, je odvisno od 
priključenih komponent in nastavitev.

Tehnični podatki 13
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13 Tehnični podatki

 Pregled: Nastavljivi parametri na ravni upravljavca

Meni Oznaka 
menija

Nastavljive 
delovne vrednosti

Opombe Enota Min.
vrednost

Maks.
vre-
dnost

Korak/
možnost 
izbire

Tovarniška 
nastavitev

 1 Osnovni 
podatki
(¬pogl. 7.2.2)

Datum
Dan v tednu
Ura

Izberite dan, mesec, leto;
izberite ure, minute

Preklop na letni/zim-
ski čas

Auto/Izkl. Izkl.

 3 Časovni pro-
gram
(¬pogl. 7.2.1)

Dan v tednu/blok Izberite dan v tednu/blok dni 
(npr. Po–Pe)

1 Čas začetka/konca
2
3

Na voljo so tri časovna intervala 
na dan/blok dni

Ure/
minute

10 min

 4 Prog. prazni-
kov
Za cel sistem
(¬pogl. 7.2.4)

Časovna perioda 
počitnic (praznikov) 

Nastavite dan, mesec, leto 
začetka;
nastavite dan, mesec, leto 
konca

Zadana vrednost 
ogrevanja med poči-
tnicami

Nastavitev zadane sobne tem-
perature za čas počitnic

°C 5 30 1 15

 5 OK1
parameter
(¬pogl. 7.2.5)

Znižana tempera-
tura

Znižana temperatura za 
časovno obdobje med časovnimi 
intervali; 
če je nastavljena funkcija 
zaščite pred zmrzovanjem, je 
znižana temperatura samodejno 
5 °C;
znižana temperatura ni prika-
zana

°C 5 30 1 15

Krivulja ogrevanja Uravnavanje temperature dvi-
žnega voda v odvisnosti od 
zunanje temperature; 
možna izbira različnih ogreval-
nih krivulj

0,1 4 0,05-0,1 1,2

Topla voda
parameter
(¬pogl. 7.2.5)

Zadana vrednost 
tople vode

Nastavitev zadane temperature 
za pripravo tople vode

°C 35 70 1,0 60

 7 Imena
menjava 
(¬pogl. 7.2.6)

OK1 Vnos poljubnih imen, dolžine do 
10 znakov

OK1

 8 Nivo šifre
Avtorizirano
(¬pogl. 7.2.7)

Št. šifre Vnos številke šifre za dostop do 
ravni upravljanja za inštalaterja

Tab. 13.5   Nastavljivi parametri na ravni upravljavca
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 Izjava o skladnosti

Sl. A.1 Izjava o skladnosti

Dodatek
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Seznam strokovnih izrazov

 Znižana temperatura
Znižana temperatura je temperatura, na katero ogreva-
nje uravnava sobno temperaturo izven časovnega inter-
vala.

ZT – ogrevanje
Zunanja temperatura, od katere stalno poteka ogrevanje 
z zadano sobno temperaturo/ogrevalno krivuljo, dode-
ljeno ogrevalnemu krogu, izven programiranega časov-
nega intervala. 
Nočno znižanje ali popoln izklop se več ne izvajata, ko se 
nastavljena temperatura doseže ali preseže.

Zakasnitev izklopa (samo za kaskade)
Po izteku časa zakasnitve izklopa se naslednja izklopna 
stopnja aktivira samo takrat, ko je temperatura izklopa 
še vedno presežena.

Zunanja temperatura (ZT) – meja izklopa
Pod ZT – meja izklopa se nastavi vrednost zunanje tem-
perature, pri kateri se v odvisnosti od potrebe aktivira 
izklop ogrevanja (samodejni poletni izklop).
ZT – meja izklopa se lahko nastavi za vsak ogrevalni 
krog posebej, v območju od 5 do 50 °C, pri serijski 
izvedbi je nastavljena vrednost 21 °C. Zadana sobna vre-
dnost za vsak ogrevalni krog je serijsko nastavljena na 
20 °C. Če je potrebno v osnovnem meniju spremeniti 
zadano sobno vrednost, bo morda potrebno spremeniti 
tudi vrednost ZT – meja izklopa (najmanj 1 °C višja od 
zadane sobne vrednosti).

Raven upravljavca
Raven upravljavca prikazuje osnovne parametre, ki jih 
lahko nastavljate/spreminjate brez posebnega znanja in 
med običajnim delovanjem. Svojo ogrevalno napeljavo 
lahko prilagodite svojim potrebam tako, da parametre 
ustrezno nastavite.

Raven inštalaterja
Raven inštalaterja prikazuje specifične parametre, ki jih 
lahko nastavi/spremeni inštalater. Ta raven upravljanja 
je rezervirana za inštalaterja, zato je zaščitena s šifro za 
dostop.

Funkcija sušenja tal
Funk. sušenja tal služi za to, da se sveže položen grelni 
estrih „suši z ogrevanjem“ v skladu s predpisi. Pri aktivi-
rani funkciji se prekinejo vsi načini dela, vključno z nači-
nom dela, izbranim preko telefonskega kontakta. Tem-
peratura dvižnega voda reguliranega ogrevalnega kroga 
se uravnava po prednastavljenem programu, neodvisno 
od zunanje temperature.
Začetna temperatura: 25 °C
Na zaslonu je prikazan način delovanja s trenutnim dne-
vom in zadano temperaturo dvižnega voda, tekoči dan 
se lahko nastavlja ročno.
Ob vklopu funkcije se dejanski čas vklopa shrani. Zame-
njava dneva vedno poteka
natanko ob tem času.
Po izpadu/vklopu omrežja se sušenje estriha vklopi z
zadnjim pred tem aktivnim dnevom.

Zakasnitev zaščite pred zmrzovanjem/zaščita ogre-
vanja pred zmrzovanjem
Funkcija zaščite ogrevanja pred zmrzovanjem v načinih 
delovanja Izkl., Eco (izven programiranega časovnega 
intervala) zagotavlja zaščito napeljave pred zmrzova-
njem in velja za vse priključene ogrevalne kroge. Da bi 
se preprečilo zmrzovanje napeljave, se pri zunanji tem-
peraturi manj kot 3 °C zadana vrednost sobne tempera-
ture postavi na nastavljeno zadano znižano vrednost in 
se vklopi črpalka ogrevalnega kroga. Funkcija zaščite 
pred zmrzovanjem se lahko z nastavitvijo zakasnitve-
nega časa preloži za določen časovni interval (nastavi-
tveno območje 0 – 23 h).
Poleg tega se zaščita pred zmrzovanjem aktivira neodvi-
sno od izmerjene zunanje temperature, kadar se pri pri-
klopljeni napravi za daljinsko upravljanje ugotovi, da je 
izmerjena sobna temperatura nižja od nastavljene zni-
žane temperature.

Ročni pogon
V ročnem načinu delovanja lahko krmilite vsako posa-
mezno tipalo, črpalko in mešalni ventil ogrevalnih kro-
gov posebej in preverite njihovo delovanje.

 Ogrevalni krog
Ogrevalni krog je zaprt sistem krogotoka vodov in 
porabnikov toplote (npr. radiatorjev). Segreta voda teče 
iz grelnika v ogrevalni krog in se kot ohlajena voda 
znova vrača v grelnik.
Ogrevalna napeljava običajno obsega najmanj en ogre-
valni krog. Lahko pa so priključeni tudi dodatni ogrevalni 
krogi, npr. za oskrbo več stanovanj ali dodatno talno 
ogrevanje.

OK1
OK1 (HK1) je standardno ime (tovarniška nastavitev) za 
ogrevalni krog 1 vaše ogrevalne napeljave. Ime OK1 
lahko spremenite.

Seznam strokovnih izrazov
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Krivulja ogrevanja
Krivulja ogrevanja označuje razmerje temperature dvi-
žnega voda ogrevalne napeljave v odvisnosti od zunanje 
temperature. Temperatura dvižnega voda ogrevalnega 
kroga je toliko toplejša, kolikor nižja je zunanja tempera-
tura.  

Ogrevalna napeljava
Ogrevalna napeljava ogreva stanovanje in skrbi za pri-
pravo tople vode.

Črpalka ogrevanja
Črpalka ogrevanja je v ogrevalni napeljavi črpalka kotla, 
ki potiska segreto ogrevalno vodo v radiatorje in na 
hišne priključke in istočasno s teh mest vrača ohlajeno 
vodo iz povratnega voda, da bi jo grelnik lahko ponovno 
segrel.

Temperatura dvižnega voda ogrevanja
Vaš grelnik segreva vodo, ki jo nato črpa vaš ogrevalni 
sistem. Temperatura te vode na iztoku iz grelnika se 
imenuje temperatura dvižnega voda.

 Menjava zaporedja kotlov (samo za kaskade)
Namen menjave zaporedja kotlov je enakomeren čas 
delovanja vseh priklopljenih ogrevalnih naprav.
Menjava zaporedja kotlov se izvede, ko:
1. se menjava zaporedja kotlov potrdi v meniju in
2. je menjava zaporedja kotlov po izbranem hidravlič-

nem planu možna in
3. znaša razlika v trajanju krmiljenja med prvim in 

zadnjim kotlom 100 h.
V tem primeru se kotli uredijo v zaporedje po nara-
ščajočem številu ur krmiljenja.
Pri tem se uporablja notranja vrednost ur krmilje-
nja, ne odčitajo se ure delovanja grelnika.

Opombe:
Pri različnih ogrevalnih napravah z različno močjo 
menjava zaporedja kotlov ni smiselna.
Izhodiščna nastavitev: brez menjave zaporedja kotlov

Legionela
Legionela je v vodi živeča bakterija, ki se hitro razmno-
žuje in lahko povzroča hude pljučne bolezni. Pojavi se 
tam, kjer segreta voda zagotavlja optimalne pogoje za 
razmnoževanje. Kratkotrajno segrevanje vode na tem-
peraturo nad 65 °C uniči legionelo.

–

–

Maksimalno predgrevanje (ogrevanje)
S to funkcijo je omogočeno aktiviranje ogrevalnega 
kroga pred časovnim intervalom, z namenom, da se 
doseganje zadane sobne vrednosti zagotovi na začetku 
časovnega intervala.
Funkcija se izvede samo za prvi časovni interval dneva. 
Začetek segrevanja se določa v odvisnosti od zunanje 
temperature:
Vpliv zunanje temperature:
ZT ≤ –20 °C : nastavljeno trajanje predgrevanja
ZT ≥ +20 °C : brez predgrevanja

Izklop termostata
Izklop termostata upošteva sobno temperaturo pri izra-
čunavanju temperature dvižnega voda. 
Predpogoj: 

V napravo za daljinsko upravljanje oz. stenski regula-
tor je montirano tipalo temperature, ki meri sobno 
temperaturo. 
Funkcijo izklopa termostata mora za posamezen 
ogrevalni krog aktivirati inštalater (v meniju C2). 

Sobna temperatura
Sobna temperatura je dejanska izmerjena temperatura v 
stanovanju.

Zadana sobna temperatura
Zadana sobna temperatura je temperatura, ki jo želite 
doseči v stanovanju in jo določite z regulatorjem. Če je 
regulator nameščen v bivalnem prostoru, velja zadana 
sobna temperatura za prostor, v katerem je regulator 
nameščen. Če je regulator nameščen v grelnik, velja 
zadana sobna temperatura kot okvirna vrednost za 
regulacijo temperature dvižnega voda po ogrevalni kri-
vulji.

Vrsta zaščite
Vrsta zaščite podaja primernost električnih naprav za 
različne pogoje okolja, poleg tega pa tudi zaščito pred 
morebitno nevarnostjo pri uporabi teh naprav.
Primer: 
Vrsta zaščite regulatorja je IP 20. Obe podani številki sta 
pomembni. 
Prva številka označuje zaščito naprave pred dotikom, 
npr. s predmeti ali deli predmetov, ki lahko vdrejo v 
nevarna območja naprave 
(2 = predmeti > premera 12,5 mm).
Druga številka označuje zaščito naprave pred vodo (0 = 
brez zaščite). 

Razred zaščite
Razred zaščite označuje razdelitev in označitev električ-
nih naprav glede na uporabljene zaščitne ukrepe za pre-
prečevanje električnega udara.

–

–

Seznam strokovnih izrazov
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Zadana vrednost
Zadana vrednost je želena vrednost upravljavca, ki se 
nastavi na regulatorju, npr. zadana sobna temperatura 
ali zadana temperatura vsebnika za pripravo tople vode.

Polnjenje vsebnika
Polnjenje vsebnika pomeni, da se voda v vsebniku 
segreva na želeno temperaturo tople vode.

Preklop na letni/zimski čas
V osnovnem prikazu je mogoče določiti, ali se preklop na 
poletni/zimski čas samodejno izvede.
V tovarniških nastavitvah (stanje pri dobavi) se samo-
dejni preklop ne izvaja.
Če je regulator opremljen z zunanjim tipalom VRC DCF, 
poteka preklop na poletni/zimski čas samodejno. Izklop 
samodejnega preklopa v tem primeru ni možen.
Zadnji teden v marcu se ura premakne eno uro naprej: z 
2:00 na 3:00 h.
Zadnji teden v oktobru se ura premakne eno uro nazaj: s 
3:00 na 2:00 h.

Posebni načini delovanja:
Če je za krog vsebnika izbran način delovanja Auto, 
naslednji posebni načini delovanja vplivajo na dodatno 
polnjenje:
Party: polnjenje vsebnika do padajoče stranice
naslednjega časovnega intervala
Dopust: polnjenje vsebnika je deaktivirano
Enkratno polnjenje vsebnika: Vsebnik se napolni enkrat 
do nastavljene zadane temperature 

teleSWITCH
Vaillantovo telefonsko daljinsko stikalo teleSWITCH za 
daljinsko upravljanje ogrevanja preko telefona. 

Prepoz. temp. napake
S to funkcijo je omogočeno prepoznavanje napake v 
zvezi z nastavitvami oz. odčitki v ogrevalnem krogu.
Če se prednastavljena zadana temperatura po daljšem 
času (možne nastavitve parametra: Izkl., od 1 do 12 h) ni 
dosežena, se za prizadeti krog izpiše prikaz napake.
Tovarniška nastavitev: Izkl.

Korekcija temperature – zunanja temperatura
Zaznana vrednost zunanjega tipala, ki je priklopljeno na 
regulator solarnega sistema, se lahko zaradi izravnave 
zunanjih vplivov preslika na vrednost +/- 5 °C.
To pomeni, da se izmerjena temperatura spremeni za 
nastavljeno vrednost.
Nastavitveno območje: –5 K ... +5 K,
Izhodiščna nastavitev: 0 K

Korekcija temperature – dejanska temperatura
Prikazano vrednost sobne temperature lahko po potrebi 
premaknete navzgor ali navzdol, v območju +/–3 °C.

Previsoka temp.
Funkcija pri mešalnih ogrevalnih krogih
a) preprečuje, da mešalni ventil pri zadani temperaturi 

kotla malo pred ponovnim vklopom kotla kljub polni 
odprtosti ne bi mogel doseči svoje zadane vrednosti, 

b) preprečuje, da mešalni krog pri stalnem mešanju ob 
jutranjem segrevanju ne bi mogel doseči zadane vre-
dnosti mešalnega kroga (tudi če je temperatura 
izvora na zadani vrednosti), ker stalno mešanje pre-
močno zniža temperaturo mešalnega kroga,

c) omogoča optimalno območje regulacije za delovanje 
mešalnega ventila. (Stabilno delovanje je možno 
samo, če je treba mešalni ventil le v redkih primerih 
postaviti na oznako „Odprt“, s čimer je zagotovljena 
visoka kakovost regulacije.)

Kljub temu lahko za vse mešalne kroge skupaj nastavite 
vrednost previsoke temperature kotla. Le-ta zvišuje tre-
nutno zadano vrednost ogrevalnega kroga na nasta-
vljeno vrednost.

Temperatura dvižnega voda
Glejte Temperatura dvižnega voda ogrevanja.

Prednost
Prednost učinkuje kot ločilno stikalo za vklop enega 
samega grelnika. Vsebnik je hidravlično vezan neposre-
dno z grelnikom. 
Med polnjenjem vsebnika vse črpalke ogrevalnih krogov 
še naprej delujejo.

Priprava tople vode
Vaš grelnik segreva vodo v vsebniku tople vode na 
izbrano zadano temperaturo vsebnika. Če temperatura v 
vsebniku tople vode pade za določeno vrednost, se voda 
znova segreva na zadano temperaturo vsebnika. Za 
segrevanje vsebine vsebnika lahko programirate časovni 
interval.

 Vremensko voden 
Ločeno tipalo, montirano na prostem, meri zunanjo tem-
peraturo in jo sporoča regulatorju. Pri nižjih zunanjih 
temperaturah regulator skrbi za višjo moč ogrevanja, pri 
višjih zunanjih temperaturah pa za zmanjšano moč ogre-
vanja. 

Časovni interval
Za ogrevanje, pripravo tople vode in Cirk. črpalko lahko 
programirate do tri časovne intervale na dan.
Primer: 
Časovni interval 1: Po 09.00 – 12.00 h
Časovni interval 2: Po 15.00 – 18.30 h

Pri pripravi tople vode je za vse časovne intervale odlo-
čilna zadana vrednost tople vode.
Pri obtočni črpalki časovni intervali določajo čas delova-
nja.

Seznam strokovnih izrazov
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Obtočna črpalka
Ko odprete pipo za točenje tople vode, lahko – odvisno 
od dolžine napeljave – traja le nekaj trenutkov, da pri-
teče topla voda. Obtočna črpalka črpa toplo vodo v 
krogu preko vaše toplovodne napeljave. Na ta način je, 
ko odprete pipo, topla voda takoj na razpolago. Za 
obtočno črpalko lahko programirate časovni interval.

Seznam strokovnih izrazov
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