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1 Securitate
1

Securitate

1.1

Utilizarea conform destinaţiei

La utilizare improprie sau neconformă cu
destinaţia pot rezulta deteriorări ale produsului şi alte pagube materiale.
Produsul reglează o instalaţie de încălzire cu
un generator de căldură Vaillant cu interfaţă
eBUS în funcţie de temperatura exterioară şi
de timp.
Utilizarea conform destinaţiei conţine:
– respectarea instrucţiunilor de exploatare,
instalare şi întreţinere alăturate ale produsului, cât şi ale altor componente ale instalaţiei
– instalarea şi montajul corespunzător aprobării produsului şi sistemului
– respectarea tuturor condiţiilor de inspecţie
şi întreţinere prezentate în instrucţiunile de
inspecţie şi întreţinere.
Utilizarea preconizată cuprinde în plus instalarea conform clasei IP.
O altă utilizare decât cea descrisă în instrucţiunile prezente sau o utilizare care o depăşeşte pe cea descrisă aici este neconformă
cu destinaţia. Neconformă cu destinaţia este
şi orice utilizare comercială şi industrială directă.
Atenţie!
Este interzisă orice utilizare ce nu este conformă cu destinaţia.
1.2

Indicaţii de siguranţă generale

1.2.1 Pericol cauzat de calificarea
insuficientă
Următoarele lucrări trebuie efectuate doar de
o persoană competentă, care este suficient
de calificată:
–
–
–
–
–
–
–

Montajul
Demontare
Instalarea
Punerea în funcţiune
Întreţinere
Reparare
Scoaterea din funcţiune

▶ Procedaţi conform tehnologiei de ultimă
oră.
▶ Respectaţi toate directivele, normele, legile
şi alte reglementări valabile.
1.2.2 Pericol de pagube materiale cauzate
de îngheţ
▶ Nu instalaţi produsul în încăperi cu pericol
de îngheţ.
1.2.3 Pericol prin funcţionări deficitare
▶ Instalaţi controlerul în aşa fel, încât să nu
fie acoperit cu piese de mobilier, draperii
sau alte obiecte.
▶ Dacă este activată funcţia Controlul temperaturii camerei, atunci informaţi utilizatorul că trebuie să fie deschise toate robinetele corpurilor de încălzit în camera în care
este montat controlerul.
▶ Dispuneţi separat cablurile pentru tensiunea de reţea şi cablurile pentru senzor
resp. bus peste o lungime de 10 m.
1.3

Selectarea conductelor

▶ Pentru cablare utilizaţi cabluri din comerţ.
▶ Nu folosiţi cabluri flexibile pentru cablurile
pentru tensiunea de reţea.
▶ Folosiţi cabluri cu izolaţie pe post de cabluri pentru tensiunea de reţea (de ex.
NYM 3x1,5).
Secţiunea conductei
Cablu de conectare pentru
tensiunea de reţea (cablu
pentru pompe sau pentru
conectarea la vana amestecătoare)

≥ 1,5 mm²

Cablu eBUS (joasă tensiune)

≥ 0,75 mm²
≥ 0,75 mm²

Cablu de senzor (tensiune
joasă)

Lungimea conductei
Cabluri de senzori
Cabluri de bus

≤ 50 m
≤ 125 m

▶ Respectaţi instrucţiunile ce însoţesc produsul.

4
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Securitate 1
1.4

Prescripţii (directive, legi, norme)

▶ Respectaţi prescripţiile, normele, directivele şi legile naţionale.
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2 Indicaţii privind documentaţia
2

Indicaţii privind documentaţia

2.1

▶

Respectarea documentaţiei conexe
Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare şi
instalare alăturate componentelor instalaţiei.

2.2

▶

Păstrarea documentaţiei
Predaţi atât aceste instrucţiuni, cât şi toate documentaţiile conexe utilizatorului instalaţiei.

2.3

Valabilitatea instrucţiunilor

Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru:

VRC 700/4 – număr articol
România

2.4

0020171319

Pompă de încălzire, pentru toate pompele de încălzire
Pompă de încălzire hibrid, pentru VWS 36/4 230V şi
VWL 35/4 S 230V
Regulator, începând cu versiunea VRC 700
Aparat de comandă la distanţă, începând cu versiunea
VR 91

–
–

3
3.1

Număr

Cuprins

1

Controler

1

Senzor extern VRC 693 sau senzor extern
VRC 9535

1

Material de fixare (2 şuruburi şi 2 dibluri)

1

Regletă cu 6 poli

1

Mufă cu 3 pini

1

Documentaţie

▶

Montajul

4.1

Montarea regulatorului în spaţiul locativ

Condiţii: Placa electronică a regulatorului fără mufa cu pini cu 3 poli introdusă

▶

Montaţi regulatorul în aşa fel pe peretele interior al camerei de zi, încât să se asigure o înregistrare sigură a
temperaturii camerei.
– Înălţimea de montare: 1,5 m

Descrierea produsului
Plăcuţa de timbru

Ø6
1

Pe placa de construcţie se află următoarele date:
Date de pe plăcuţa de timbru

Semnificaţie

Numărul serial

pentru identificare

multiMATIC

Denumirea produsului

V

Tensiunea de exploatare

mA

Curent absorbit

2

2

1

Caracteristica CE

Prin caracteristica CE se certifică faptul că produsele îndeplinesc cerinţele de bază ale directivelor în vigoare conform
plăcuţei cu date constructive.
Declaraţia de conformitate poate fi consultată la producător.

4

3

1

1

6

Verificaţi caracterul complet al setului de livrare.

4

Plăcuţa cu date constructive se află pe placa electronică a
produsului şi nu mai este accesibilă din exterior după montarea în aparatul de încălzire sau după asamblarea în zona
locativă pe un perete.

3.2

Verificarea setului de livrare

La alegere, puteţi monta regulatorul în aparatul de încălzire
sau, separat, îl puteţi monta în zona locativă pe un perete.

Nomenclatură

Pentru simplificare se utilizează următoarele noţiuni:
–
–

3.3

2

1.
2.

Orificii pentru ghidajul
de cablu
Orificii de fixare

3
4

Mufa cu pini cu cleme
pentru cablul eBus
Fanta de deschidere

Înşurubaţi soclul mural conform figurii.
Conectaţi cablul eBUS. (→ pagina 8)
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Montajul 4
4.3

Montarea senzorului extern

Condiţiile pentru locul de montare sunt:
–
–
–
–
–
–
–

pe o poziţie care să nu fie foarte protejată de vânt
nu trebuie să fie un loc care să permită circulaţia curentului
fără expunere directă la radiaţie solară
să nu fie influenţată de sursele de căldură
pe o faţadă îndreptată spre Nord sau Nord-Vest
la clădirile cu până la 3 etaje cu 2/3 din înălţimea faţadei
la clădirile cu mai mult de 3 etaje, între etajul 2 şi 3

4.3.1
1.
2.

Montarea senzorului extern

Marcaţi un loc potrivit pe perete.

Alternativă 1 / 2
Condiţii: Senzorul extern VRC 693

3.

Apăsaţi cu grijă regulatorul în soclul mural.
1

4.2

Montarea regulatorului în generatorul de
căldură
Indicaţie
Dacă aţi instalat un sistem cu pompă de căldură
hibrid, atunci trebuie să montaţi regulatorul în
zona locativă.

2
3

Condiţii: Generatorul de căldură nu este conectat prin VR 32 la eBUS.

▶
1.

2.

4

2

Alternativă 1 / 2
Condiţii: Racorduri cu fişă dispuse vertical cu pini în pupitrul de comandă al generatorului de căldură, Placa electronică a regulatorului
fără mufa cu 3 pini introdusă

▶
2.

5

Îndepărtaţi capacul frontal de pe generatorul de căldură
pentru avansul regulatorului.
La montarea regulatorului în pupitrul de comandă al generatorului de căldură procedaţi conform descrierii din
instrucţiunile de instalare ale generatorului de căldură.

Împingeţi cu grijă regulatorul în conectorul pupitrului
de comandă.

3

▶

Efectuaţi alezaje corespunzător orificiilor de fixare
(1).

Alternativă 2 / 2
Condiţii: Racorduri cu fişă dispuse orizontal fără ştifturi în pupitrul de
comandă al generatorului de căldură, Placa electronică cu mufa 3
cu pini introdusă orizontal

▶
3.

Împingeţi cu grijă regulatorul cu mufa cu 3 pini introdusă în conectorul cutiei de conexiune.

Conectaţi senzorul extern. (→ pagina 8)
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5 Instalaţia electrică
2.

Alternativă 2 / 2

5.2

Condiţii: Senzorul extern VRC 9535

1.

1

▶

2

Conectaţi cablul eBUS la clemele eBUS în soclul mural
al regulatorului.
Conectaţi cablul eBUS la clemele eBUS ale ventilatorului.

3

Condiţii: Ventilator cu VR 32 conectat la eBUS, Ventilator cu unul sau mai
multe generatoare de căldură Vaillant

▶
5
4
2
3

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

5

▶
▶

Conectaţi cablul eBUS la clemele eBUS în soclul mural
al regulatorului.
Conectaţi cablul eBUS la eBUS comun al generatorului
de căldură.
Setaţi comutatorul de adresă al VR 32 în ventilator pe
poziţia 3.

5.3

Conectarea senzorului extern
Indicaţie
Dacă este racordat un modul suplimentar, atunci
la instalarea electrică a senzorului extern respectaţi instrucţiunile modulului suplimentar.

Efectuaţi alezaje corespunzător orificiilor de fixare
(1).

Pozaţi cablul de racordare (3) conform figurii.
Detaşaţi capacul carcasei (5).
Slăbiţi piuliţa olandeză (2) şi împingeţi cablul de racordare prin canalul cablului.
Strângeţi piuliţa olandeză.

◁

La conectarea regulatorului la ventilator procedaţi conform descrierii din instrucţiunile de instalare ale ventilatorului.

Condiţii: Ventilator fără VR 32 conectat la eBUS, Ventilator fără generator
de căldură Vaillant

▶

▶

Conectarea regulatorului la ventilator

Garnitura din ghidajul de cablu se potriveşte la diametrul cablului folosit.

1.

La racordarea senzorului extern, procedaţi conform
descrierii din instrucţiunile de instalare ale generatorului
de căldură.

2.

Alternativă 1 / 2
Condiţii: Senzorul extern VRC 693

Conectaţi senzorul extern. (→ pagina 8)
Aşezaţi garnitura între soclul mural şi capacul carcasei.
Fixaţi capacul carcasei.

Instalaţia electrică

Dacă racordaţi cablul eBUS, atunci nu trebuie să acordaţi
atenţie polarităţii. Dacă inversaţi cele două conexiuni, atunci
comunicarea nu este afectată.

5.1
1.

2.
3.

8

Conectarea regulatorului la generatorul de
căldură

1

▶

2

Conectaţi cablul de racordare la clemele senzorului
extern (1).

La deschiderea pupitrului de comandă al generatorului
de căldură procedaţi conform descrierii din instrucţiunile
de instalare ale generatorului de căldură.
Conectaţi cablul eBUS la clema eBUS în soclul mural al
regulatorului.
Conectaţi cablul eBUS la clemele eBUS ale generatorului de căldură.
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Punerea în funcţiune 6
2.

8

Alternativă 2 / 2

Funcţii de comandă şi afişare

Condiţii: Senzorul extern VRC 9535

Indicaţie
Funcţiile descrise în acest capitol nu stau la dispoziţie pentru toate configurările sistemului.
Regulatorul dispune de nivelul pentru operator şi de nivelul
pentru instalator.
În instrucţiunile de exploatare ale regulatorului sunt descrise
posibilităţile de setare şi citire pentru operator, conceptul de
comandă şi un exemplu de comandă.
1

▶
3.
4.
5.

6

2

Conectaţi cablul de racordare la regleta senzorului
extern (1).

Conectaţi cablul de racordare la mufa cu 6 pini a generatorului de căldură (2).
Treceţi cablul de racordare cu mufa cu 6 pini în pupitrul
de comandă al generatorului de căldură.
Introduceţi mufa cu 6 pini în locul de racordare X41 de
pe placa electronică a pupitrului de comandă.

Punerea în funcţiune

Dacă puneţi în funcţiune sistemul pentru prima dată după
instalaţia electrică, atunci porniţi automat asistentul de instalare al componentelor. Reglaţi valorile necesare întâi la
componente, iar apoi la regulator.

Posibilităţile de setare şi citire pentru instalator le găsiţi la
tasta de selectare Meniu → Meniu specialist → Introduceţi
codul.
Nivel pentru specialişti (→ pagina 29)
Precizarea căii la începutul descrierii unei funcţii indică modalitatea în care ajungeţi la această funcţie în structura meniului. În paranteza dreaptă se afişează nivelul de divizare de
care aparţine funcţia.
Descrierea funcţiilor pentru CIRCUIT ÎNCĂLZIRE 1,
ZONA1, Pompa de căldură 1, Generator căldură şi Boiler
solar 1, este valabilă pentru toate circuitele de încălzire,
zonele, pompele de încălzire, generatoarele de căldură şi
boilerele solare existente. Dacă o funcţie este valabilă numai
pentru anumite circuite de încălzire, zone, pompe de încălzire, generatoare de căldură şi boilere solare, atunci acest
lucru este specificat la funcţie.

8.1

Informaţii service

Asistent instalare (→ pagina 28)

8.1.1

Introducere date de contact

După ce aţi parcurs asistentul de instalare, apare pe display
Instalare terminată. Dacă apăsaţi tasta de selectare OK,
ajungeţi la configurarea sistemului la nivelul pentru specialişti.

Meniu → Meniu specialist → Informaţii service → Introducere
date de contact

Restul de valori le setaţi în nivelul pentru specialişti şi în domeniul de comandă al utilizatorului.

–
–

Nivel pentru specialişti (→ pagina 29)
Niveluri de operare (→ instrucţiuni de utilizare, anexa A.2)
Toate setările pe care le-aţi efectuat prin asistentul de instalare le puteţi modifica ulterior domeniul de comandă al utilizatorului sau la nivelul pentru specialişti.

8.1.2

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Predarea către utilizator
Informaţi operatorul asupra modului de întrebuinţare şi
funcţionare a produsului său.
Predaţi utilizatorului spre păstrare toate instrucţiunile şi
documentaţia aparatului prevăzută pentru acesta.
Comunicaţi utilizatorului numărul de articol al produsului.
Parcurgeţi instrucţiunile de utilizare împreună cu utilizatorul.
Răspundeţi la toate întrebările acestuia.
Puneţi accentul pe instrucţiunile de siguranţă pe care
operatorul trebuie să le respecte.
Asiguraţi-vă de faptul că exploatatorul cunoaşte toate
măsurile de protecţie antilegionella pentru a îndeplini
indicaţiile valabile privind profilaxia Legionella.
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Introducere dată revizie

Meniu → Meniu specialist → Informaţii service → Dată revizie
–

7

Puteţi să introduceţi datele dumneavoastră de contact
(Firma şi Număr telefon) în regulator.
Dacă este atinsă data pentru următorul termen de revizie, atunci utilizatorul poate afişa datele pe display-ul regulatorului.

Puteţi memora o dată (Zi, Lună, An) pentru următoarea
revizie programată în regulator.

Când se atinge data pentru un termen de întreţinere curentă,
atunci apare în afişajul de bază un mesaj de întreţinere curentă.

9

8 Funcţii de comandă şi afişare
8.2

Sistem

8.2.1

Citirea stării erorii

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Starea erorii
–

Cu această funcţie puteţi citi starea instalaţiei de încălzire. Dacă nu există nicio defecţiune, atunci apare
mesajul fără eroa.. Dacă există o defecţiune, atunci
apare ca stare Listă erori. Dacă apăsaţi tasta de
selectare dreapta, se afişează mesajele de eroare
(→ pagina 22).

8.2.2

Citirea presiunii apei din instalaţia de încălzire

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Presiune apă
–

Cu ajutorul acestei funcţii puteţi citi presiunea apei din
instalaţia de încălzire.

8.2.3

Citirea stării sistemului

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Starea sistemului
–

Cu această funcţie puteţi citi modul de funcţionare în care
se află instalaţia de încălzire.

Standby: Instalaţia de încălzire nu semnalează un necesar
de energie.

–

Cu această funcţie puteţi activa o curbă de încălzire automată.

Dacă aţi activat această funcţie cu valoarea de reglare Da,
atunci regulatorul ajustează automat curba de încălzire.
Ajustarea automată a curbei de încălzire se realizează în
paşi mici. Reglaţi adecvat curba de încălzire pentru clădire
cu funcţia Curba de încălzire, astfel încât funcţia Curba încălzire adapt să mai trebuiască să efectueze adaptarea fină.
Premisa este:
–
–
–
–

Regulatorul este montat în spaţiul locativ.
Un eventual aparat de comandă la distanţă existent este
montat în spaţiul locativ
Regulatorul sau, după caz, aparatul de comandă la distanţă este alocat la zona corectă la funcţia Alocare zone.
La funcţia Control temp cameră este selectată valoarea
Termostat sau Contr temp.

8.2.8

Configurarea modului de funcţionare

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Config mod funcţ
–

Cu această funcţie puteţi stabili zonele asupra cărora vor
avea efect setarea modului de funcţionare şi temperatura
dorită din nivelul de utilizator.

ACM: Instalaţia de încălzire se află în regimul de încălzire
pentru apa caldă din boiler.

Exemplu: Sunt conectate două zone, iar dumneavoastră setaţi ZONA1. Pentru ambele zone activaţi cu tasta de selectare stânga Meniu → Setări de bază → Mod funcţionare modul de funcţionare Încălzire → Auto. Dacă operatorul modifică acum cu tasta de selectare dreapta Mod funcţion. modul
de funcţionare pe Zi, atunci modul de funcţionare se modifică
numai pentru ZONA1. Pentru ZONA2 se păstrează în continuare modul de funcţionare Auto.

8.2.4

8.2.9

Reg Încălz.: Instalaţia de încălzire se află în regimul de încălzire pentru circuitele de încălzire.
Răcire: Instalaţia de încălzire se află în regimul de răcire.

Setarea întârzierii la protecţia antiîngheţ

Activarea răcirii automate

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Întârz prot. Antiîng

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Răcire automată

–

–

Cu această funcţie puteţi întârzia activarea protecţiei
antiîngheţ prin setarea unui timp de întârziere.

8.2.5

Setarea limitei de temperatură pentru
încălzire completă

Cu funcţia aceasta activaţi sau dezactivaţi răcirea automată.

Dacă este racordată o pompă de încălzire şi este activată
funcţia Răcire automată, atunci regulatorul comută automat
între regimul de încălzire şi de răcire.

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Încălzire completă

8.2.10 Setare start temperatură răcire

–

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → TE start răcire

Dacă temperatura exterioară este mai mică sau egală
faţă de valoarea setată a temperaturii, atunci regulatorul
reglează circuitul de încălzire cu temperatura zi dorită şi
cu curba de încălzire în afara perioadei.

–

AT ≤ valoarea setată a temperaturii: fără scădere pe timpul
nopţii sau oprire totală

8.2.6

Citirea versiunii software

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Modul regulator
–

Cu această funcţie puteţi citi versiunea software a
display-ului, a generatorului de căldură şi a modulelor de
extensie.

8.2.7

Activarea curbei de încălzire adaptive

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Curba încălzire adapt
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Cu această funcţie puteţi seta temperatura de pornire la
rece. Dacă temperatura exterioară este mai mare decât
temperatura de pornire la rece, atunci este posibil regimul de răcire.

Activaţi Răcire permisă (→ pagina 16)

8.2.11 Activaţi Regenerare surse
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Regenerare surse
–

Dacă este activată funcţia Răcire automată, atunci puteţi
să utilizaţi funcţia Regenerare surse.

Cu funcţia Programare zile plecat de acasă activată, regulatorul deconectează încălzirea şi răcirea. Dacă activaţi suplimentar funcţia Regenerare surse, atunci regulatorul repor-
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neşte răcirea şi asigură eliminarea în sol a căldurii din spaţiul
locativ cu ajutorul pompei de încălzire.

Independent de setarea realizată se activează aparatul de
încălzire suplimentară pentru protecţia antilegionella.

8.2.12 Citirea umidităţii actuale a aerului din cameră

8.2.17 Reglarea punctului alternativ

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Umid act. aer cameră

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Punct alternativ

–

–

Cu această funcţie puteţi citi umiditatea actuală a aerului
din cameră. Senzorul pentru umiditatea aerului din cameră este montat în regulator.

Această funcţie este activată numai în cazul în care regulatorul este instalat în spaţiul locativ.

8.2.13 Citirea punctului actual de rouă
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Punct act. de condens
–

Cu această funcţie puteţi citi punctul actual de rouă.

Punctul actual de rouă se calculează din temperatura actuală a camerei şi umiditatea actuală a aerului din cameră.
Valorile pentru calcularea punctului actual de condens sunt
primite de regulator de la senzorul pentru temperatura camerei şi de la senzorul pentru umiditatea aerului din cameră.
Pentru aceasta, regulatorul trebuie montat în spaţiul locativ
şi alocat unei zone. Trebuie să fie activată funcţia termostatului.

8.2.14 Stabilirea managerului hibrid
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Manager hibrid
–

Cu această funcţie puteţi stabili managerul hibrid cu care
se va regla instalaţia de încălzire.

Pompa de încălzire hibrid funcţionează întotdeauna cu funcţia triVAI, de aceea funcţia Manager hibrid nu apare ca şi
punct de listă pe display.
triVAI: Managerul hibrid orientat spre preţ caută generatorul
de căldură pe baza tarifelor setate în relaţie cu necesarul de
energie.
Punct biv.: Managerul hibrid cu punct bivalent caută generatorul de căldură pe baza temperaturii exterioare.

8.2.15 Setarea punctului bivalent al încălzirii
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Punct bivalenţă Înc
–

Dacă la funcţia Manager hibrid este selectat punctul bivalent, atunci puteţi să utilizaţi funcţia Punct bivalenţă
Înc.

La temperaturi exterioare joase, centrala suplimentară susţine pompa de căldură la generarea energiei solicitate. Prin
această funcţie stabiliţi peste care temperatură exterioară
rămâne oprit aparatul de încălzire suplimentar.

8.2.16 Setarea punctului bivalent al apei calde
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Punct bivalenţă ACM
–

La temperaturi exterioare joase, aparatul de încălzire suplimentar susţine pompa de căldură la generarea căldurii
solicitate pentru prepararea apei calde. Cu această funcţie stabiliţi temperatura exterioară la care este deblocat
aparatul de încălzire suplimentar.
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Dacă la funcţia Manager hibrid este selectat punctul bivalent, atunci puteţi să utilizaţi funcţia Punct alternativ.

Funcţia prezintă punctul alternativ. Dacă temperatura exterioară se află sub valoarea setată a temperaturii, regulatorul
opreşte pompa de căldură, iar aparatul de încălzire suplimentar generează energia necesară în regimul de încălzire.

8.2.18 Setarea temperaturii pentru funcţionarea de
urgenţă
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → T. funcţionare urg.
–

Dacă este conectată o pompă de încălzire, atunci puteţi
să utilizaţi funcţia T. funcţionare urg..

La o defectare a pompei de încălzire, aparatul de încălzire
suplimentar generează energia necesară. Pentru a evita
costurile mari de încălzire ale aparatului încălzire suplimentară, reglaţi o temperatură mică pe tur.
Operatorul observă o pierdere de căldură şi că există o problemă la pompa de căldură. Pe display apare suplimentar
mesajul Funcţionare limitată / Siguranţa confortului. Dacă
operatorul activează aparatul de încălzire suplimentar pentru generarea energiei solicitate, atunci regulatorul anulează
temperatura setată pentru regimul de urgenţă.
Nu puteţi folosi funcţia cu pompa de căldură hibrid şi, de
aceea, nu apare în lista de alegere.

8.2.19 Stabilirea tipului de aparate de încălzire
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Tip aparat înc. sup.
–

Dacă la funcţia Manager hibrid este selectată înregistrarea triVAI, atunci puteţi să utilizaţi funcţia Tip aparat înc.
sup..

Cu funcţia aceasta selectaţi care generator de căldură mai
este instalat în afară de pompa de căldură.
Pentru ca pompa de căldură şi generatorul suplimentar de
căldură să poată funcţiona eficient şi corelat trebuie să selectaţi generatorul de căldură corespunzător. La o setare
eronată a generatorului de căldură pot rezulta cheltuieli crescute pentru utilizator.

8.2.20 Dezactivarea aparatelor la cererea
întreprinderii de alimentare cu energie
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Alimentare UPS
–

Prin această funcţie, întreprinderea de alimentare cu
energie poate transmite un semnal de dezactivare.

Semnalul de dezactivare se referă la pompa de căldură, la
aparatul de încălzire suplimentar şi la funcţiile de încălzire şi
răcire a instalaţiei. Puteţi stabili aparatele şi funcţiile pe care
le dezactivează regulatorul. Aparatele şi funcţiile stabilite
sunt dezactivate până când întreprinderea de alimentare cu
energie retrage semnalul de dezactivare.
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Generatorul de căldură ignoră semnalul de dezactivare de
îndată ce generatorul de căldură se află în protecţia contra
îngheţului.

8.2.21 Tipul sprijinului la aparatul de încălzire
suplimentar

8.2.25 Citirea succesiunii proceselor de comandă
ale cascadei
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Secvenţă de comandă
–

Cu această funcţie puteţi citi ordinea în care regulatorul
comandă generatoarele de căldură. Încălzirea suplimentară nu este afectată de ordinea proceselor de comandă
şi de aceea nu este listată.

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Aparat încăl. supl. Pt
–

Cu această funcţie puteţi stabili dacă aparatul de încălzire suplimentar să sprijine pompa de căldură la apă
caldă, la încălzire sau deloc.

–

ACM: sprijină pompa de încălzire la prepararea apei
calde
Pentru protecţia contra îngheţului sau dezgheţarea pompei de căldură se activează suplimentar aparatul de încălzire.
Încălzire: sprijină pompa de încălzire la încălzire
Pentru protecţia antilegionella se activează suplimentar
aparatul de încălzire.
ACM+Încăl.: sprijină pompa de încălzire la prepararea
apei calde şi la încălzire
inactiv: nicio susţinere a pompei de încălzire
Pentru protecţia antilegionella, protecţia contra îngheţului
sau dezgheţare se activează suplimentar aparatul de
încălzire.

–

–
–

Dacă aparatul de încălzire suplimentară este inactiv, sistemul nu poate asigura confortul.
Nu puteţi folosi funcţia cu pompa de încălzire hibrid şi, de
aceea, nu apare în lista de selecţie.

8.2.22 Citirea temperaturii pe tur a sistemului
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Temp. tur sistem
–

Cu această funcţie puteţi citi temperatura actuală, ca de
ex. la butelia de echilibrare hidraulică.

8.3

La baza fiecărei instalaţii de încălzire se află o schemă a sistemului cu planul de conexiune aferent. Într-o carte separată
cu scheme ale sistemului găsiţi schema sistemului şi diagramele de conexiuni aferente cu explicaţii.
Descărcaţi cartea cu schema sistemului de la paginile de
internet Vaillant.

Carte Schema sistemului:
Numărul documentului

8.3.1

–

Dacă este racordată o pompă de încălzire, atunci cu
această funcţie puteţi seta valoarea offset (K) pentru vasul tampon al circuitelor de încălzire.

0020200819

Stabilirea schemei sistemului

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Configurarea schemei sistemului ----] → Schema sistemului
–

Cu funcţia aceasta stabiliţi schema sistemului în regulator.

Schema aleasă a sistemului trebuie să se potrivească instalaţiei de încălzire încorporate. În manualul cu schemele sistemului găsiţi schemele posibile ale sistemului cu un număr
al schemei sistemului. Trebuie să introduceţi numărul schemei sistemului în regulator.

8.3.2

Configurarea intrărilor şi ieşirilor la VR 71

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Configurarea schemei sistemului ----] → Config. VR71
–

8.2.23 Setarea ofsetului pentru boilerul tampon
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → PV offset acum. tamp.

Configurarea schemei sistemului

Cu această funcţie configuraţi intrările şi ieşirile pe care
doriţi să le utilizaţi şi funcţiile pe care le au intrările şi
ieşirile.

Fiecare configurare are o valoare de reglare univocă, pe
care trebuie să o introduceţi în funcţia Config. VR71. Valoarea de reglare şi alocarea clemelor pentru schema selectată
a sistemului le puteţi prelua din cartea cu schema sistemului.
Racordarea senzorilor la VR 71 (→ pagina 34)

Vasul tampon se încarcă cu temperatura pe tur + valoarea
offset setată, dacă la funcţia Intrare multifuncţ. este activată
înregistrarea PV.

Racordarea actuatorilor la VR 71 (→ pagina 34)

8.2.24 Activarea succesiunii proceselor de comandă
ale cascadei

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Configurarea schemei sistemului ----] → Config. VR70 Adr 1

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Inversare de comandă
–

Dacă sistemul conţine o cascadă, atunci puteţi să utilizaţi
funcţia Inversare de comandă.

–

Oprit: Regulatorul comandă generatoarele de căldură
întotdeauna în ordinea 1, 2, 3, ....
Pornit: Funcţia serveşte la utilizarea uniformă a generatoarelor de căldură. Regulatorul sortează zilnic generatoarele de căldură în funcţie de timpul de comandă. Încălzirea suplimentară este exclusă de la sortare.

–

12

8.3.3

–

Configurarea intrărilor şi ieşirilor la VR 70

Cu această funcţie configuraţi intrările şi ieşirile pe care
doriţi să le utilizaţi şi funcţiile pe care le au intrările şi
ieşirile.

Fiecare configurare are o valoare de reglare univocă, pe
care trebuie să o introduceţi în funcţia Config. VR70 Adr
1. Valoarea de reglare şi alocarea clemelor pentru schema
selectată a sistemului le puteţi prelua din cartea cu schema
sistemului.
Racordarea actuatorilor şi senzorilor la VR 70 (→ pagina 34)
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8.3.4

Configurarea ieşirii multifuncţionale a VR 70

–

Intrarea la aroTHERM este: ME a modulului suplimentar
VWZ-AI
Intrarea la flexoTHERM este: X41, clema FB

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Configurarea schemei sistemului ----] → MA VR70 Adr 1

–

–

Dacă la intrarea pompei de căldură este prezent un semnal,
atunci sunt posibile următoarele funcţii.

Cu această funcţie puteţi regla cu ce funcţionalitate trebuie alocată ieşirea multifuncţională.

Racordarea actuatorilor şi senzorilor la VR 70 (→ pagina 34)
Dacă aţi setat la VR 70 configuraţia 3 (Config. VR70 Adr 1),
atunci nu aveţi voie să setaţi Pom încărc sau Pompă leg..
Funcţia MA VR70 Adr 1 nu apare pe display, dacă se stabileşte funcţionalitatea ieşirii multifuncţionale prin configurarea
sistemului.

8.3.5

Configurarea ieşirii multifuncţionale a VR 71

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Configurarea schemei sistemului ----] → MA VR71
–

Cu această funcţie puteţi regla cu ce funcţionalitate trebuie alocată ieşirea multifuncţională.

Racordarea senzorilor la VR 71 (→ pagina 34)

Deconect: Regulatorul nu activează nicio funcţie. Regulatorul ignoră semnalul prezent.
1xpom. rec.: Utilizatorul a apăsat tasta pentru recirculare.
Regulatorul comandă pompa de recirculare pentru un scurt
timp.
PV: Instalaţia fotovoltaică racordată produce curent suplimentar, care urmează a fi folosit pentru instalaţia de încălzire. Regulatorul activează o singură dată funcţia 1x încărcare boiler. Dacă semnalul la intrare rămâne prezent, regulatorul activează încărcarea vasului tampon în circuitul de
încălzire. La această operaţie vasul tampon este încărcat cu
temperatura pe tur şi un offset, vezi Setare offset pentru vasul tampon (→ pagina 12), atâta timp, până când semnalul
de la intrarea pompei de căldură cade din nou.

Racordarea actuatorilor la VR 71 (→ pagina 34)

8.5

Dacă aţi setat la VR 71 configuraţia 3 (Config. VR71), atunci
nu aveţi voie să setaţi Rgl.T dif. La configuraţia 6 nu aveţi
voie să setaţi Pom încărc, Pompă leg. sau Rgl.T dif.

Generator de căldură 1, pompă de
încălzire 1, modul suplimentar

8.5.1

Citirea stării

Funcţia MA VR71 nu apare pe display, dacă se stabileşte
funcţionalitatea ieşirii multifuncţionale prin configurarea sistemului.

8.4

Modul suplimentar

8.4.1

Configurarea ieşirii multifuncţionale

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Modul
suplimentar ----] → Ieşire multifuncţ. 2
–

Puteţi folosi ieşirea multifuncţionale 2 pentru comanda
pompei de recirculare, a dezumidificatorului sau a pompei de protecţie antilegionella.

În funcţie de schema stabilită a sistemului, ieşirea multifuncţională 2 este prestabilită cu o singură funcţie sau puteţi seta
o funcţie dintr-o selecţie de două sau trei funcţii.

8.4.2

Setarea puterii de ieşire la aparatul de
încălzire suplimentar

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Modul
suplimentar ----] → Ieşire încălzire supl
–

Dacă aţi racordat un aroTHERM, atunci puteţi să utilizaţi
această funcţie Ieşire încălzire supl. Cu această funcţie
puteţi seta treapta (putere max. de ieşire) cu care aparatul de încălzire suplimentar poate lucra la o cerinţă termică.

Puteţi opera aparatul de încălzire suplimentar în trei trepte
diferite (puteri de ieşire).

8.4.3

Configurarea intrării multifuncţionale

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Modul
suplimentar ----] → Intrare multifuncţ.
–

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Generator căldură 1 ----] → Stare
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului
[Pompa de căldură 1 ----] → Stare
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Modul
suplimentar ----] → Stare
–

Cu această funcţie puteţi citi necesarul pe care regulatorul îl semnalează generatorului de căldură, pompei de
încălzire sau modulului suplimentar al pompei de încălzire.

Standby: Regulatorul nu semnalează niciun necesar de
energie.
Reg Încălz.: Regulatorul semnalează un necesar de energie
pentru regimul de încălzire.
Răcire: Regulatorul semnalează un necesar de energie pentru regimul de răcire.
ACM: Regulatorul semnalează un necesar de energie pentru
prepararea apei calde.

8.5.2

Citirea temperaturii reale pe tur

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [ Generator căldură 1 ----] → temp. act. Tur
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [ Generator căldură 1 ----] → temp. act. Tur
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [ Modul suplimentar ----] → temp. act. Tur
–

Cu această funcţie puteţi citi temperatura reală pe tur a
generatorului de căldură, a pompei de încălzire sau a
modulului suplimentar al pompei de încălzire.

Dacă este conectată o pompă de încălzire, atunci puteţi
să utilizaţi funcţia Intrare multifuncţ.. Pentru aceasta regulatorul interoghează intrarea pompei de căldură.
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8.6

CIRCUIT DE ÎNCĂLZIRE1

Puteţi utiliza circuitul de încălzire pentru diverse funcţii (circuitul de încălzire, circuitul piscinei, circuit de valoare fixă etc.).
Display-ul arată numai funcţiile de care aveţi nevoie pentru
utilizarea circuitului de încălzire. Din vederea de ansamblu
puteţi prelua funcţiile pe care doriţi să le reglaţi sau să le citiţi
la configurarea dumneavoastră.
Funcţii pentru circuitul de încălzire (→ pagina 32)

8.6.1

Setaţi Tip circuit

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Tip circuit
–

Cu această funcţie puteţi stabili funcţia care trebuie păstrată de circuitul de încălzire.

Primul circuit de încălzire din sistem are reglarea din fabrică
Încălzire. Toate celelalte circuite de încălzire au reglarea din
fabrică Inactiv, pe care trebuie s-o activaţi, după caz.

–

8.6.4

Piscină: Circuitul de încălzire este utilizat ca circuit pentru
piscină. Puteţi racorda regulatorul extern de piscină la intrarea DEM1 până la DEMx a VR 70 sau VR 71. Nu există
necesar termic dacă sunt scurtcircuitate clemele la intrare.
Dacă sunt deschise clemele la intrare, atunci există necesar
termic.
Val. Fixă: Circuitul de încălzire este reglat la două temperaturi nominale pe tur fixe. Circuitul de încălzire poate fi comutat între două temperaturi nominale pe tur.
Cr. retur: Circuitul de încălzire este utilizat pentru ridicarea
returului. Ridicarea de recirculare este folosită pentru protecţia contra coroziunii în cazanul de pardoseală prin coborârea
îndelungată sub limita inferioară a punctului de rouă.
ACM: Circuitul de încălzire este utilizat ca circuit de apă
caldă pentru un boiler suplimentar.
În funcţie de Tip circuit selectat, pe display apar numai funcţiile aferente ca intrări în listă.

8.6.2

Citirea stării circuitului de încălzire

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Status
–

Cu această funcţie puteţi citi modul de funcţionare în care
se află CIRC. ÎNC.1.

Oprit: Circuitul de încălzire nu semnalează niciun necesar de
energie.
Reg Încălz. Circuitul de încălzire se află în regimul de încălzire.
Răcire: Circuitul de încălzire se află în regimul de răcire.
ACM: Circuitul de încălzire se află în regimul de încălzire
pentru apa caldă din boiler.

8.6.3

Citirea temperaturii nominale pe turul
circuitului de încălzire

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Temp încălzire tur
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Citirea temperaturii nominale pe turul
circuitului piscinei

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Temp set tur piscină
–

Cu această funcţie puteţi citi temperatura nominală pe
turul circuitului piscinei.

8.6.5

Reglarea temperaturii nominale pe tur Zi
a circuitului piscinei resp. a circuitului de
valoare fixă

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Temp. nom. tur zi
–

Inactiv: Circuitul de încălzire nu se utilizează.
Încălzire: Circuitul de încălzire este utilizat pentru încălzire
şi este reglat controlat de condiţii atmosferice. În funcţie de
schema sistemului, circuitul de încălzire poate să fie un circuit de amestec sau un circuit direct.

Cu această funcţie puteţi citi Temp încălzire tur a circuitului de încălzire.

Cu această funcţie puteţi regla temperatura nominală
pe turul circuitului piscinei pentru zi resp. a circuitului de
valoare fixă pentru zi (în intervalul ferestrei de timp).

8.6.6

Reglarea temperaturii nominale pe tur Noapte
a circuitului piscinei resp. a circuitului de
valoare fixă

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Temp. nom. tur noapte
–

Cu această funcţie puteţi regla temperatura nominală pe
turul circuitului piscinei pentru noapte resp. a circuitului
de valoare fixă pentru noapte (în afara intervalului pentru
fereastra de timp).

8.6.7

Reglarea temperaturii nominale pe retur
pentru tipul circuitului Ridicarea de recirculare

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Temp. nom. Retur
–

Cu această funcţie puteţi regla temperatura nominală pe
retur pentru tipul circuitului Ridicarea de recirculare.

8.6.8

Setarea valorii minime nominale pe tur a
răcirii

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → T setată tur răcire
–

Dacă este racordată o pompă de încălzire şi dacă este
activată funcţia Răcire permisă pentru circuitul de încălzire, atunci puteţi să setaţi valoarea nominală minimă pe
tur pentru modul de funcţionare Răcire permisă.

Regulatorul reglează circuitul de încălzire la valoarea nominală minimă pe tur pentru răcire, chiar dacă operatorul a
reglat temperatura dorită pentru răcire la o valoare mai scăzută.

8.6.9

Citirea temperaturii actuale

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Temperatura actuală
–

Cu această funcţie puteţi citi temperatura actuală a circuitului de încălzire.

8.6.10 Setarea depăşirii temperaturii
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Creşterea temp
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–

Cu această funcţie puteţi regla depăşirea temperaturii.
Depăşirea temperaturii măreşte temperatura nominală
actuală a circuitului de încălzire cu valoarea setată.

racordat un circuit de amestec, atunci pompa de încălzire
este oprită, iar vana de amestec a circuitului de încălzire
este închisă. Temperatura exterioară este supravegheată. Dacă temperatura exterioară scade sub 4 °C, atunci
regulatorul porneşte funcţia de încălzire după expirarea
temporizării funcţiei de protecţie antiîngheţ. Pompa de
încălzire este deblocată. Dacă este racordat un circuit
de amestec, atunci sunt deblocate pompa de încălzire
şi vana de amestec a circuitului de încălzire. Regulatorul reglează temperatura camerei la temperatura setată
T noapte. În pofida funcţiei de încălzire conectate, generatorul de căldură este activ numai dacă este necesar.
Funcţia de încălzire rămâne pornită până când temperatura exterioară creşte peste 4 °C, iar apoi regulatorul
opreşte din nou funcţia de încălzire, dar supravegherea
temperaturii exterioare rămâne activă.
T noapte: Funcţia de încălzire este conectată şi temperatura camerei se setează şi se reglează la temperatura
reglată Noapte.

La circuitele de amestec cu amestec fix, funcţia aceasta permite atingerea temperaturii nominale în regimul de încălzire,
cu toate că amestecul fix reduce considerabil temperatura
circuitului vanei de amestec.
Funcţia aceasta mai permite un interval de reglare optim
pentru funcţionarea vanei de amestec. O funcţionare stabilă
este posibilă numai dacă vana de amestec trebuie să se
deplaseze rar până la opritor. Astfel se realizează o calitate
normată ridicată.

8.6.11 Reglarea limitei de temperatură pentru
dezactivarea circuitului de încălzire
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Limita de oprire TE
–

Cu această funcţie puteţi regla limita de temperatură.
Dacă temperatura exterioară este mai mare decât limita
de oprire setată, atunci regulatorul dezactivează regimul
de răcire.

8.6.12 Setarea temperaturii minime pe tur pentru
circuitul de încălzire
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Temperatura minimă
–

Cu această funcţie puteţi indica o valoare minimă pentru temperatura pe tur în regimul de încălzire pentru fiecare circuit, sub care nu trebuie să se coboare la reglare.
regulatorul compară temperatura pe tur calculată cu valoarea setată pentru temperatura minimă şi reglează pe
valoarea cea mai mare în caz de diferenţă.

8.6.13 Setarea temperaturii maxime pe tur pentru
circuitul de încălzire

–

8.6.15 Setarea curbei de încălzire
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Curba de încălzire
–

Dacă nu este suficientă setarea curbei de încălzire pentru a regla clima spaţiului locativ corespunzător dorinţelor
utilizatorului, atunci puteţi adapta setarea curbei de încălzire realizată la instalare.

Dacă activaţi funcţia Curba încălzire adapt, atunci trebuie să
adaptaţi întotdeauna valoarea curbei de încălzire la dimensionarea suprafeţelor de încălzire.
B
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Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Temperatura maximă
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Cu această funcţie puteţi indica o valoare maximă pentru
temperatura pe tur în regimul de încălzire pentru fiecare
circuit de încălzire, care nu trebuie depăşită la reglare.
regulatorul compară temperatura pe tur calculată cu valoarea setată pentru temperatura maximă şi reglează pe
valoarea cea mai mică, în caz de diferenţă.

8.6.14 Indicarea comportamentului de reglare în
afara perioadelor
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Mod auto oprit
–

Cu această funcţie puteţi indica separat comportamentul
regulatorului în modul automat în afara perioadei active
pentru fiecare circuit de încălzire. Reglare din fabrică:
Eco
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Temperatura exterioară
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Temperatura nominală
pe tur °C

Figura prezintă curbele de încălzire posibile între 0,1 şi 4,0 la
o temperatură setată a camerei de 20 °C. Dacă este selectată curba de încălzire 0,4, la o temperatură exterioară de 15 °C temperatura de tur este reglată la 40 °C.

Vă stau la dispoziţie pentru alegere două comportamente de
reglare pe care le puteţi adapta în continuare prin utilizarea
controlului de temperatură al camerei.
Dacă aţi setat la funcţia Control temp cameră valoarea Termostat, atunci funcţia Mod auto oprit nu este activă. Regulatorul reglează întotdeauna la temperatura camerei 5 °C.
–

Eco: Modul de funcţionare Mod auto oprit, Auto (în afara
ferestrelor de timp) şi Oprit este deconectat. Dacă este
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8.6.17 Activaţi Răcire permisă
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Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Răcire permisă
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8.6.18 Activarea monitorizării punctului de rouă
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Monit. punct condens
–

C
D

Temperatura camerei
°C
Axa a

Dacă este selectată curba de încălzire 0.4 şi este indicată
pentru temperatura camerei 21 °C, atunci curba de încălzire
se deplasează conform prezentării din figură. Pe axa cu o
înclinare de 45° curba de încălzire se va deplasa paralel în
funcţie de valoarea temperatură setată a camerei. La o temperatură exterioară de −15 °C, reglarea asigură o temperatură pe tur de 45 °C.

–

Cu această funcţie puteţi stabili dacă senzorul de temperatură încorporat va fi utilizat suplimentar în regulator,
respectiv în aparatul de comandă de la distanţă.

Cu această funcţie puteţi activa monitorizarea punctului
de rouă.

Dacă este activată monitorizarea punctului de rouă, atunci
regulatorul compară valoarea nominală minimă setată a turului de răcire cu punctul de rouă+offset. Regulatorul alege întotdeauna temperatura mai mare, astfel încât să nu se poată
forma condens.

8.6.19 Setare temperatură terminare răcire
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → TE finalizare răcire
–

8.6.16 Activaţi Control temp cameră
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Control temp cameră

Dacă este conectată o pompă de încălzire, atunci puteţi
să activaţi funcţia Răcire pentru circuitul de încălzire.

Cu această funcţie puteţi regla limita de temperatură
de la care se deconectează răcirea. Dacă temperatura
exterioară este mai mică decât limita de temperatură,
atunci regulatorul opreşte regimul de răcire.

8.6.20 Setarea offsetului pentru punctul de rouă
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Offset punct condens

Premisa este:

–

–
–

Offsetul este un adaos de siguranţă adăugat la punctul de
rouă. Pentru temperatura pe tur calculată, regulatorul alege
maximul din temperatura pe tur setată şi punctul de rouă +
Offset.

–

Regulatorul este montat în spaţiul locativ.
Un eventual aparat de comandă la distanţă existent este
montat în spaţiul locativ.
Regulatorul sau, după caz, aparatul de comandă la distanţă este alocat la funcţia Alocare zone zonei, în care
este instalat regulatorul, respectiv aparatul de comandă
la distanţă. Dacă nu realizaţi o alocare a zonelor, atunci
funcţia Control temp cameră nu este activă.

Cu această funcţie puteţi seta offsetul punctului de rouă.

8.6.21 Citirea stării necesarului termic extern
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Stare cond. căld. ext

Lipsă: Senzorul de temperatură nu este utilizat pentru reglare.

–

Contr temp: Senzorul de temperatură încorporat măsoară
temperatura actuală a camerei în camera de referinţă.
Această valoare este comparată cu temperatura setată a
camerei şi, în cazul unei diferenţe, se face ajustarea temperaturii pe tur prin aşa-numita "Temp set camera activă“.
Temperatura efectivă setată a camerei = temperatura setată
a camerei + (temperatura setată a camerei - temperatura
măsurată a camerei) În locul temperaturii setate a camerei
se foloseşte temperatura efectivă a camerei pentru reglare.

În funcţie de configurarea VR 70 sau VR 71 există o intrare
externă pentru fiecare circuit de încălzire. La această intrare
externă puteţi conecta de ex. un regulator extern al zonei.

Termostat: Funcţie la fel ca şi cuplarea, însă se deconectează suplimentar zona, dacă temperatura măsurată a camerei este mai mare cu + 3/16 K decât temperatura setată
a camerei. Dacă temperatura camerei coboară din nou cu
+ 2/16 K sub temperatura setată a camerei, atunci se reporneşte zona. Folosirea funcţiei controlul temperaturii camerei
asigură reglarea optimă a instalaţiei de încălzire, dacă curba
de încălzire este selectată corect.
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Cu această funcţie puteţi citi starea la intrarea externă,
dacă există un necesar termic.

8.6.22 Citirea statusului pompei de încălzire
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.1 ----] → Mod pompă
–

Cu această funcţie puteţi citi starea actuală (Pornit,
Oprit) a pompei de încălzire de la circuitul de încălzire.

8.6.23 Citirea stării vanei de amestec a circuitului
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[CIRC. ÎNC.2 ----] → Status vană amestec
–

Cu această funcţie puteţi citi starea actuală (Deschide,
Închide, Stă) a vanei de amestec a circuitului de la
CIRC. ÎNC.2.
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8.7

ZONA1

8.8

Circuit de apă caldă menajeră

8.7.1

Dezactivarea zonei

8.8.1

Reglarea boilerului

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[ZONA1 ----] → Zonă activată

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → Boiler

–

–

Cu această funcţie puteţi dezactiva zona, de care nu
aveţi nevoie.

Toate zonele existente apar pe display, dacă circuitele de
încălzire existente sunt activate în funcţia Tip circuit.
Reglarea tipului de circuit (→ pagina 14)

8.7.2

Cu această funcţie puteţi activa sau dezactiva un boiler
pentru circuitul de apă caldă.

Dacă este racordat un boiler la o instalaţie de încălzire,
atunci setarea trebuie să fie întotdeauna activă.

8.8.2

Setarea temperaturii de zi

Citirea temperaturii nominale pe turul
circuitului de apă caldă

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[ZONA1 ----] → Temperatură zi

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Circuit ACM ----] → Temp încălzire tur

–

–

Cu această funcţie puteţi seta temperatura de zi dorită a
zonei.

8.7.3

Setarea temperaturii de noapte

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[ZONA1 ----] → Temperatură noapte
–

Cu această funcţie puteţi seta temperatura de noapte
dorită a zonei.

Temp noapte (temperatura de noapte) este temperatura la
care încălzirea trebuie scăzută în momentele cu necesar de
căldură redus (de ex. noaptea).

8.7.4

–

Dacă regulatorul este montat în afara generatorului de
căldură şi este atribuit unei zone, atunci puteţi să citiţi
temperatura actuală a camerei.

Regulatorul are un senzor de temperatură încorporat, care
determină temperatura camerei.

8.7.5

Alocarea zonei

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[ZONA1 ----] → Alocare zone
–

Cu această funcţie alocaţi zonei alese aparatul (regulator
sau aparat de comandă la distanţă), care este instalat în
zonă. Reglarea foloseşte suplimentar senzorul de temperatură de cameră al aparatului alocat.

Dacă aţi alocat un aparat de comandă de la distanţă, atunci
aparatul de comandă de la distanţă foloseşte toate valorile
zonei atribuite.
Dacă nu realizaţi o alocare a zonelor, atunci funcţia Control
temp cameră nu este activă.

8.7.6

Citirea stării supapei de zone

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[ZONA1 ----] → Stare supapă zone
–

8.8.3

Cu această funcţie puteţi citi starea actuală a supapei de
zone (Deschis, Închis).

Reglarea temperaturii nominale a boilerului
(apă caldă)

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → ACM
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [CIRC.
ÎNC.1 ----] → ACM
–

Citirea temperaturii camerei

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului →
[ZONA1 ----] → Temp reală cameră

Cu această funcţie puteţi citi temperatura nominală pe
turul circuitului de apă caldă.

Cu această funcţie puteţi stabili temperatura nominală
pentru un boiler pentru apă caldă menajeră conectat,
Temperatura dorită (ACM). Setaţi temperatura nominală
pe regulator în aşa fel, încât să fie acoperit necesarul de
căldură al utilizatorului.

8.8.4

Citirea temperaturii actuale a boilerului de
apă caldă

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → Temp. reală boiler
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [CIRC.
ÎNC.1 ----] → Temp. reală boiler
–

Cu această funcţie puteţi citi temperatura măsurată a
boilerului.

8.8.5

Citirea stării pompei de încărcare

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → Pompă încărc boiler
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [CIRC.
ÎNC.1 ----] → Pompă încărc boiler
–

Cu această funcţie puteţi citi starea pompei de încărcare
a boilerului (Pornit, Oprit).

8.8.6

Citirea stării pompei de recirculare

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → Pompă de recirculare
–

Cu această funcţie puteţi citi starea pompei de recirculare
(Pornit, Oprit).

8.8.7

Stabilirea zilei pentru funcţia de protecţie
antilegionella

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → Zi prot antilegionella
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–

Cu această funcţie puteţi stabili dacă funcţia de protecţie
antilegionella se efectuează într-o anumită zi sau zilnic.

8.8.11 Setarea duratei maxime de încărcare a
boilerului

Dacă este activată funcţia de protecţie antilegionella, atunci,
în ziua stabilită sau în blocul de zile, se încălzeşte boilerul
corespunzător şi conductele aferente de apă caldă la o temperatură peste 60 °C. Pentru aceasta se creşte valoarea
temperaturii nominale a boilerului automat la 70 °C (cu histerezis 5 K). Se porneşte pompa de recirculare.

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → Temp max. înc. Boiler

Funcţia se încheie automat, dacă senzorul de temperatură
al boilerului detectează o temperatură > 60 °C pentru o perioadă mai lungă de 60 minute, respectiv după scurgerea unui
interval de timp de 120 de minute, pentru a evita o „suspendare“ în această funcţie la un consum simultan.

Setarea Oprit semnifică faptul că nu există restricţii temporale pentru durata de încărcare a boilerului.

Reglarea din fabrică = Oprit nu înseamnă protecţie antilegionella.

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → Timp bloc nec. ACM

Dacă s-a planificat Programare zile plecat de acasă,
atunci funcţia de protecţie antilegionella este inactivă pe
parcursul acestor zile. Aceasta se activează direct în prima
zi după scurgerea Programare zile plecat de acasă şi se
execută în ziua din săptămână / blocul de zile stabilit la Ora
(→ pagina 18) stabilită.

–

Dacă este instalată o pompă de încălzire în sistemul de încălzire, atunci regulatorul activează aparatul de încălzire suplimentar pentru protecţia antilegionella.

8.8.8

Stabilirea orei pentru funcţia de protecţie
antilegionella

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → Ora prot antileg
–

8.8.9

Histereză pentru reglarea încărcării boilerului

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → Histerezis înc. boiler
Dacă este racordat o pompă de căldură, atunci puteţi
seta o histereză pentru încărcarea boilerului cu această
funcţie.

Exemplu: Dacă temperatura dorită este setată pe 55 °C, iar
diferenţa de temperatură pentru încărcarea boilerului este
setată pe 10 K, atunci începe încărcarea boilerului de îndată
ce temperatura boilerului a coborât la 45 °C.

8.8.10 Stabilirea offset pentru încărcarea boilerului
de apă caldă
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → Offset încărc boiler
–
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Dacă este racordată o pompă de încălzire, atunci puteţi
să stabiliţi cu această funcţie o valoare offset (K) pentru
temperatura setată a apei calde. Astfel boilerul pentru
apă caldă menajeră se încarcă cu temperatura pe tur
rezultată din suma temperaturii setate a apei calde şi
această valoare a offset-ului.

Dacă este racordată o pompă de încălzire, atunci cu
această funcţie puteţi seta durata maximă de încărcare
a boilerului, în care boilerul este încărcat fără întrerupere.

8.8.12 Setarea timpului de întârziere pentru
necesarul de apă caldă

Dacă este racordată o pompă de încălzire, atunci cu
această funcţie puteţi seta o fereastră de timp în care se
blochează încărcarea acumulatorului.

Dacă este atinsă durata maximă de încărcare a boilerului,
dar încă nu este atinsă temperatura nominală a boilerului de
apă caldă racordat, atunci se activează funcţia Timp bloc
nec. ACM.

8.8.13 Stabilirea întârzierii pentru pompa de
încărcare a boilerului
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → T postf. pompă încărc
–

Cu această funcţie puteţi stabili ora executării protecţiei
contra bacteriilor legionella.

La atingerea orei curente în ziua stabilită, funcţia porneşte
automat dacă nu sunt planificate Programare zile plecat de
acasă.

–

–

Cu această funcţie puteţi stabili întârzierea pompei de
încărcare. Temperatura pe tur ridicată necesară pentru
încărcarea boilerului se realizează prin funcţionarea pompei de încărcare, înaintea deblocării circuitelor pentru
funcţia de încălzire, în special a circuitului de arzător.

Dacă s-a atins temperatura apei calde (încărcarea boilerului) setată, atunci regulatorul deconectează generatorul de
căldură. Începe timpul de post-funcţionare pentru pompa de
încărcare a boilerului. Regulatorul opreşte automat pompa
de încărcare a boilerului după expirarea postfuncţionării.

8.8.14 Activarea încărcării paralele a boilerului
(boiler de apă caldă şi circuit cu vană de
amestec)
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Circuit
ACM ----] → Încărc paralel boiler
–

Cu această funcţie puteţi stabili pentru circuitul cu vană
de amestec racordat, să se continue încălzirea circuitului
cu vană de amestec pe durata unei încărcări a boilerului
de apă caldă.

Dacă este activată funcţia Încărc paralel boiler, atunci continuă alimentarea circuitelor de amestec pe parcursul încărcării boilerului. Atâta timp cât există necesar de energie în
circuitul de amestec, regulatorul nu opreşte pompa de încălzire în circuitul de amestec. Circuitul de încălzire neamestecat este deconectat întotdeauna la o încărcare a boilerului.
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8.9

Vasul tampon

8.9.1

Citirea temperaturii acumulatorului sus în
acumulatorul tampon

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Acumulator tampon ----] → Temp. boiler, sus
–

Cu această funcţie puteţi citi temperatura actuală în zona
superioară a vasului tampon.

8.9.2

Citirea temperaturii acumulatorului jos în
acumulatorul tampon

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Acumulator tampon ----] → Temp. boiler, jos
–

Cu această funcţie puteţi citi temperatura actuală în zona
inferioară a vasului tampon.

8.9.3

Citirea temperaturii acumulatorului sus pentru
apă caldă în acumulatorul tampon

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Acumulator tampon ----] → Senzor temp AC sus
–

Cu această funcţie puteţi citi temperatura actuală în domeniul superior al componentei de apă caldă a vasului
tampon.

8.9.4

Citirea temperaturii acumulatorului jos pentru
apă caldă în acumulatorul tampon

Preluaţi temperatura nominală maximă pe tur din instrucţiunile de instalare ale generatorului de căldură, temperatură pe
care o poate atinge generatorul de căldură.
La o temperatură nominală max. pe tur reglată prea mică,
staţia de apă potabilă nu poate să pună la dispoziţie temperatura nominală a boilerului.

8.10

8.10.1 Citirea temperaturii colectorului
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Circuitul solar ----] → Temperatură colector
–

Cu această funcţie puteţi citi temperatura actuală în domeniul inferior al componentei de apă caldă a vasului
tampon.

8.9.5

Citirea temperaturii acumulatorului sus pentru
încălzire în acumulatorul tampon

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Acumulator tampon ----] → Senzor temp înc, sus
–

Cu această funcţie puteţi citi temperatura actuală în domeniul superior al părţii de încălzire a vasului tampon.

8.9.6

Citirea temperaturii acumulatorului jos pentru
încălzire în acumulatorul tampon

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Acumulator tampon ----] → Senzor temp înc, jos
–

Cu această funcţie puteţi citi temperatura actuală în domeniul inferior al părţii de încălzire a vasului tampon.

8.9.7

Reglarea temperaturii nominale maxime pe
tur în vasul tampon

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Acumulator tampon ----] → temp. nom. max tur AC
–

Cu această funcţie puteţi regla temperatura nominală
maximă pe turul vasului tampon pentru reglarea staţiei
de apă potabilă. Temperatura nominală max. pe tur care
trebuie setată trebuie să fie mai mică decât temperatura
max. pe turul generatorului de căldură. Atâta timp cât
temperatura nominală a boilerului nu este atinsă, regulatorul nu deblochează generatorul de căldură pentru regimul de încălzire.
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Cu această funcţie puteţi citi temperatura actuală la senzorul din panoul colector.

8.10.2 Citirea stării pompei solare
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Circuitul solar ----] → Status pompă solară
–

Cu această funcţie puteţi citi starea actuală a pompei
solare (Pornit, Oprit).

8.10.3 Citirea timpului de funcţionare al pompei
solare
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Circuitul solar ----] → T funcţ pompă solară
–

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului [Acumulator tampon ----] → Senzor temp AC jos
–

Circuitul solar

Cu această funcţie puteţi citi orele de funcţionare măsurate ale pompei solare începând cu punerea în funcţiune
sau de la ultima resetare.

8.10.4 Resetarea timpului de funcţionare al pompei
solare
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Circuitul solar ----] → Resetare timp funcţ
–

Prin această funcţie puteţi seta pe zero orele de funcţionare însumate ale pompei solare.

8.10.5 Citirea valorii senzorului pentru calculul
energiei solare
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Circuitul solar ----] → Senzor câştig solar
–

Cu această funcţie puteţi citi valoarea actuală a senzorului pentru câştigul solar.

8.10.6 Setarea cantităţii de debit a circuitului solar
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Circuitul solar ----] → Debit solar
–

În această funcţie introduceţi valoarea curentului de volum. Această valoare este folosită la calculul energiei solare.

Dacă este instalat un VMS 70 în sistem, atunci VMS 70 furnizează valoarea curentului de volum. Regulatorul ignoră
valoarea introdusă în această funcţie.

8.10.7 Activaţi Test pompă solar
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Circuitul solar ----] → Test pompă solar
–

Cu această funcţie puteţi activa un test al pompei solare
pentru a accelera înregistrarea temperaturii colectorilor.
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8 Funcţii de comandă şi afişare
În funcţie de modelul constructiv, la unii colectori se realizează o întârziere la calculul valorii măsurate pentru înregistrarea temperaturii. Cu funcţia Test pompă solar puteţi scurta temporizarea. Dacă este activată funcţia, atunci
pompa solară se porneşte pentru 15 s (Test pompă solară),
dacă temperatura la senzorul din panoul colector a crescut
cu 2 K/oră. Prin aceasta se transportă lichidul solar încălzit
mai rapid la locul de măsurare.

8.11

8.11.1 Stabilirea diferenţei de pornire pentru
încărcare solară
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Boiler solar 1 ----] → Diferenţă pornire
–

8.10.8 Setarea funcţiei de protecţie a circuitului solar
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Circuitul solar ----] → Funcţia prot solar
–

Cu această funcţie puteţi stabili o limită de temperatură
pentru temperatura colectorului calculată în circuitul solar.

În cazul în care energia căldurii solare existente depăşeşte
necesarul termic curent (de ex. toate boilerele sunt încărcate complet), temperatura din câmpul colector poate să
crească foarte mult. Dacă temperatura de protecţie setată
este depăşită la senzorul din panoul colector, pentru protejarea circuitului solar (pompe, ventile, etc.), pompa solară
decuplează înainte de supraîncălzire. După răcire (histerezis
35 K), pompa solară este repornită.

–

Cu ajutorul funcţiei puteţi seta temperatura minimă a
colectorului.

Stabilirea diferenţei de pornire pentru încărcare solară
(→ pagina 20)

8.10.10 Reglarea duratei de aerisire pentru circuitul
solar
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Circuitul solar ----] → Durată aerisire
–

8.11.2 Stabilirea diferenţei de oprire pentru
încărcare solară
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Boiler solar 1 ----] → Diferenţă oprire
–

8.10.11 Citirea debitului actual al VMS 70
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Circuitul solar ----] → Debit act.
–

Cu această funcţie puteţi citi debitul măsurat (curentul de
volum) al VMS 70.

Cu această funcţie puteţi stabili o valoare diferenţă pentru oprirea încărcării solare. Diferenţa de temperatură
este măsurată între senzorul pentru temperatura boilerului jos şi senzorul din panoul colector.

Dacă diferenţa de temperatură depăşeşte valoarea diferenţei setate, atunci se opreşte regulatorul pompei solare. Nu se
mai încarcă boilerul solar. Valoarea diferenţei de oprire trebuie să fie minim 1 K mai mică decât valoarea diferenţei de
pornire setată.

8.11.3 Stabilirea temperaturii maxime pentru boilerul
solar
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Boiler solar 1 ----] → Temperatura maximă
–

Funcţia sprijină aerisirea circuitului solar.

Regulatorul finalizează funcţia, dacă a expirat durata de aerisire indicată, funcţia de protecţie a circuitului solar este activă sau dacă a fost depăşită temperatura maximă a acumulatorului.

Cu această funcţie puteţi stabili o valoare diferenţă pentru pornirea încărcării solare. Diferenţa de temperatură
este măsurată între senzorul pentru temperatura boilerului jos şi senzorul din panoul colector.

Dacă diferenţa de temperatură depăşeşte valoarea diferenţei
setate şi temperatura minimă setată la colector, atunci regulatorul porneşte pompa solară. Se încarcă boilerul solar.
Valoarea diferenţă poate fi stabilită separat pentru două boilere solare conectate.

8.10.9 Reglarea temperaturii minime a colectorului
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Circuitul solar ----] → Temp. min. colector

Boiler solar 1

Cu această funcţie puteţi stabili o valoare maximă ca
limită a temperaturii boilerului solar, pentru a asigura un
câştig cât mai mare din încălzirea solară a boilerului, dar
şi o protecţie anticalcar.

Dacă se depăşeşte temperatura maximă setată la senzorul de temperatură al boilerului, atunci regulatorul opreşte
pompa solară. O încărcare solară este deblocată din nou
dacă temperatura la senzorul pentru temperatura boilerului a
căzut, în funcţie de temperatura maximă, între 1,5 K şi 9 K.
Temperatura maximă setată nu are voie să depăşească temperatura maximă admisă a apei din boilerul folosit.

8.11.4 Citirea valorii senzorului de temperatură al
boilerului jos
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Boiler solar 1 ----] → Temp. boiler, jos
–
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Cu această funcţie puteţi citi valoarea actuală măsurată a
senzorului de temperatură al boilerului jos.
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8.12

2. reglarea temperaturii diferenţiale

8.12.1 Stabilirea diferenţei de pornire pentru a doua
reglare a diferenţei temperaturii
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [2.
Reglarea diferenţei temperaturii ----] → Diferenţă pornire
–

Cu această funcţie puteţi stabili o valoarea a diferenţei
pentru pornirea unei reglări a temperaturii diferenţiale, ca
de ex. a unei susţineri solare a căldurii.

Dacă diferenţa dintre senzorul pentru diferenţa de temperatură 1 şi senzorul pentru diferenţa de temperatură 2 depăşesc diferenţa de pornire indicată şi temperatura minimă
la senzorul pentru diferenţa de temperatură 1, atunci regulatorul controlează ieşirea pentru diferenţa de temperatură.
Porneşte reglarea temperaturii diferenţiale.

8.12.2 Stabilirea diferenţei de oprire pentru a doua
reglare a diferenţei temperaturii

8.12.6 Citirea valorii senzorului pentru diferenţa de
temperatură 2
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [2.
Reglarea diferenţei temperaturii ----] → Senzor TD2
–

Cu această funcţie puteţi citi valoarea actuală măsurată a
senzorului pentru diferenţa de temperatură 2 (TD2).

8.12.7 Citirea statusului reglării diferenţei
temperaturii
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [2.
Reglarea diferenţei temperaturii ----] → Ieşire DT
–

Cu această funcţie puteţi citi starea de reglare a diferenţei temperaturii.

8.13

Aerisirea

8.13.1 Citirea senzorului pentru calitatea aerului

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [2.
Reglarea diferenţei temperaturii ----] → Diferenţă oprire

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Aerisire ----] → Senzor cal. aerului 1/2

–

–

Cu această funcţie puteţi stabili o valoare a diferenţei
pentru oprirea unei reglări a diferenţei temperaturii, ca
de ex. a unei susţineri solare a căldurii.

Dacă diferenţa dintre senzorul pentru diferenţa de temperatură 1 şi senzorul pentru diferenţa de temperatură 2 coboară
sub diferenţa de oprire indicată sau dacă depăşeşte temperatura maximă la senzorul pentru diferenţa de temperatură 2, atunci regulatorul controlează ieşirea pentru diferenţa
de temperatură. Se opreşte reglarea diferenţei de temperatură.

8.12.3 Reglarea temperaturii minime
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [2.
Reglarea diferenţei temperaturii ----] → Temperatura minimă
–

Cu această funcţie puteţi regla temperatura minimă pentru pornirea reglării diferenţei de temperatură.

Stabilirea diferenţei de pornire pentru a doua reglare a diferenţei temperaturii (→ pagina 21)

8.12.4 Reglarea temperaturii maxime
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [2.
Reglarea diferenţei temperaturii ----] → Temperatura maximă
–

Cu această funcţie puteţi regla temperatura maximă pentru oprirea reglării diferenţei de temperatură.

Stabilirea diferenţei de oprire pentru a doua reglare a diferenţei temperaturii (→ pagina 21)

8.12.5 Citirea valorii senzorului pentru diferenţa de
temperatură 1
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [2.
Reglarea diferenţei temperaturii ----] → Senzor TD1
–

Cu această funcţie puteţi citi valorile măsurate ale senzorului pentru calitatea aerului.

8.13.2 Setarea valorii maxime a senzorului pentru
calitatea aerului
Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Aerisire ----] → Senzor max. calit aer
–

Cu această funcţie puteţi seta o valoare maximă pentru
calitatea aerului.

În cazul în care calitatea aerului depăşeşte valoarea maximă
indicată, atunci regulatorul reglează corespunzător ventilatorul recoVAIR.../4. Descrierea exactă a funcţionării vă rugăm
să o preluaţi din instrucţiunile recoVAIR.../4.

8.14

Selectarea modulului de extensie pentru
testul Senzori/Actori

Meniu → Meniu specialist → Test senzor / actuator → [Selectare aparat]
–

Cu această funcţie puteţi selecta un modul de extensie
conectat pentru testul Senzori şi Actori. regulatorul indică
actorii şi senzorii modulului de extensie selectat. Dacă,
confirmaţi selectarea unui actuator cu OK, atunci regulatorul porneşte releul. Este posibilă funcţionarea actorului. Este activ numai actorul pornit, toţi ceilalţi actori sunt
"opriţi" în acest timp.

De ex. puteţi deplasa o vană de amestec în direcţia DESCHIS şi să verificaţi dacă vana de amestec este conectată
corect, sau să comandaţi o pompă şi să verificaţi dacă
aceasta porneşte. Dacă selectaţi un senzor, atunci regulatorul indică valoarea măsurată a senzorului selectat. Citiţi
valorile măsurate de senzori pentru componenta selectată
şi verificaţi dacă senzorii individuali oferă valorile aşteptate
(temperatură, presiune, debit ...).

Cu această funcţie puteţi citi valoarea actuală măsurată a
senzorului pentru diferenţa de temperatură 1 (TD1).
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9 Mesaje de eroare şi avarii
8.15

Activarea funcţiei de uscare a şapei
Indicaţie
Toate pompele de căldură, până la pompa de
căldură hibrid, sunt folosite pentru uscarea şapei.

Meniu → Meniu specialist → Funcţia de uscare a şapei →
CIRC. ÎNC.1
–

Cu această funcţie puteţi "încălzi uscat" o şapă proaspăt
aplicată corespunzător normativelor în construcţii şi a
unui plan de timp şi temperatură stabilit.

Dacă este activată uscarea şapei, atunci sunt întrerupte
toate modurile de funcţionare selectate. regulatorul reglează
temperatura pe tur a circuitului reglat independent de temperatura exterioară conform unui program instalat în prealabil.

8.16

Modificarea codului pentru Nivelul instalator

Meniu → Meniu specialist → Modificare cod
–

Cu această funcţie puteţi modifica codul de acces pentru
domeniul de comandă Meniu specialist.

Dacă nu mai este disponibil codul, atunci trebuie să resetaţi
regulatorul pe setarea din fabrică pentru a avea, din nou,
acces la nivelul pentru specialişti.

9

Mesaje de eroare şi avarii

9.1

Mesaje de eroare

Dacă apare o eroare în instalaţia de încălzire, atunci apare
pe display
cu un mesaj de eroare.
Puteţi citit toate mesajele de eroare actuale şi sub punctul de
meniu următor:

Zile după startul funcţiei

Temperatură nominală pe tur
pentru această zi [°C]

1

25

2

30

Meniu → Meniu specialist → Configurarea sistemului → [Sistem ----] → Starea erorii

3

35

–

4

40

5

45

6 - 12

45

13

40

14

35

15

30

16

25

17 - 23

10 (Funcţia de protecţie antiîngheţ, pompă în funcţiune)

24

30

25

35

26

40

27

45

10.1

28

35

29

25

1.

Display-ul afişează ziua actuală şi temperatura nominală pe
tur. Puteţi regla manual ziua în curs.
Modificarea zilei este întotdeauna la ora 24:00, independent
când porniţi funcţia.
După oprirea / pornirea de la reţea începe uscarea şapei cu
ultima zi activă.
Funcţia se încheie automat dacă a fost parcursă ultima zi a
profilului de temperatură (Zi = 29) sau dacă setaţi ziua de
început pe 0 (Zi = 0).

Dacă există o eroare, atunci apare ca stare Listă erori. În
acest caz, tasta de selectare dreapta are funcţia Display.
Prin apăsarea tastei de selectare dreapta puteţi dispune
afişarea listei cu mesajele de eroare.
Indicaţie
Nu toate mesajele de eroare ale listei apar automat şi pe afişajul de bază.

Mesaje de eroare (→ Anexa C.1)
Avarii (→ Anexa C.2)

10 Scoaterea din funcţiune

2.

Înlocuirea produsului
Scoateţi instalaţia de încălzire din funcţiune dacă doriţi
să înlocuiţi produsului.
Pentru scoaterea din funcţiune a generatorului de căldură, procedaţi conform descrierii din instrucţiunile de
instalare ale generatorului de căldură.

10.1.1 Demontarea de pe perete
1.
2.
3.
4.

Introduceţi şurubelniţa în fanta soclului mural .
Ridicaţi cu grijă regulatorul de pe soclul mural.
Slăbiţi cablul eBUS de pe mufa cu pini a regulatorului şi
de pe regleta generatorului de căldură.
Deşurubaţi soclul mural de pe perete.

10.1.2 Demontarea din generatorul de căldură
1.
2.
3.
4.

22

Deschideţi eventual panoul frontal de pe generatorul de
căldură.
Scoateţi cu grijă regulatorul afară din pupitrul de comandă al generatorului de căldură.
Slăbiţi ştecherul de perete cu 6 poli în locul de racordare X41 al generatorului de căldură.
Închideţi eventual panoul frontal de pe generatorul de
căldură.
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12 Date tehnice
12.1

Date tehnice

Tensiunea max. de operare

24 V

Curent absorbit

< 50 mA

Secţiune cabluri de conectare

0,75 … 1,5 mm²

Gradul de protecţie

IP 20

Clasa de protecţie

III

Temperatura ambiantă max. admisă

0 … 60 ℃

Umid act. aer cameră

20 … 95 %

Înălţimea

115 mm

Lăţimea

147 mm

Grosimea

50 mm

12.2

Rezistenţele senzorilor

Temperatura (°C)

Rezistenţa (Ohm)

-25

2167

-20

2076

-15

1976

-10

1862

-5

1745

0

1619

5

1494

10

1387

15

1246

20

1128

25

1020

30

920

35

831

40

740
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Anexă
Anexă

A

Valori de reglare pentru schema sistemului, VR 70 şi VR 71

A.1

Configurarea schemei sistemului

La baza fiecărei instalaţii de încălzire se află o schemă a sistemului cu planul de conexiune aferent. Într-o carte separată cu
scheme ale sistemului găsiţi schema sistemului şi diagramele de conexiuni aferente cu explicaţii.
Descărcaţi cartea cu schema sistemului de la paginile de internet Vaillant.

Carte Schema sistemului:
Numărul documentului

A.2

0020200819

Cazan pe gaz/combustibil lichid (eBUS)

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent sau acumulator combi

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare

1 direct

1

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent sau acumulator combi

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare
Butelie de echilibrare hidraulica numai
pentru circuite de încălzire

1 direct
1 amestecat

1

1

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent sau acumulator combi

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare
Butelie de echilibrare hidraulica numai
pentru circuite de încălzire

2 amestecate

1

5

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent sau acumulator combi

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare
Butelie de echilibrare hidraulica numai
pentru circuite de încălzire

3 amestecate

1

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent sau acumulator combi

Butelie de echilibrare hidraulica pentru
circuite de încălzire şi boiler pentru apă
caldă menajeră

1 direct
1 amestecat

2

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent sau acumulator combi

Butelie de echilibrare hidraulică pentru
circuite de încălzire şi boiler pentru apă
caldă menajeră

3 amestecate

2

A.3

Echipament

1

2

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70
6

Boiler pentru apă caldă menajeră
bivalent

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare şi încălzire solară

1 direct

1

Boiler pentru apă caldă menajeră
bivalent

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare şi încălzire solară

3 amestecate

1

VR 71

2

Cazan pe gaz/combustibil lichid (eBUS) şi susţinere solară a apei calde şi de încălzire

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70
12

Acumulator combi

Bloc hidraulic
Butelie de echilibrare hidraulica numai
pentru circuite de încălzire

1 amestecat

2

Acumulator combi

Bloc hidraulic
Butelie de echilibrare hidraulica numai
pentru circuite de încălzire

3 amestecate

2

allSTOR vas tampon

Încărcarea boilerului tampon prin cazanul
în condensare şi încălzire solară

1 amestecat

1

allSTOR vas tampon

Încărcarea boilerului tampon prin cazanul
în condensare şi încălzire solară

3 amestecate

1

24

3

Cazan pe gaz/combustibil lichid (eBUS) şi susţinere solară apei calde

Boiler

A.4

VR 71

VR 71

2

3
6
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Anexă
A.5

aroTHERM sau flexoTHERM

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

1 direct

8

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

1 direct
1 amestecat

8

1

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

1 amestecat
1 PV

8

1

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

2 amestecate

8

5

3 amestecate

8

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

A.6

Vas tampon numai pentru circuite de încălzire

Schema
sistemului

VR 70

VR 71

3

aroTHERM şi boiler pentru apă caldă menajeră după butelia de echilibrare hidraulică

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70
1

VR 71

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Butelia de echilibrare hidraulică pentru
circuitele de încălzire şi boiler

1 direct
1 amestecat

16

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Butelia de echilibrare hidraulică pentru
circuitele de încălzire şi boiler

3 amestecate

16

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70
6

A.7

aroTHERM sau flexoTHERM şi susţinere solară apă caldă

Boiler

Echipament

Boiler pentru apă caldă menajeră
bivalent pentru pompa de încălzire

Încărcarea boilerului prin pompa de încălzire şi încălzire solară

1 direct

8

Boiler pentru apă caldă menajeră
bivalent pentru pompa de încălzire

Încărcarea boilerului prin pompa de încălzire şi încălzire solară

3 amestecate

8

A.8

3

VR 71

2

aroTHERM sau flexoTHERM şi susţinere solară apă caldă şi încălzire

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70
3

allSTOR vas tampon

Încărcarea boilerului tampon prin pompă
de încălzire şi încălzire solară

1 amestecat

8

allSTOR vas tampon

Încărcarea boilerului tampon prin pompă
de încălzire şi încălzire solară

3 amestecate

8

0020200817_02 multiMATIC Instrucţiuni de instalare

VR 71

6
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Anexă
A.9

aroTHERM cu separarea sistemului

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

1 direct

10

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

1 direct
1 amestecat

10

1

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

2 amestecate

10

5

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

3 amestecate

10

A.10

3

aroTHERM cu aparat de încălzire suplimentar şi separarea sistemului

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

1 direct

11

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

1 direct
1 amestecat

11

1

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

2 amestecate

11

5

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

3 amestecate

11

A.11

Echipament

3

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70
6

Boiler pentru apă caldă menajeră
bivalent pentru pompa de încălzire

Încărcarea boilerului prin pompa de încălzire şi încălzire solară
Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

1 direct

11

Boiler pentru apă caldă menajeră
bivalent pentru pompa de încălzire

Încărcarea boilerului prin pompa de încălzire şi încălzire solară
Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

3 amestecate

11

VR 71

2

geoTHERM 3 kW, prepararea apei calde prin cazanul în condensare pe gaz (eBUS)

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent sau acumulator combi

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare

1 direct

6

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent sau acumulator combi

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare
Modul hidraulic

1 direct
1 amestecat

6

1

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent sau acumulator combi

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare
Pachet pentru 2 zone

1 direct
1 amestecat

7

1

26

VR 71

aroTHERM cu separarea sistemului şi susţinere solară a apei calde

Boiler

A.12

VR 71

VR 71

Instrucţiuni de instalare multiMATIC 0020200817_02

Anexă
A.13

aroTHERM sau flexoTHERM, prepararea apei calde prin cazanul în condensare pe gaz (eBUS)

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent sau acumulator combi

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare
Modul hidraulic

1 direct
1 amestecat

9

1

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent sau acumulator combi

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare
Modul hidraulic

2 amestecate

9

5

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent sau acumulator combi

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare
Modul hidraulic

3 amestecate

9

A.14

3

aroTHERM cu separarea sistemului, prepararea apei calde prin cazanul în condensare pe gaz
(eBUS)

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare
Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

1 direct

10

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare
Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

1 direct
1 amestecat

10

1

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare
Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

2 amestecate

10

5

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Încărcarea acumulatorului prin cazanul în
condensare
Modulul schimbătorului de căldură pentru
pompa de încălzire

2 amestecate

10

A.15

VR 71

VR 71

3

aroTHERM sau flexoTHERM, prepararea apei calde prin pompa de încălzire şi cazanul în condensare pe gaz (eBUS)

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Încărcarea boilerului prin cazanul în condensare şi pompa de încălzire
Modul hidraulic

1 direct
1 amestecat

12

1

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire
Vasul tampon

Încărcarea boilerului prin cazanul în condensare şi pompa de încălzire
Vas tampon numai pentru circuite de încălzire

2 amestecate

12

5

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire
Vasul tampon

Încărcarea boilerului prin cazanul în condensare şi pompa de încălzire
Vas tampon numai pentru circuite de încălzire

3 amestecate

12

0020200817_02 multiMATIC Instrucţiuni de instalare

VR 71

3

27

Anexă
A.16

aroTHERM cu separarea sistemului, prepararea apei calde prin pompa de încălzire şi cazanul în condensare pe gaz (eBUS)

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Încărcarea boilerului prin cazanul în condensare şi pompa de încălzire
Modul hidraulic
Modulul schimbătorului de căldură

1 direct
1 amestecat

13

1

allSTOR vas tampon

Încărcarea boilerului tampon prin cazanul
în condensare şi pompa de încălzire
Modul hidraulic
Modulul schimbătorului de căldură

2 amestecate

13

5

Boiler pentru apă caldă menajeră
monovalent pentru pompa de încălzire

Încărcarea boilerului prin cazanul în condensare şi pompa de încălzire
Modul hidraulic
Modulul schimbătorului de căldură

3 amestecate

13

A.17

VR 71

3

aroTHERM şi cazan în condensare pe gaz (eBUS), opţiunea cascadă pompe de încălzire

Boiler

Echipament

Circuite de
încălzire

Valoarea de setare pentru
Schema
sistemului

VR 70

VR 71

Vasul tampon

Boiler pentru apă caldă menajeră după
butelia de echilibrare hidraulică/vasul
tampon
Încărcarea boilerului tampon prin controlerul de sistem

1 direct
1 amestecat

16

1

allSTOR vas tampon

Boiler pentru apă caldă menajeră după
butelia de echilibrare hidraulică/vasul
tampon
Încărcarea boilerului tampon prin controlerul de sistem

1 direct
1 amestecat

16

3

Vasul tampon

Boiler pentru apă caldă menajeră după
butelia de echilibrare hidraulică/vasul
tampon
Încărcarea boilerului tampon prin controlerul de sistem

3 amestecate

16

3

3 amestecate

16

6

allSTOR vas tampon

B

Vedere de ansamblu asupra posibilităţilor de setare

B.1

Asistent instalare

Setare

Valori
min.

Pas, alegere

Setare din fabrică

limbi selectabile

Română

max.

Limba
Schema sistemului

1

16

1

1

Config. VR70 Adr 1

1

12

1

1

1

11

1

3

Config. VR71
Configurarea sistemului

1)

1) Cu tasta de selectare OK ajungeţi la setările de la nivelul pentru specialişti. Cu tasta de selectare Înapoi reveniţi la ultima funcţie în
asistentul de instalare.
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Anexă
B.2

Nivel pentru specialişti

Nivel de setare

Valori

Unitate

min.

max.

000

999

Pas, alegere

Setare din fabrică

1

000

Meniu specialist →
Introduceţi codul

Meniu specialist → Informaţii service → Introducere date de contact →
Număr telefon

1

12

Cifre

0 până la 9, spaţiu, cratimă

Firma

1

12

Cifre

A până la Z, 0 până la 9, spaţiu

Meniu specialist → Informaţii service → Dată revizie →
Următoarea revizie la

Data

Meniu specialist → Configurarea sistemului →
Sistem ---Starea erorii

valoare actuală*

Presiune apă

valoare actuală

Starea sistemului

valoare actuală

Întârz prot. Antiîng

0

12

ore

1

4

Încălzire completă

Oprit, -25

10

℃

1

Oprit

Modul regulator

afişare

Versiune software

Curba încălzire adapt

valoare actuală

bar
Standby, Reg Încălz., Răcire,
ACM

Da, Nu

Nu

Config mod funcţ

Toate, Zone

Zone

Răcire automată

Da, Nu

Nu

1

21

Da, Nu

Nu

triVAI, Punct biv.

Punct biv.

TE start răcire

10

30

℃

Regenerare surse
Umid act. aer cameră

valoare actuală

%

Punct act. de condens

valoare actuală

℃

Manager hibrid
Punct bivalenţă Înc

-30

20

℃

1

0

Punct bivalenţă ACM

-20

20

℃

1

-7

Punct alternativ

Oprit, -20

40

℃

1

Oprit

T. funcţionare urg.

20

80

℃

1

25

Tip aparat înc. sup.

Condens., P. calorică, Electric

Condens.

Alimentare UPS

Pcăld opr, Înc.spl. Opr, PC&ÎS
opr, Încălz opr, Răcire opr,
În./ră.opr

Pcăld opr

Aparat încăl. supl. Pt

inactiv, Încălzire, ACM,
ACM+Încăl.

ACM+Încăl.

1

10

Oprit, Pornit

Oprit

Temp. tur sistem

valoare actuală

℃

PV offset acum. tamp.

0

K

15

Inversare de comandă
Secvenţă de comandă

ordinea actuală a generatoarelor de căldură fără încălzire suplimentară

Configurarea schemei sistemului ---Schema sistemului

1

16

1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16

1

Config. VR71

1

11

1

3

Config. VR70 Adr 1

1

12

1

1

* Dacă nu există nicio defecţiune, atunci starea este fără eroa.. Dacă există o defecţiune, atunci apare Listă erori şi puteţi citi mesajul
de eroare la capitolul Mesaje de eroare.
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Anexă
Nivel de setare

Valori

Pas, alegere

Setare din fabrică

MA VR70 Adr 1

fără funcţ., Pom încărc, Pompă
rec, Sem răcire, Pompă leg.,
Pompă CÎ

fără funcţ.

MA VR71

fără funcţ., Pom încărc, Pompă
rec, Sem răcire, Pompă leg., Rgl.T
dif

fără funcţ.

Ieşire multifuncţ. 2

P încă HK2, Pompă rec, Dezumidif, Zonă, Pompă leg.

Pompă rec

Ieşire încălzire supl

Oprit, Treapta 1, Treapta 2,
Treapta 3

Treapta 3

Intrare multifuncţ.

Deconect, 1xpom. rec., PV

1xpom. rec.

min.

Unitate
max.

Modul suplimentar ----

Pompa de căldură 1 ---Generator căldură 1 ---Modul suplimentar ---Status

valoare actuală

temp. act. Tur

valoare actuală

Standby, Reg Încălz., Răcire,
ACM
℃

CIRC. ÎNC.1 ---Tip circuit

Inactiv, Încălzire, Val. Fixă, ACM,
Cr. returPiscină,

Încălzire

Status

valoare actuală

Oprit, Reg Încălz., Răcire, ACM

Temp încălzire tur

valoare actuală

℃

Temp set tur piscină

valoare actuală

℃

Temp. nom. tur zi

5

90

℃

1

65

Temp. nom. tur noapte

5

90

℃

1

65

Temp. nom. Retur

15

80

℃

1

30

T setată tur răcire

7

24

℃

1

20

Temperatura actuală

valoare actuală

℃

Creşterea temp

0

30

K

1

0

Limita de oprire TE

10

99

℃

1

21

Temperatura minimă

15

90

℃

1

15

Temperatura maximă

15

90

℃

1

90

Eco, T noapte

Eco

Mod auto oprit
Curba de încălzire

0,1

4,0

Control temp cameră

0,05

1,2

Lipsă, Contr temp, Termostat

Lipsă

Da, Nu

Nu

Răcire permisă

valoare actuală

Monit. punct condens

valoare actuală

Da, Nu

Da

TE finalizare răcire

4

25

℃

1

4

Offset punct condens

-10

10

K

0,5

2

Stare cond. căld. ext

valoare actuală

Oprit, Pornit

Mod pompă

valoare actuală

Oprit, Pornit

Status vană amestec

valoare actuală

Deschide, Stă, Închide

Zonă activată

zona actuală

Da, Nu

Temperatură zi

5

30

℃

0,5

20

Temperatură noapte

5

30

℃

0,5

15

Temp reală cameră

valoare actuală

℃
fără, VRC700, VR91 Adr1, până la
VR91 Adr3

fără

ZONA1 ----

Alocare zone

* Dacă nu există nicio defecţiune, atunci starea este fără eroa.. Dacă există o defecţiune, atunci apare Listă erori şi puteţi citi mesajul
de eroare la capitolul Mesaje de eroare.
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Anexă
Nivel de setare

Valori
min.

Stare supapă zone

Unitate

Pas, alegere

Setare din fabrică

max.

valoare actuală

Închis, Deschis

Circuit ACM
Boiler

Activ, Inactiv

Temp încălzire tur

valoare actuală

℃

Temp. reală boiler

valoare actuală

℃

Pompă încărc boiler

valoare actuală

Oprit, Pornit

Pompă de recirculare

valoare actuală

Oprit, Pornit

Zi prot antilegionella

Activ

Oprit, Luni, Marţi, Miercuri, Joi,
Vineri, Sâmbătă, Duminică, Lu Du

Oprit

Ora prot antileg

00:00

24:00

h:min

00:10

04:00

Histerezis înc. boiler

3

20

K

0,5

5

Offset încărc boiler

0

40

K

1

25

Temp max. înc. Boiler

Oprit, 20

120

min

5

45

Timp bloc nec. ACM

0

120

min

5

30

T postf. pompă încărc

0

10

min

1

5

Oprit, Pornit

Oprit

1

80

Încărc paralel boiler
Acumulator tampon ---Temp. boiler, sus

valoare actuală

℃

Temp. boiler, jos

valoare actuală

℃

Senzor temp AC sus

valoare actuală

℃

Senzor temp AC jos

valoare actuală

℃

Senzor temp înc, sus

valoare actuală

℃

Senzor temp înc, jos

valoare actuală

℃

temp. nom. max tur AC

60

80

℃

Temperatură colector

valoare actuală

℃

Status pompă solară

valoare actuală

T funcţ pompă solară

valoare actuală

Circuitul solar ---Oprit, Pornit
ore

Resetare timp funcţ

Nu, Da

Senzor câştig solar

valoare actuală

℃

Debit solar

0,0

l/min

165,0

Test pompă solar

Nu

0,1
Oprit, Pornit

Oprit

Funcţia prot solar

110

150

℃

1

130

Temp. min. colector

0

99

℃

1

20

Durată aerisire

0

600

min

10

Debit act.

0,0

165,0

l/min

0,1

Diferenţă pornire

2

25

K

1

12

Diferenţă oprire

1

20

K

1

5

Temperatura maximă

0

99

℃

1

75

Temp. boiler, jos

valoare actuală

℃

Boiler solar 1 ----

2. Reglarea diferenţei temperaturii ---Diferenţă pornire

1

20

K

1

5

Diferenţă oprire

1

20

K

1

5

Temperatura minimă

0

99

℃

1

0

Temperatura maximă

0

99

℃

1

99

* Dacă nu există nicio defecţiune, atunci starea este fără eroa.. Dacă există o defecţiune, atunci apare Listă erori şi puteţi citi mesajul
de eroare la capitolul Mesaje de eroare.
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Nivel de setare

Valori
min.

Unitate

Pas, alegere

Setare din fabrică

Oprit, Pornit

Oprit

100

1000

max.

Senzor TD1

valoare actuală

℃

Senzor TD2

valoare actuală

℃

Ieşire DT
Aerisire ---Senzor cal. aerului 1

valoare actuală

ppm

Senzor cal. aerului 2

valoare actuală

ppm

Senzor max. calit aer

400

ppm

3000

Meniu specialist → Test senzor / actuator →
Aparat

lipsă modul, VR70 Adr1, VR71

Actuator

lipsă actu., R1, până la R12

Senzor

lipsă senz., S1, până la S13

Meniu specialist → CIRC. ÎNC.1 → Funcţia de uscare a şapei →
Zi

00

29

Zi

1

Temperatură

valoare actuală

℃

1

00

Meniu specialist → Modificare cod →
Noul cod

000

999

1

00

* Dacă nu există nicio defecţiune, atunci starea este fără eroa.. Dacă există o defecţiune, atunci apare Listă erori şi puteţi citi mesajul
de eroare la capitolul Mesaje de eroare.

B.3

Funcţii pentru circuitul de încălzire

În funcţie de utilizarea circuitului de încălzire (circuit de încălzire/circuit direct, circuit de piscină, circuitul de valoare fixă etc.)
vă stau la dispoziţie anumite funcţii în regulator. Din tabel puteţi prelua funcţiile care apar pentru tipul circuitului selectat pe
display-ul regulatorului.
Funcţia disponibilă

Setarea funcţiei Tip circuit
Încălzire

Citirea stării circuitului de încălzire

Circuitul
direct

Circuit cu
vană de
amestec

x

x

Circuitul
piscinei

Circuitul cu
valoarea fixă

Creştere pe
retur

Circuit de
apă caldă
menajeră

x

x

–

–

Citirea temperaturii nominale pe tur

x

x

x

x

–

–

Citirea temperaturii nominale pe turul
piscinei

–

–

x

–

–

–

Reglarea temperaturii nominale pe tur Zi

–

–

x

x

–

–

Reglarea temperaturii nominale pe tur
noapte

–

–

x

x

–

–

Reglarea temperaturii nominale pe retur

–

–

–

–

x

–

Reglarea apei calde

–

–

–

–

–

x

Citirea temperaturii actuale

–

x

x

x

x

–

Citirea temperaturii reale a boilerului

–

–

–

–

–

x

Setarea depăşirii temperaturii

–

x

x

x

–

–

Reglarea limitei de oprire TE

x

x

x

x

–

–

Setarea curbei de încălzire

x

x

–

–

–

–

Setarea temperaturii minime pe tur pentru circuitul de încălzire

x

x

–

–

–

–

Setarea temperaturii maxime pe tur pentru circuitul de încălzire

x

x

–

–

–

–

Indicarea comportamentului de reglare în
afara perioadelor

x

x

–

–

–

–
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Funcţia disponibilă

Setarea funcţiei Tip circuit
Încălzire

Circuitul
piscinei

Circuitul cu
valoarea fixă

Creştere pe
retur

Circuit de
apă caldă
menajeră

x

–

–

–

–

x

x

–

–

–

–

Activarea monitorizării punctului de rouă

x

x

–

–

–

–

Setarea valorii minime nominale pe tur a
răcirii

x

x

–

–

–

–

Setarea temperaturii exterioare pentru
încheierea răcirii

x

x

–

–

–

–

Setarea ofsetului pentru punctul de rouă

x

x

–

–

–

–

Citirea stării necesarului termic extern

x

x

x

x

–

–

Circuitul
direct

Circuit cu
vană de
amestec

Activarea controlului pentru temperatura
camerei

x

Activarea răcirii posibile

Citirea statusului pompei de încălzire

x

x

x

x

–

–

Citirea stării vanei de amestec a circuitului

–

–

x

x

x

–

Citirea stării pompei de încărcare

–

–

–

–

–

x

C Conexiunea actuatorilor, senzorilor şi alocarea senzorilor la VR 70 şi
VR 71
C.1

Legendă pentru racordarea actuatorilor şi senzorilor

Punctul
legendei

Semnificaţie

Punctul
legendei

Semnificaţie

9e

Vană de comutare prioritară la prepararea apei
calde

FSx

Senzorul temperaturii pe tur pentru circuitul de
încălzire x

BH

Aparatul de încălzire suplimentar

9kxcl

Vana de amestec a circuitului de încălzire este
închisă pentru circuitul de încălzire x, în combinaţie
cu 9kxop

BufBt

Senzorul pentru temperatura boilerului jos la un
vas tampon

9kxop

Vana de amestec a circuitului de încălzire este
deschisă pentru circuitul de încălzire x, în combinaţie cu 9kxcl

BufBtDHW

Senzorul pentru temperatura boilerului jos pentru
prepararea apei calde la un vas tampon (MSS)

3fx

Pompa de încălzire pentru circuitul de încălzire x

BufBtHC

Senzorul pentru temperatura boilerului sus pentru
circuitul de încălzire la un vas tampon (MSS)

3h

Pompă de protecţie contra bacteriilor legionella

BufTopDHW

Senzorul pentru temperatura boilerului sus pentru
prepararea apei calde la un vas tampon (MSS)

LP/9e

Pompa de încărcare sau vana de comutare prioritară pentru prepararea apei calde

BufTopHC

Senzorul pentru temperatura boilerului jos pentru
circuitul de încălzire la un vas tampon (MSS)

MA

Ieşirea multifuncţională

COL

Senzor din panoul colector

PWM

Semnalul de pornire pentru staţia pentru circuitul
solar, respectiv semnalul de răspuns

COLP

Pompa solară

SysFlow

Temperatura pe turul sistemului (de ex. în butelia
de echilibrare hidraulică)

CP

Pompă de recirculare

TD2

Senzorul pentru diferenţa de temperatură 2

DEMx

Intrarea pentru necesarul extern pentru circuitul de
încălzire x

9g

Vană de comutare

DHW1

Senzorul de temperatură al boilerului

ZoneOff

Vana cu 2 căi pentru comutarea între zone, în
combinaţie cu zona On

DHWBH

Senzorul pentru temperatura boilerului pentru
aparatul de încălzire suplimentar

ZoneOn

Vana cu 2 căi pentru comutarea între zone, în
combinaţie cu zona Off

DHWBt

Senzorul pentru temperatura boilerului jos

9bx

Vana de zone pentru zona x

DHWoff

Vana cu 2 căi pentru comutarea pe boiler, în combinaţie cu DHWon

Solar Yield

Senzorul pentru absorbţia de energie solară, instalat pe returul circuitului solar. Reglarea temperaturii
diferenţiale se utilizează între colector şi senzorul
de retur pentru calculul absorbţiei de energie solară
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Punctul
legendei

Semnificaţie

Punctul
legendei

Semnificaţie

DHWon

Vana cu 2 căi pentru comutarea pe boiler, în combinaţie cu DHWoff

eyield

Senzorul pentru absorbţia mai exactă de energie
solară, instalat pe turul circuitului solar. Reglarea
temperaturii diferenţiale se utilizează între tur şi
retur pentru calculul absorbţiei de energie solară

C.2

Racordarea actuatorilor şi senzorilor la VR 70

Valoarea
reglată

R1

R2

R3/R4

R5/R6

S1

S2

S3

1

3f1

3f2

MA

9k2op/
9k2cl

DHW1/
BufBt

DEM1

DEM2

3

MA

3f2

LP/9e

9k2op/
9k2cl

BufTop
DHW

BufBt
DHW

BufBt
HC

5

3f1

3f2

9k1op/
9k1cl

9k2op/
9k2cl

SysFlow

DEM1

DEM2

6

COLP

3h

MA

9b1

DHW1

DHWBt

12

COLP

3f1

9g/9e

9k1op/
9k1cl

Solar
Yield

DHWBt

C.3

S4

S5

S6

SysFlow

FS2

BufTop
HC

FS2

FS1

FS2

SysFlow

COL

Solar
Yield

PWM

TD1

TD2

COL

FS1

PWM

SysFlow

Racordarea actuatorilor la VR 71

Valoarea
reglată

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7/R8

R9/R10

R11/R12

2

3f1

3f2

3f3

MA

COLP1

LP/9e

9k1op/
9k1cl

9k2op/
9k2cl

9k3op/
9k3cl

3

3f1

3f2

3f3

MA

LP/9e

9k1op/
9k1cl

9k2op/
9k2cl

9k3op/
9k3cl

6

3f1

3f2

3f3

MA

LP/9e

9k1op/
9k1cl

9k2op/
9k2cl

9k3op/
9k3cl

C.4

S7

Racordarea senzorilor la VR 71

Valoarea
reglată

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

2

SysFlow

FS2

FS3

FS4

DHWTop

DHWBt

COL1

Solar
Yield

eyield

TD1

TD2

PWM1

3

SysFlow

FS2

FS3

FS4

BufBt

DEM2

DEM3

DEM4

DHW1

6

SysFlow

FS2

FS3

FS4

BufTop
HC

BufBt
HC

BufTop
DHW

BufBt
DHW

DEM2

DEM3

DEM4

C.5

Alocarea senzorului VR 70

Valoarea
reglată

S1

1

VR 10

3

VR 10

5

VR 10

6

VR 10

VR 10

12

VR 10

VR 10

34

S2

VR 10

S3

VR 10

VR 10

S4

S5

S6

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10

VR 11

VR 10

VR 10

VR 11

VR 10

VR 10
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C.6

Alocarea senzorului VR 71

Valoarea
reglată

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

2

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10

VR 11

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10

3

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10

6

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10

VR 10
VR 10

VR 10

VR 10

D Vedere de ansamblu cu mesajele de eroare şi avariile
D.1

Mesaje de eroare

În tabel, în coloana 1 apare după senzor un simbol $. Simbolul $ ţine locul pentru numărul senzorului. Semnul % după diferitele componente este un locţiitor de spaţiu pentru adresa componentei. În ambele cazuri, regulatorul inversează pe display
semnele prin senzorul concret, respectiv prin adresa concretă.
Mesaj

cauză posibilă

Măsură

Eroare de conexiune

Regulatorul este încorporat în
aparatul de încălzire

1.

Montaţi regulatorul în spaţiul locativ.

Eroare, senzor temperatură
cameră

Senzorul de temperatură de
cameră este defect

1.

Schimbaţi aparatul de comandă la distanţă.

Conexiune modul suplimentar
lipsă

Cablu defect

1.

Înlocuiţi cablul.

Contactul cu fişă nu este corect

1.

Verificaţi contactul cu fişă.

Eroare, modul suplimentar

Cablu defect

1.

Înlocuiţi cablul.

Contactul cu fişă nu este corect

1.

Verificaţi contactul cu fişă.

Eroare, ventilator

Eroare a ventilatorului

1.

Consultaţi instrucţiunile începând cu recoVAIR.../4.

Conexiune ventilator

Cablu defect

1.

Înlocuiţi cablul.

Contactul cu fişă nu este corect

1.

Verificaţi contactul cu fişă.

Cablu defect

1.

Înlocuiţi cablul.

Contactul cu fişă nu este corect

1.

Verificaţi contactul cu fişă.

Cablu defect

1.

Înlocuiţi cablul.

Contactul cu fişă nu este corect

1.

Verificaţi contactul cu fişă.

Eroare de comunicare VR70 %
Eroare de comunicare VR71
Eroare de comunicare VR91 %

Cablu defect

1.

Înlocuiţi cablul.

Contactul cu fişă nu este corect

1.

Verificaţi contactul cu fişă.

Eroare de comunicare Generator căldură %

Cablu defect

1.

Înlocuiţi cablul.

Contactul cu fişă nu este corect

1.

Verificaţi contactul cu fişă.

Eroare de comunicare Pompa
de căldură %

Cablu defect

1.

Înlocuiţi cablul.

Contactul cu fişă nu este corect

1.

Verificaţi contactul cu fişă.

Eroare de comunicare VPM-W

Cablu defect

1.

Înlocuiţi cablul.

Contactul cu fişă nu este corect

1.

Verificaţi contactul cu fişă.

Eroare de comunicare VPM-S
Eroare de comunicare VMS

Cablu defect

1.

Înlocuiţi cablul.

Contactul cu fişă nu este corect

1.

Verificaţi contactul cu fişă.

Cablu defect

1.

Înlocuiţi cablul.

Contactul cu fişă nu este corect

1.

Verificaţi contactul cu fişă.

Eroarea senzorului S $ VR70
%

Senzor defect

1.

Înlocuiţi senzorul.

Eroarea senzorului S $ VR71

Senzor defect

1.

Înlocuiţi senzorul.

Eroare Generator căldură %

Avarie a generatorului de căldură

1.

Consultaţi instrucţiunile generatorului de căldură afişat.

Eroare Pompa de căldură %

Avarie a pompei de căldură

1.

Consultaţi instrucţiunile pompei de căldură afişate.

Eroare Pompă solară %

Avaria pompei solare

1.

Verificaţi pompa solară.

Modulul nu este suportat

Modul nepotrivit conectat, ca de
ex. VR 61, VR 81

1.

Instalaţi un modul suportat de regulator.

Configurare incorectă VR70

Valoare de reglare greşită pentru VR 70

1.

Setaţi valoarea de reglare corectă pentru VR 70.
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Mesaj

cauză posibilă

Măsură

Configurare incorectă VR71

Valoare de reglare greşită pentru VR 71

1.

Setaţi valoarea de reglare corectă pentru VR 71.

Alegere schema sistemului
incorect

Schema sistemului aleasă greşit

1.

Reglaţi schema corectă a sistemului.

Lipsă telecomandă pt. circ.
încălzire %

Aparat de comandă de la distanţă lipsă

1.

Conectaţi aparatul de comandă de la distanţă.

VR70 lipseşte pentru acest
sistem

Modul lipsă VR 70

1.

Conectaţi modulul VR 70.

VR71 nu este suportat pentru
acest sistem

Modulul VR 71 racordat în sistem

1.

Înlăturaţi modulul VR 71 din sistem.

Schema sistemului aleasă greşit

1.

Reglaţi schema corectă a sistemului.

Senzorul temperaturii de ACM
S1 nu este conectat

Senzorul temperaturii de ACM
S1 nu este conectat

1.

Conectaţi senzorul pentru temperatura apei calde la VR 70.

Configurare incorectă MA2
VWZ-AI

Modul racordat eronat VR 70

1.

Conectaţi modulul VR 70 la schema potrivită a sistemului.

Modul racordat eronat VR 71

1.

Conectaţi modulul VR 71 la schema potrivită a sistemului.

Combinaţia VR70 şi VR71 nepermisă

VR 70 şi VR 71 racordate combinate

1.

Racordaţi ori VR 70 ori VR 71.

Cascadele nu sunt acceptate

Schema sistemului aleasă greşit

1.

Setaţi schema corectă a sistemului, care conţine cascade.

Senzorul extern de temperatură este defect

Senzor extern defect

1.

Schimbaţi senzorul extern.

Configurare incorectă VR70 %
MA

Valoare de reglare pentru ieşirea multifuncţională aleasă
greşit

1.

Setaţi în funcţia MA VR70 Adr 1 valoarea de reglare care se
potriveşte cu modulul conectat la ieşirea multifuncţională a
VR 70.

Configurare incorectă VR71

Valoare de reglare pentru ieşirea multifuncţională aleasă
greşit

1.

Setaţi în funcţia MA VR71 valoarea de reglare care se potriveşte cu modulul conectat la ieşirea multifuncţională a
VR 71.

Avarie

cauză posibilă

Măsură

Display-ul rămâne întunecat

Eroare software

1.

Opriţi şi reporniţi comutatorul de alimentare de la generatorul
de căldură, care alimentează regulatorul.

Lipsa tensiunii la generatorului
de căldură

1.

Verificaţi alimentarea cu tensiune a generatorului de căldură
care alimentează regulatorul.

Produsul este defect

1.

Înlocuiţi produsul.

Eroare software

1.

Opriţi şi reporniţi comutatorul de alimentare de la generatorul
de căldură, care alimentează regulatorul.

Produsul este defect

1.

Înlocuiţi produsul.

Eroare software

1.

Opriţi şi reporniţi comutatorul de alimentare de la generatorul
de căldură, care alimentează regulatorul.

Produsul este defect

1.

Înlocuiţi produsul.

Generatorul de căldură continuă
încălzirea la atingerea temperaturii camerei

valoare greşită în funcţia Control temp cameră sau Alocare
zone

1.

Setaţi Termostat sau Contr temp în funcţia Control temp
cameră.
În zona, în care este instalat regulatorul, stabiliţi în Alocare
zone adresa regulatorului.

Sistemul rămâne în regimul de
pregătire a apei calde

Generatorul de căldură nu
poate să atingă temperatura
nominală max. pe tur

1.

Setaţi valoarea în funcţia temp. nom. max tur AC la o valoare mai mică.

Se afişează numai unul din mai
multe circuite de încălzire

Circuit de încălzire inactiv

1.

Activaţi circuitul de încălzire dorit, prin stabilirea funcţionalităţii în funcţia Tip circuit.

Se afişează numai una din mai
multe zone

Circuit de încălzire inactiv

1.

Activaţi circuitul de încălzire dorit, prin stabilirea funcţionalităţii în funcţia Tip circuit.

Zonă dezactivată

1.

Activaţi zona dorită prin setarea în funcţia Zonă activată a
valorii pe Da.

D.2

Avarii

Nicio modificare pe display prin
butonul rotativ
Fără modificări în afişaj prin
tastele de alegere
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Listă de cuvinte cheie
Listă de cuvinte cheie
A
A doua reglare a diferenţei temperaturii, stabilirea diferenţei
de oprire .............................................................................. 21
A doua reglare a diferenţei temperaturii, stabilirea diferenţei
de pornire ............................................................................ 21
Activarea curbei de încălzire adaptive................................. 10
Activarea funcţiei de uscare a şapei.................................... 22
Activarea inversării proceselor de comandă ale cascadei ... 12
Activarea încărcării acumulatorului ..................................... 18
Activarea încărcării paralele a acumulatorului..................... 18
Activarea monitorizării punctului de rouă ............................ 16
Activarea răcirii.................................................................... 16
Activarea răcirii automate.................................................... 10
Activarea succesiunii proceselor de comandă ale
cascadei .............................................................................. 12
Afişarea mesajelor de eroare, listă...................................... 22
Alegerea sprijinului la aparatul de încălzire suplimentar ..... 12
Alocarea aparatului de comandă unei zone ........................ 17
Alocarea regulatorului la zonă............................................. 17
Alocarea zonei..................................................................... 17
Alocarea zonelor ................................................................. 17
Aparat încălzire suplimentar, setarea puterii de ieşire ........ 13
Asamblare, regulator în spaţiu locativ ................................... 6
Asamblare, senzorul extern VRC 693................................... 7
Asamblare, senzorul extern VRC 9535 ................................ 7
B
Boiler de apă caldă, citirea temperaturii actuale ................. 17
Boiler pentru apă caldă menajeră, reglarea temperaturii
nominale.............................................................................. 17
Boiler, setarea duratei maxime de încărcare....................... 18
C
Cabluri, lungime maximă....................................................... 4
Cabluri, secţiunea minimă ..................................................... 4
Calificare ............................................................................... 4
Caracteristica CE .................................................................. 6
Circuitul solar, setarea debitului pe tur ................................ 19
Citirea debitului actual ......................................................... 20
Citirea ordinii proceselor de comandă ale cascadei............ 12
Citirea presiunii apei............................................................ 10
Citirea punctului actual de condens .................................... 11
Citirea punctului de rouă ..................................................... 11
Citirea senzorului pentru calitatea aerului ........................... 21
Citirea statusului
Pompa de încălzire ........................................................ 16
Pompa de încărcare a boilerului.................................... 17
Pompa de recirculare .................................................... 17
Pompa solară................................................................. 19
Vana de amestec a circuitului de încălzire .................... 16
Citirea statusului, reglarea temperaturii diferenţiale ............ 21
Citirea stării aparatului de încălzire suplimentar.................. 13
Citirea stării circuitului de încălzire ...................................... 14
Citirea stării erorii ................................................................ 10
Citirea stării generatorului de căldură.................................. 13
Citirea stării necesarului termic extern ................................ 16
Citirea stării pompei de încălzire ......................................... 13
Citirea stării sistemului ........................................................ 10
Citirea stării supapei de zone .............................................. 17
Citirea succesiunii proceselor de comandă ale cascadei.... 12
Citirea temperaturii actuale a circuitului de încălzire ........... 14
Citirea temperaturii actuale, boiler de apă caldă ................. 17

0020200817_02 multiMATIC Instrucţiuni de instalare

Citirea temperaturii acumulatorului de apă caldă jos .......... 19
Citirea temperaturii acumulatorului de apă caldă sus ......... 19
Citirea temperaturii acumulatorului încălzire jos.................. 19
Citirea temperaturii acumulatorului încălzire sus ................ 19
Citirea temperaturii acumulatorului tampon jos ................... 19
Citirea temperaturii acumulatorului tampon sus .................. 19
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