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1. Áttekintés - Kezelés
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0.1. ábra  A kezelés áttekintése

Jelmagyarázat
1 Menüelnevezés
2 Kurzor, a kiválasztott paramétert mutatja
3 Menüszám
4 Beállítógomb , 

paraméterbeállítás (forgatás), paraméterválasztás (nyomás)
5 Beállítógomb , 

menüválasztás (forgatás), speciális funkció aktiválása (nyomás)

A kezelés folyamata

Felhasználói szint
A menükiválasztáshoz      forgassa el a  beállítógombot.
A megváltoztatandó paraméter kiválasztásához   nyomja meg a  beállítógombot.
A kiválasztott paraméter megváltoztatásához   forgassa el a  beállítógombot.

Különleges funkciók
Csak az alapkijelzésben lehetséges (takarék, parti, egyszeri tárolótöltés)
Nyomja meg legfeljebb 3-szor  a  beállítógombot a speciális funkció kiválasztásához
Nyomja meg a  beállítógombot   a megváltoztatandó paraméter kiválasztásához és a kiválasztott 

paraméterérték átvételéhez (elforgatással történt módosítás után)
Forgassa el a  beállítógombot  a kívánt érték beállításához (csak takarék esetén szükséges)
Nyomja meg a  beállítógombot   a speciális funkció befejezéséhez

Szervizfunkciók (szakember általi kiválasztás)
A kiválasztás az alapkijelzésből lehetséges
Nyomja meg egyszerre egyszer a  és  beállítógombokat a kéményseprő-funkcióhoz
Nyomja meg egyszerre kétszer a  és  beállítógombokat a kézi üzemmódhoz
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2. Áttekintés - Kijelzők

Az alapkijelzés kijelzője

A kijelző a pillanatnyi üzemmódot, valamint a helyiség 
előírt hőmérsékletértékét mutatja minden egyes 
fűtőkörre, így az üzemmód fűtőkörönként gyorsan 
módosítható.

Ha kettőnél több fűtőkör van csatlakoztatva, ezek 
megjelenítése egymás után történik (a  beállítógomb 
forgatásával).
 
Kijelzési példa a menüszinten

A felhasználóspecifikus beállítások beállítási tartománya. 

Kijelzési példa a kódszinten

A berendezésspecifikus, csak szakember által végzendő 
beállítások beállítási tartománya.

Kijelzési példa szervizfunkciókhoz

Szakember illetve kéményseprő által aktiválható 
funkciók.

Kijelzési példa speciális funkciókhoz

A fűtőkör üzemmódját maradandóan megváltoztató, 
automatikusan befejeződő funkciók. 
Hívásuk csak az alapkijelzés kijelzőjéből lehetséges.

2. Áttekintés - Kijelzők
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Megjegyzések a dokumentációhoz

Az alábbi megjegyzések a teljes dokumentációra 
vonatkozó útmutatóként szolgálnak.
Ezen kezelési és szerelési útmutatóval összefüggésben 
további dokumentumok is érvényesek.
Az ezen útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása 
miatt keletkező károkért nem vállalunk felelősséget.

Kapcsolódó dokumentumok
A berendezés üzemeltetője számára:
A berendezés üzemeltetésekor a különböző berendezés-
komponensek saját kezelési útmutatóit is figyelembe kell 
venni.

Szakemberek számára:
A szerelés és az üzembe helyezés során a különböző 
berendezés-komponensek saját szerelési útmutatóit is 
figyelembe kell venni.

A dokumentációk elhelyezése és megőrzése
Kérjük, hogy ezt a kezelési és szerelési útmutatót, 
valamint a segédeszközöket adja tovább a berendezés 
üzemeltetőjének. Ő veszi át azokat megőrzésre, így az 
útmutatók és a segédeszközök szükség esetén 
rendelkezésre állnak.

Alkalmazott szimbólumok
Kérjük, hogy a készülék szerelése során tartsa be ezen 
útmutató biztonsági előírásait!

d Veszély!
Közvetlen sérülés- és életveszély!

e Veszély!
Áramütés okozta életveszély!

H Veszély!
Megégés- és leforrázásveszély!

a Figyelem!
A termékre és a környezetre veszélyt jelentő 
körülmény!

h Tanács!
Hasznos információk és tudnivalók.

• Elvégzendő tevékenységre utaló szimbólum

Kezelési útmutató

1 A készülék leírása

1.1 Felépítés és működés
A calorMATIC 630 szabályozókészlet melegvizes 
központi fűtőberendezéshez használható, időprogramos, 
időjárásfüggő előremenő hőmérséklet-szabályozások 
felépítésére alkalmas készülékeket és érzékelőket 
tartalmaz.

A szabályozókészülék a következő berendezéskörök 
vezérlésére alkalmas:
• egy közvetlen fűtőkör,
• két keverőkör pl. padlófűtéshez,
• egy közvetett fűtésű melegvíztároló,
• egy melegvízcirkulációs szivattyú.

A rendszer bővítéséhez legfeljebb 6 további, két-két 
keverőkörös keverőköri modul (tartozék) is 
csatlakoztatható, azaz a szabályozókészülék max. 
15 fűtőkört vezérelhet.

A keverőkörök programozása a központi 
szabályozókészülékkel történik. Az elkülönített 
kezeléshez alternatívaképpen minden keverőkörre egy 
külön távkezelő készülék szükséges.

A kényelmesebb kezelhetőség érdekében az első 8 
fűtőkörre távkezelő készülékek csatlakoztathatók.

Mindegyik keverőszelepes kör szükség esetén az 
alábbiak bármelyikére átkapcsolható:
– fűtőkör (radiátorkör, padlókör stb.),
– állandóérték-szabályozás,
– visszatérő vízhőmérséklet növelése,
– használati melegvízkör (az integrált melegvízkör 

kiegészítéseként).

Moduláló buszcsatolók (tartozék) segítségével legfeljebb 
hat moduláló Vaillant fűtőkészülék ill. legfeljebb hat 1- és 
2-fokozatú hőtermelő csatlakoztatható.

A telefon-távkapcsolat (potenciálfüggetlen 
érintkezőbemenet) segítségével a teleSWITCH telefon-
távkapcsoló útján a szabályozókészülék üzemmódja 
tetszőleges helyről, telefonhívással átkapcsolható.

Megjegyzések a dokumentációhoz
A készülék leírása 1
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1.2 Rendszeráttekintés
A szabályozórendszer alapkiépítésben a helyszíni 
csatlakozásokat befogadó csatlakozóaljzatot is 
tartalmazó szabályozókészletből és a hozzávaló 
érzékelőkből áll.
Ezáltal alapkiépítésben
- egy melegvíztároló,
- max. 2 moduláló fűtőkészülék, alternatívaképpen

egy kétfokozatú kazán,
- 2 szabályozott kör,
- 1 szabályozatlan kör
vezérelhető. További berendezéskomponensekhez, pl. 
további fűtőkörökhöz, stb. a rendszeráttekintésben
(6. oldal 1.1. ábra) látható kiegészítő modulok 
integrálhatók a rendszerbe.

2 Kezelés

A rendszerben szükséges valamennyi beállítás 
elvégezhető az alapszabályozón. Ehhez az 
alapszabályozót grafikus kijelzővel szerelték fel. Az 
egyszerű kezelhetőség érdekében kódolatlan szöveg 
megjelenítése történik. A kijelző nyelve szükség esetén 
átállítható.

2.1 Kijelzési módok
A szabályozó különböző kijelzésfajtákkal rendelkezik, 
amelyek kiválasztás után jelennek meg (alapkijelzés, 
menükijelzések, kódszintű kijelzések). 
Az alapkijelzésben a pillanatnyi üzemállapotok illetve az 
egyes fűtőkörök előírt helyiséghőmérsékletei jelennek 
meg.
Az üzemállapotok illetve az egyes fűtőkörök előírt 
helyiséghőmérsékletei az alapkijelzésben
módosíthatók is.

A 4. oldalon levő felsorolásban (2. Áttekintés) a 
lehetséges kijelzések példa szerinti felsorolása látható.

A bal oldali  beállítógombot az óramutató járásának 
irányába forgatva a kijelző alapkijelzésre ugrik, ahol a 
pillanatnyi üzemállapotok illetve az egyes fűtőkörök 
előírt helyiséghőmérsékletei jeleníthetők meg illetve 
módosíthatók.
A  beállítógombot tovább forgatva a menükijelzések 
jelennek meg, amelyekben a felhasználó számára fontos 
beállítások, pl. fűtési idők, éjszakai hőmérsékletek és 
fűtésgörbék érhetők el. Ezeket a menüket egy szám jelzi 
a kijelző jobb felső részén (lásd 1. Áttekintés, elülső 
kihajtható oldal). A számozás megkönnyíti az egyes 
menük megtalálását programozás közben.

1.1.  ábra A rendszer áttekintése

1 A készülék leírása
2 Kezelés
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A  beállítógombot tovább forgatva a kódszint 
következik, amely az ott módosítható paraméterek miatt 
szakembereknek van fenntartva és a szándékolatlan 
elállítás ellen kód védi.
A kód beírása hiányában nem történik meg a kódszint 
engedélyezése, azaz a következő paraméterek az egyes 
menükben megjeleníthetők, elállításuk azonban nem 
lehetséges. Ezt a szintet számozás és a számok előtti C 
jelöli (C1, C2, C3, ...).
Lehetőség van továbbá speciális funkciók, mint pl. 
takarékfunkció és szakemberspecifikus szervizfunkciók 
megjelenítésére és kiválasztására is. A szükséges 
kezelési folyamatot az 1. Áttekintés (elülső kihajtható 
oldal) ismerteti.

2.2 Beállítógombok
A szabályozórendszer teljes programozása mindössze 
két beállítógombon (  és , 1. Áttekintés, elülső 
kihajtható oldal) keresztül történik. Itt a  beállítógomb 
a paraméter kiválasztására (nyomással) és beállítására 
(forgatással) szolgál. A  beállítógombbal választható ki 
a menü (forgatás) illetve aktiválhatók a speciális 
funkciók (nyomás).

2.3 Kezelési útmutató
A kezelés elve a Vaillant „ forgass és kattints” kezelési 
koncepción illetve az elvégzett programozás egyértelmű 
megjelenítésére szolgáló kódolatlan szövegkijelzésen 
alapul. Az 1. Áttekintés (elülső kihajtható oldal) a kijelző 
alapvető felépítését illetve a felhasználó illetve a 
szakember számára a kezelés lefolyását mutatja.

A következőkben a szükséges kezelési lépéseket 
ismertetjük. A 2.1. és 2.2. táblázatokból (8 - 10. oldal) 
olvasható ki, hogy melyik menüt kell kiválasztani egy 
kívánt paraméter megjelenítéséhez ill. módosításához.

2.3.1 Menükiválasztás
Első menüként az alapkijelzés jelenik meg, amelyben a 
pillanatnyi üzemi adatok illetve a fűtőkörönkénti előírt 
helyiséghőmérsékletek láthatók.
A kurzor a  beállítógomb forgatásával vihető a kívánt 
paraméterre. A kurzor azonban csak azokra a 
paraméterekre ugrik, amelyek ebben a menükijelzőben 
módosíthatók. Egyidejűleg az alsó sorban az látható, ami 
a  beállítógomb forgatásával módosítható, pl. 
„Üzemmód választása”. A  beállítógomb 
megnyomásával válassza ki a paramétermódosítást. A  
beállítógomb forgatására a paraméter azonnali elállítása 
következik be, ez a szabályozó kijelzőjén azonnal 
megjelenik és a  beállítógomb megnyomásával 
nyugtázható.

2.3.2 Táblázatok a menüszinthez
A paraméterek elállításához a 2.3.1 alatt írtaknak 
megfelelően járjon el. Az érthetőség kedvéért a 2.2. 
táblázatban (9. oldal) a módosítható paraméterek szürke 
háttérrel rendelkeznek. A paraméterekhez tartozó 
magyarázatok közvetlenül az egyes kijelzőn történő 
megjelenések mellett, ill. a függelékben a 
Funkcióáttekintés c. fejezetben találhatók.

2.3.3 Speciális funkciók
A speciális funkciók az alapkijelzésből választhatók ki. 
Ehhez nyomja meg a  beállítógombot.
A paraméterek módosításához a kiválasztáshoz nyomja 
meg és a beállításhoz forgassa a  beállítógombot. A 
nyugtázáshoz nyomja meg ismét a  beállítógombot. A 
következő speciális funkciók választhatók:

- Takarékfunkció: nyomja meg egyszer a   
 beállítógombot.
- Partifunkció: nyomja meg kétszer a   
 beállítógombot.
- Egyszeri tárolótöltés: nyomja meg háromszor a   
 beállítógombot.

A speciális funkciók felsorolása a 11. oldalon a 2.3. 
Speciális funkciók táblázatban található.

Valamely funkció aktiváláshoz azt csak ki kell választani. 
Egyedül a takarékfunkcióban szükséges annak az időnek 
a kiegészítő megadása, amíg a takarékfunkciónak 
(éjszakai hőmérsékletre szabályozás) érvényben kell 
lennie. Az alapkijelzés a funkció lefutása (az idő elérése) 
után, vagy a  beállítógomb ismételt megnyomására 
jelenik meg. A funkciók ismertetése ezen útmutató 
függelékében található.

Kezelés 2
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Megjelenített menü / megjelenés a kijelzőn A beállítási lehetőségek jelentése

Az alapkijelzésben az aktuális dátumon, időn és külső hőmérsékleten illetve -a 
kezelőkészülék távkezelő készülékkénti használata és aktivált helyiséghőmérséklet-
korrekció esetén-  az aktuális helyiséghőmérsékleten kívül az adott időpontban 
aktuális üzemmód és a fűtőkörhöz rendelt előírt helyiséghőmérséklet olvashatók le. 
Az üzemmód beállításával közli a szabályozóval, hogy milyen feltételekkel 
szabályozza a hozzá fűtőkört illetve használati melegvíz kört.

A fűtőkörökhöz a Fűtés, Lehűlés, Auto, Eco és Ki üzemmódok állnak rendelkezésre.

Auto

Eco

Fűtés

Lehűlés

Ki

a fűtőkör üzeme előre megadott időprogram szerint váltakozik a Fűtés és 
Lehűlés üzemmódok között.
a fűtőkör üzeme előre megadott időprogram szerint változik a Fűtés és Ki 
üzemmódok között. Ebben az esetben a fűtőkör a lehűlési idő alatt 
kikapcsol, amennyiben a fagyvédelmi funkció (a külső hőmérséklettől 
függően) nem aktív.
A fűtőkör az előre megadott időprogramtól függetlenül az előírt nappali 
helyiséghőmérsékleten üzemel.
A fűtőkör az előre megadott időprogramtól függetlenül az előírt éjszakai 
helyiséghőmérsékleten üzemel.
A fűtőkör ki van kapcsolva, amennyiben a fagyvédelmi funkció (a külső 
hőmérséklettől függően) nem aktív.

A csatlakoztatott melegvíztároló, valamint a cirkulációs kör számára az Auto, Be és Ki 
üzemmódok állnak rendelkezésre.
Auto

BE

Ki

a tárolótöltés illetve a cirkulációs szivattyú engedélyezése előre megadott 
időprogram szerint történik.
a tárolótöltés állandóan engedélyezett, azaz igény esetén a
tároló azonnal utántöltésre kerül, a cirkulációs szivattyú állandóan
működik.
a tároló nem kerül utántöltésre, a cirkulációs szivattyú üzemen kívül van.
Pusztán a tárolóhőmérséklet 10 °C alá esésekor
történik meg a tároló utánfűtése 15 °C-ra fagyvédelmi okokból.

Egy további állítható paraméter az előírt helyiséghőmérséklet, ami minden 
fűtőkörhöz külön beállítható. A program a fűtési jelleggörbe kiszámításánál 
figyelembe veszi az előírt helyiséghőmérsékletet. Az előírt helyiséghőmérséklet 
megemelésekor a beállított fűtésgörbe párhuzamosan eltolódik egy 45°-os 
tengelyen, és ennek megfelelően alakul a szabályozó által szabályozandó előremenő 
hőmérséklet is. Az előírt helyiséghőmérséklet  és a fűtési görbe összefüggése 
mellékelt vázlat szerint értelmezhető.

2.1. táblázat Az alapkijelzésben beállítható paraméterek

2 Kezelés
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Megjelenített menü / megjelenés a kijelzőn A beállítási lehetőségek jelentése

Az Alapadatok kijelzőben a kijelző nyelve, az aktuális dátum, a hét napja és az 
aktuális idő állíthatók be a szabályozó számára. A beállítások minden csatlakoztatott 
rendszerkomponensre érvényesek.

> Mo-FR
1 08:00 - 14:00
2 16:00 - 22:00
3 -

Az Időprogramok kijelzőben történik a fűtőkörönkénti fűtési idők beállítása. Ehhez 
először a  beállítógomb elforgatásával ki kell választania a fűtőkört.
Naponként illetve blokkonként legfeljebb három fűtési idő állítható be. A szabályozás 
a beállított fűtésgörbe és a beállított előírt helyiséghőmérséklet szerint történik. A 
fűtőkörök szériaszerű alapprogrammal rendelkeznek:
H - P
Szo
V

6:00 - 22:00 óra
7:30 - 23:30 óra
7:30 - 22:00 óra

Ugyanezek a beállítások a tárolótöltő körre és a cirkulációs szivattyú körére is 
elvégezhetők.

A szabályozóhoz és minden hozzá tartozó rendszerkomponenshez két, dátummal 
kifejezett távollét-időtartam programozható. Ezen felül itt állítható be az előre 
megadott időprogramtól függetlenül az előírt éjszakai hőmérséklet, vagyis az az 
érték, amelyre a berendezést távollét idejére programozni kell. A távolléti idő lejárta 
után a szabályozó automatikusan visszaugrik az előzőleg kiválasztott üzemmódra. A 
távollét-program csak Auto és Eco üzemmódban aktiválható. 
A csatlakoztatott tárolótöltő körök illetve cirkulációs szivattyú körök a távollét-
program idejére KI üzemmódba kerülnek.

2.2. táblázat A menüszinten beállítható paraméterek

Kezelés 2
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Megjelenített menü / megjelenés a kijelzőn A beállítási lehetőségek jelentése

A fűtőkör Paraméterek kijelzőben az éjszakai hőmérséklet paraméter és a fűtésgörbe 
állíthatók be.

Az éjszakai hőmérséklet az a hőmérséklet, amelyre a fűtés szabályozása a lehűlési 
időszakban történik. Minden fűtőkörhöz külön beállítható.

A fűtésgörbe a külső hőmérséklet és az előírt előremenő hőmérséklet közötti 
viszonyt ábrázolja. A beállítás minden fűtőkörhöz külön történik.
A berendezés beltéri klímája jelentős mértékben a megfelelő fűtésgörbe 
kiválasztásától függ. A túl magasra választott fűtésgörbe túl magas hőmérsékleteket 
jelent a rendszerben, ami magasabb energiafogyasztást eredményez. Túl alacsonyra 
választott fűtésgörbe esetén a kívánt hőmérsékletszint adott körülmények között 
csak hosszú idő alatt vagy egyáltalán nem érhető el.

Itt lehet beállítani a kívánt tárolóhőmérsékletet.

A berendezésen belül minden fűtőkör egyedileg elnevezhető. Ehhez fűtőkörönként 
max. 10 betű áll rendelkezésre. A kiválasztott elnevezéseket a rendszer 
automatikusan átveszi, és az adott kijelzőkön megjeleníti.

A felhasználói szint utolsó kijelzőjében történik a szakemberszint kódjainak beadása. 
Mivel az ott lehetséges beállításokat a szakemberek számára kell fenntartani, ez a 
szint a véletlen elállítás ellen hozzáférési kóddal van védve.
A beállítási paraméterek kód beadása nélküli olvasásához nyomja meg még egyszer a  

 beállítógombot. Ezután a kódszint valamennyi paramétere a   beállítógomb 
forgatásával olvasható, de nem módosítható.

2.2. táblázat A menüszinten beállítható paraméterek (folytatás)

2 Kezelés
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Megjelenített menü / megjelenés a kijelzőn A beállítási lehetőségek jelentése

Takarékfunkció: Lehetővé teszi a fűtési idők beállítható időtartamra korlátozását.
A takarékfunkció befejezési idejének beállítása:   óra: perc

Partifunkció: Lehetővé teszi a fűtési és melegvízkészítési idők meghosszabbítását a 
következő kikapcsolási időponton túlra az azt követő bekapcsolási időpontig. 
A parti funkció csak azokat a fűtőköröket, ill. használati melegvíz köröket érinti, 
amelyek Auto- vagy ECO-üzemmódra vannak beállítva.

Egyszeri tárolótöltés: Ez a funkció lehetővé teszi a melegvíztároló aktuális 
időprogramtól független egyszeri feltöltését.

2.3. táblázat Speciális funkciók

Kezelés 2
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3 Hibaüzenetek

A berendezés zavarai esetén a központi vezérlőkészülék 
hibaüzeneteket jelenít meg. Ezek kódolatlan szöveg 
formájában jelennek meg.
A hibaelhárításhoz vegye igénybe szakember segítségét. 
Amennyiben beprogramozásra került, a kijelzőben 
megjelenik annak telefonszáma.

4  Fagyvédelem

A szabályozókészüléket fagyvédelmi funkcióval látták el. 
Ez a funkció biztosítja a fűtőberendezés fagyvédelmét 
„Ki” és „Eco-Ki” üzemmódokban.

Ha a külső hőmérséklet +3 °C alá esik, minden fűtőkör 
részére előírásra kerül a beállított éjszakai (éjszaka) 
hőmérséklet.

a Figyelem!
A berendezés befagyásának veszélye - A 
fagyvédelmi funkció csak akkor hatásos, ha a 
fűtőkészüléket nem választják le a hálózatról.

5 Gyári Garancia

A készülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek szer-
inti gyári garanciát biztosítunk. A gyári garancia csak 
akkor érvényes, ha az üzembe helyezést erre feljo-
gosított szakember végezte. A készülék első üzembe he-
lyezését csak a Vaillant Márkaszerviz vagy erre feljo-
gosított Vaillant partner szervizek, illetve szakiparosok 
végezhetik. Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken 
nem feljogosított szerviz végzett munkát, vagy a készü-
lékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be! A 
garanciaigény megszűnik, ha a karbantartást nem rends-
zeresen, vagy nem szakszerűen végezték el!
A felszerelést, a szerelés átvételét, az üzembe helyezést 
és a beszabályozást a garanciajegyen hitelt érdemlően, 
cégszerűen dokumentálni kell.
A szerelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt 
bekövetkező károkért nem vállalunk felelősséget .

6 Adatátvitel

A helyi adottságoktól függően akár 15 percig is tarthat, 
mire minden adat (külső hőmérséklet, készülékállapot, 
stb.) aktualizálásra kerül.

3 Hibaüzenetek, 4 Fagyvédelem
5 Gyári garancia, 6 Adatátvitel 
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Szerelési útmutató

1 Általános tudnivalók

Szerelési, elektromos csatlakoztatási munkákat, a 
készüléken beállításokat csak arra feljogosított szakipari 
cég vagy szakember végezhet!

Áttekintés: A calorMATIC 630 szabályozó felszereléséhez 
szükséges tennivalók.

1. Előkészítés:
– Olvassa el a szerelési útmutatót
– Ellenőrizze a szállítmány hiánytalanságát

2. A készülék felszerelése:
- szerelje fel a fali alaplapot és a központi 

vezérlőkészüléket
- szerelje fel a VRC 693 külsőhőmérséklet-érzékelőt
- végezze el az elektromos szerelést

3. Üzemkész állapotba helyezés:
– végezze el az alapbeállításokat a központi 

szabályozókészüléken
– végezze el a berendezésspecifikus beállításokat.

Néhány magyarázat ehhez:
A calorMATIC 630 vezérlőkészülék lehetővé teszi 
különböző összetevőkből álló fűtőberendezések 
vezérlését.
A vezérlés helyi körülményekhez igazításához az 
elektromos szerelést a rendszerben szükséges 
komponenseknek megfelelően kell elvégezni. Az 
elektromos szereléssel kapcsolatban a 4. fejezetben 
található bővebb információ.

CE-jel
A CE-jel dokumentálja, hogy a calorMATIC 630 
szabályozó Vaillant fűtőkészülékekkel együtt használva 
megfelel az elektromágneses összeférhetőségre 
vonatkozó irányelv (a Tanács 89/336/EGK. sz. irányelve) 
alapvető követelményeinek.

Rendeltetésszerű használat
A calorMATIC 630 szabályozókészülék a technika 
jelenlegi állása szerint, az elismert biztonságtechnikai 
szabályok betartásával készül. Ugyanakkor azonban a 
szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás 
veszélyeztetheti a felhasználó vagy harmadik személy 
életét és testi épségét, illetve a készülék és más 
vagyontárgyak károsodásához vezethet.

A calorMATIC 630 központi szabályozókészülék integrált 
napenergiás melegvízkészítéssel és fűtésrásegítéssel 
ellátott melegvizes központifűtés-rendszerek 
szabályozására szolgáló buszmoduláris 
szabályozórendszer.

Más jellegű vagy ezen túlmenő alkalmazása nem 
rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő 
károkért a gyártó/szállító nem vállal felelősséget. A 
kockázatot kizárólag az üzemeltető viseli.
A rendeltetésszerű használathoz tartozik a kezelési és 
felszerelési útmutató betartása is.

2 Biztonsági tudnivalók / előírások

A szabályozókészülék felszerelését arra feljogosított 
szakipari céggel kell elvégeztetni, amely az érvényes 
szabványok és előírások betartásáért is felelős. Az ezen 
útmutatóban leírtak be nem tartásából származó 
károkért nem vállalunk felelősséget.

2.1 Biztonsági tudnivalók

a Veszély!
A feszültség alatt álló csatlakozóknál áramütés 
okozta életveszély áll fenn!
A készüléken végzendő munkálatok előtt 
kapcsolja ki a tápfeszültséget, és biztosítsa a 
kapcsolót visszakapcsolás ellen.
A szabályozót csak feszültségmentes 
állapotban szabad kivenni a fali alaplapból 
illetve kihúzni a csatlakozóaljzatból.

2.2 Előírások
Az elektromos szerelési munkáknál be kell tartani a VDE 
illetve az EVU előírásait.

A huzalozáshoz kereskedelemben kapható vezetékeket 
kell használni.
A vezetékek minimális keresztmetszete:
– 230 V-os bekötőkábel

(szivattyú- vagy keverő-bekötőkábelek) 1,5 mm2

– kisfeszültségű vezetékek
(érzékelő- vagy buszvezetékek)  0,75 mm2

Az alábbi maximális vezetékhosszokat nem szabad 
túllépni:
- érzékelővezetékek    50 m
- buszvezetékek    300 m

A 230 V-os csatlakozóvezetékeket 10 m-nél hosszabb 
szakaszon az érzékelő-, ill. a buszvezetékektől 
elkülönítve kell vezetni.

A 230 V-os bekötést 1,5 mm2 keresztmetszetű vezetékkel 
kell elvégezni és a mellékelt húzásmentesítőkkel kell a 
fali alaplapra felszerelni.

A készülékek üres kapcsait nem szabad további 
huzalozásra felhasználni. 

A szabályozót száraz helyiségben kell felszerelni.

Általános tudnivalók 1
Biztonsági tudnivalók / előírások 2



Kezelési és szerelési útmutató calorMATIC 63014

Nem időjárásfüggő szabályzók 

Szerelés 
A szabályozó telepítése: a készüléket csak olyan szakem-
ber nyithatja ki és szerelheti fel az útmutató ábrái szer-
int, aki az érvényes biztonsági előírások betartásáért 
felelősséget tud vállalni. 

Figyelem! 
Áramütés veszélye! 
A feszültség alatt álló csatlakozó érintése életveszé-
lyes. A gázkészülék és tartozékainak egyes részegy-
ségei kikapcsolt elektromos főkapcsoló esetén is 
áram alatt lehetnek, ezért javítás előtt az elektromos 
tápellátást meg kell szakítani és az újra bekapcsolás 
ellen védeni kell. 

Az ezen útmutató figyelmen kívül hagyása, de különösen 
a hibás kábelezés vagy mechanikai sérülés miatt fellépő 
kártért felelősséget nem vállalunk. 

Telefon távkapcsoló bekötése (TEL) 
Kérjük, vegye figyelembe a telefon távkapcsoló szerelési 
útmutatóját. 

Rendeltetésszerű felhasználás 
A Vaillant szabályozókészülékek a technika jelenlegi állá-
sa szerint, az elismert biztonságtechnikai szabályok be-
tartásával készülnek. Ugyanakkor azonban a 
szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás 
veszélyeztetheti a felhasználó vagy harmadik személy 
életét és testi épségét, ill. a készülék és más vagyontárg-
yak károsodásához vezethet. 

Időjárásfüggő szabályzók 

Biztonsági tudnivalók/előírások 
A szabályozót kizárólag a Vaillant Hungária Kft. által 
elismert, kiképzett szakember szerelheti fel, aki az érvé-
nyes előírások és szabályok betartásáért is felelős. Az 
ezen útmutató figyelmen kívül hagyása miatt 
bekövetkező kárért felelősséget nem vállalunk. 

Biztonsági tudnivalók 

Figyelem! 
Áramütés veszélye! 
A feszültség alatt álló csatlakozó érintése életveszé-
lyes.
A gázkészülék és tartozékainak egyes részegységei 
kikapcsolt elektromos főkapcsoló esetén is áram alatt 
lehetnek, ezért javítás előtt az elektromos tá-
pellátást meg kell szakítani és az újra bekapcsolás 
ellen védeni kell. 
A szabályozót csak feszültségmentes állapotban
szabad kivenni a fali tartóból ill. aljzatából kihúzni.

Előírások 

A huzalozáshoz normál vezetéket kell használni. A veze-
tékek minimális keresztmetszete: 
 230 V-os bekötőkábel 
(szivattyú vagy keverő bekötő kábelek) 1,5 mm2 
- Kisfeszültségű vezetékek (érzékelő- vagy 
buszvezetékek) 0,75 mm2. Az alábbi maximális 
vezetékhosszokat nem szabad túllépni: 
- Érzékelővezetékek 50 m 
- Buszvezetékek 300 m 
Az érzékelő- és buszvezetékeket külön kell vezetni a 
230 V-os vezetékektől 
A 230 V-os bekötést 1,5 mm2 keresztmetszetű 
vezetékkel kell elvégezni és a mellékelt 
húzásmentesítővel kell a falra rögzíteni. 
A készülékek üres kapcsait nem szabad további 
huzalozásra felhasználni. 
A szabályozót száraz helyiségben kell felszerelni. 

Rendeltetésszerű felhasználás 
A Vaillant szabályozókészülékek a technika jelenlegi állá-
sa szerint, az elismert biztonságtechnikai szabályok be-
tartásával készülnek. Ugyanakkor azonban a 
szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás 
veszélyeztetheti a felhasználó vagy harmadik személy 
életét és testi épségét, ill. a készülék és más vagyontárg-
yak károsodásához vezethet. 

4 Villamos szerelés 
Az elektromos bekötést csak arra jogosult szakember 
végezheti el. 

Figyelem!
A 230 V-os vezetékeket a ProE-dugaszra való csatla-
koztatáshoz max. 30 mm-re szabad csupaszítani. 
Hosszabb csupaszítás esetén a kártyán rövidzárlat-
veszély áll fenn, ha a kábelt véletlenül nem helyesen 
rögzítették a dugaszban. 

2 Biztonsági tudnivalók / előírások 
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3 Szerelés

A központi vezérlőkészülék közvetlenül a fali alaplapban 
vagy távkezelő készülékként a VR 55 jelű fali aljzattal 
(tartozék) falon helyezhető el.

3.1  Szállítási terjedelem
A 3.1. táblázatnak megfelelően ellenőrizze a 
szabályozókészlet hiánytalanságát.

Tétel Darabszám Részegység

1 1 calorMATIC 630 szabályozókészülék fali 
alaplappal

2 4 VR 10 standard érzékelő

3 1 hálózati kábel 230 V, 3 m hosszú

4 1 7/8/9, 3 m hosszú összekötő vezeték

5 1 VRC 693 külsőhőmérséklet-érzékelő

3.1. táblázat A calorMATIC 630 készlet szállítási terjedelme

3.2 Tartozékok
A busz-moduláris szabályozórendszer bővítéséhez a 
következő tartozékok használhatók:

VR 55 fali aljzat
A tartozékprogramban található egy fali aljzat, amellyel 
a kezelőegység a központi fali alaplap felszerelési 
helyétől függetlenül is a ProE-kapocslécekkel 
alkalmazható. A kommunikáció az eBus-on keresztül 
zajlik. A tartozékkal egy blendét szállítanak, ami a 
kezelőegység helyett a fali alaplapba illeszthető.

VR 60 keverőmodul
A keverőmodul segítségével a fűtőrendszer két 
keverőszelepes körrel bővíthető. Maximum 6 
keverőmodul csatlakoztatása lehetséges. 
A VR 60 modulon forgókapcsolóval történik az 
egyértelmű buszcím beállítása. A fűtési programok és az 
összes szükséges paraméter beállítása a központi 
szabályozókészülékkel, az eBus segítségével történik. Az 
összes fűtőkör-specifikus csatlakoztatás (érzékelők, 
szivattyúk) közvetlenül a keverőmodulon, ProE-
dugaszokkal valósul meg.

VR 30 moduláló buszcsatoló
A moduláló buszcsatoló a központi szabályozókészülék 
több Vaillant fűtőkészülékkel történő kommunikációját 
teszi lehetővé. Ha kettőnél több fűtőkészüléket kell 
kaszkádba kapcsolni, akkor minden fűtőkészülékhez 
szükséges egy, az eBus és a fűtőkészülék (Western-
csatlakozóhüvely) közötti kapcsolatot megteremtő 
buszcsatoló. Legfeljebb 6 VR 30-as csatlakoztatható.
A buszcsatolót közvetlenül a fűtőkészülék 
kapcsolószekrényébe építik be, a szabályozóhoz menő 
kommunikáció az eBus-on keresztül történik. A VR 30-
ason forgókapcsolóval egyértelmű címet állítanak be. 
Minden további beállítást a központi vezérlőkészüléken 
kell elvégezni.

VR 31 kapcsoló buszcsatoló
A VR 31 buszcsatoló lehetővé teszi a kommunikációt a 
calorMATIC 630 központi szabályozókészülék és egy 
kapcsoló hőtermelő között. Ennél a kombinációnál a 
szabályozó és a fűtőkészülék közötti kommunikáció 
alapvetően az eBus-on keresztül történik. Kaszkád 
elrendezés esetén minden hőtermelőhöz külön 
buszcsatolóra van szükség. Legfeljebb 6 buszcsatoló 
csatlakoztatható.

VR 90 távkapcsoló készülék
Az első 8 fűtőkörhöz (HK 1....HK 8) saját távkezelő 
készülék csatlakoztatható. A készülék lehetőséget nyújt 
az üzemmód és az előírt helyiséghőmérséklet 
beállítására, és beépített helyiségérzékelője adott 
esetben figyelembe veszi a helyiséghőmérsékletet.
A hozzá tartozó fűtőkör paraméterei (időprogram, fűtési 
jelleggörbe stb.) beállíthatók, és különleges funkciók 
(parti stb.) is kiválaszthatók. 
Emellett a fűtőkör adatai valamint a fűtőkészülék 
karbantartási illetve hibajelzései lekérdezhetők. A 
fűtésszabályozóval a kommunikáció az e-buszon 
keresztül megy végbe.

VR 10 standard érzékelő
A berendezés-konfigurációtól függően további érzékelők, 
mint pl. előremenő-, visszatérő-, gyűjtő-, vagy 
tárolóérzékelők szükségesek. Ehhez a Vaillant 
tartozékprogramjában egy standard érzékelő áll 
rendelkezésre. A VR 10 standard érzékelő kivitele olyan, 
hogy választhatóan mint merülőérzékelő, pl. egy 
tárolóérzékelő-csőben tárolóérzékelőként vagy egy 
hidraulikus váltóban előremenő érzékelőként 
alkalmazható. A mellékelt feszítőszalaggal az előremenő 
vagy visszatérő fűtőcsőre felszerelhető érzékelőként is 
rögzíthető. A jó hőátvitel biztosítása érdekében az 
érzékelő az egyik oldala le van lapítva. A lehető legjobb 
hőmérsékletérzékelés biztosítása érdekében javasoljuk 
az érzékelővel ellátott cső szigetelését.

3.1. ábra  A VR 10 standard érzékelő

 Szerelés 3



Kezelési és szerelési útmutató calorMATIC 63016

3.3 A calorMATIC 630 fűtésszabályozó szerelése

3.3.1 A fali alaplap felszerelése
A szállítási terjedelem része a szabályozó mellett az 
elektromos csatlakozókkal ellátott fali alaplap is. A 
csatlakozó System-ProE-Technik kivitelű, az összes 
helyszíni csatlakozást a kapocsléceken kell elkészíteni.

1

2

3.2. ábra A fali alaplap kinyitása

A ház fedele egy részből áll.

• Oldja a ház felső oldalán levő csavart (1).
• Hajtsa lefelé a ház fedelét (2). Akassza ki és vegye le a 

fedelet.

3.3. ábra A fali alaplap felszerelése

h Vegye figyelembe e következőket:
- a kisfeszültséget vezető vezetékeket (pl. 

érzékelővezetékeket) a fali alaplap mögött a 
felső kábelnyíláson (4) keresztül kell vezetni. 

- a hálózati feszültséget (230 V) vezető 
vezetékeket az alsó kábelnyíláson keresztül 
kell vezetni.

a Figyelem!
A 230 V-os vezetékeket a ProE-dugaszra 
csatlakoztatáshoz max. 30 mm-re szabad 
lecsupaszítani. Hosszabb lecsupaszítás esetén 
fennáll a rövidzárlatok veszélye a nyomtatott 
áramköri lapon, ha a kábeleket véletlenül nem 
megfelelően rögzítik a csatlakozódugóban.

• Jelölje fel mindhárom rögzítőfuratot (3) és készítse el 
a furatokat.

• Válasszon a falhoz megfelelő tipliket és erősítse fel a 
fali alaplapot.

• Kösse be a szabályozókészüléket a huzalozási tervnek 
megfelelően (lásd 22. oldal).

• Biztosítsa az összes vezetéket a mellékelt 
húzásmentesítőkkel (5).

• Szerelje vissza a ház fedelét.

3 Szerelés 
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3.3.2 A szabályozókészülék felszerelése 
távkezelőként

A falra szereléshez fali aljzatra (VR 55-ös tartozék) áll 
rendelkezésre. A fali aljzattal egy a fali alaplaphoz való 
fedelet is szállítanak.

A szabályozó távkezelő készülékként szobahőmérséklet 
szabályozására történő alkalmazásakor a következőkre 
kell ügyelni:
A felszerelésre legkedvezőbb hely általában a fő 
lakóhelyiség valamelyik belső fala kb. 1,5 m magasan.
A készüléknek itt érzékelnie kell a helyiség keringő –
bútorok, függönyök vagy más tárgyak által nem 
akadályozott– levegőjét. Úgy kell kiválasztani a 
felszerelés helyét, hogy se az ajtók vagy az ablakok 
okozta léghuzat, se különböző hőforrások (fűtőtest, 
kéményfal, TV-készülék vagy napsugárzás) ne 
befolyásolhassák közvetlenül a szabályozót. Ha a 
szobahőmérséklet-szabályozás aktív, akkor abban a 
helyiségben, ahol a szabályozókészüléket felszerelték, 
minden fűtőtest-szelepnek teljesen nyitva kell lennie.
A fűtőkészülék elektromos vezetékeit célszerűen már a 
szabályozókészülék felszerelése előtt el kell helyezni.

3

1

2

4

3.4. ábra  Felszerelés távkezelő készülékként

• Biztosítsa a szabályozókészülékhez menő kábel 
árammentességét.

• Egy csavarhúzó segítségével nyissa ki a fali alaplapot 
és távolítsa el a ház fedelét.

• Vegye ki a szabályozókészüléket.
• Fúrja ki a két 6 mm átmérőjű felerősítő furatot (3) a 

VR 55-ös fali aljzat számára a 3.4. ábrának 
megfelelően és helyezze be a mellékelt tipliket.

• Vezesse át a kábelátvezetőn (4) a csatlakozókábelt.
• A két mellékelt csavarral erősítse fel a fali aljzatot a 

falra.
• Kösse be a csatlakozókábelt a 33. oldal 4.17. ábrájának 

megfelelően.

• Úgy helyezze rá a szabályozókészüléket a fali aljzatra, 
hogy a felső rész hátoldalán lévő csapok illeszkedjenek 
a tartóelemekbe (2).

• Nyomja rá a szabályozókészüléket a fali aljzatra, amíg 
bekattan.

• Helyezze be a mellékelt fedelet a fali alaplapba.
• Szerelje vissza a ház fedelét.

3.3.3 A VRC 693 külsőhőmérséklet-érzékelő 
szerelése

Ezt a készüléket csak arra jogosult szakember nyithatja 
ki és szerelheti fel az ábrák szerint. 
Ennek során figyelembe kell venni az érvényben lévő 
biztonsági előírásokat, valamint a fűtőkészülék és a 
fűtésszabályozó szerelési utasításait.

Felszerelés helye
A külsőhőmérséklet-érzékelőt a háznak arra az
oldalára kell felszerelni, ahol a legtöbbet használt 
helyiségek vannak.
Z oldal nem állapítható meg egyértelműen, az érzékelőt 
a ház északi vagy északnyugati oldalára szerelje.
A külső hőmérséklet optimális érzékelésére max. 3 
szintes épületeken az érzékelőt a homlokzatmagasság 
2/3 részénél kell elhelyezni.
Magasabb épületek esetében a 2. és 3. emeletek közötti 
elhelyezés ajánlott.
A szerelési helye ne legyen szélvédett, de különösen 
huzatos sem, és ne érje közvetlenül a napsugárzás. A 
külső fal olyan nyílásaitól, amelyekből folyamatosan 
vagy időszakosan meleg levegő áramolhat ki, az 
érzékelőt legalább 1 m távolságra helyezze el.
A szerelés helyének hozzáférhetőségétől függően 
válassza falon kívüli vagy falba történő szerelést.

 

  

N

S

W

O

1/3

2/3

> 1 m

N, NW (optional)

3.5. ábra A VRC 693 külsőhőmérséklet-érzékelő szerelési helye

 Szerelés 3
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a Figyelem!
A fal és a készülék átnedvesedésének veszélye!
 Megfelelő kábelvezetéssel és gondos munkával 
gondoskodjon a külsőhőmérséklet-érzékelő és 
az épület víztömítettségéről.
A készüléket beépítési helyzetben, a mellékelt 
ábra szerint kell a falra rögzíteni! A 
kábelbevezető nyílásnak (3) lefelé kell néznie.

1
5

6

7

8
2

8

9

3 3

4

4

3.6. ábra  A külsőhőmérséklet-érzékelő szerelése és beépítési 

helyzete

• Távolítsa el a burkolat takarólemezét (1) és a 
burkolatot a rögzítőfuratok (8) segítségével, két 
csavarral rögzítse a falra.

• A csatlakozókábelt (4) (min. 2 x 0,75 mm2) a 
helyszínen kell fektetni és alulról a kábelbevezető 
nyíláson (3) át kell behúzni.
Megfelelő kábelvezetéssel és gondos munkával 
gondoskodjon a külsőhőmérséklet-érzékelő és az 
épület víztömítettségéről.

• Kösse be a csatlakozókapcsokat a 4.1. ábrának 
megfelelő bekötési vázlat szerint.

• Gondoskodjon róla, hogy a burkolat tömítése 
megfelelő módon legyen rögzítve a burkolat felső 
részében (1), majd nyomja rá a felső részt a burkolatra.

• A mellékelt csavarokkal rögzítse a burkolat felső 
részét (1) a burkolat alsó részéhez (2).

4 Elektromos bekötés

Az elektromos csatlakoztatást csak arra feljogosított 
szakipari cég/szakember végezheti.

d Veszély!
A feszültség alatt álló csatlakozókon áramütés 
okozta életveszély áll fenn!
A készüléken végzendő munkálatok előtt 
kapcsolja ki a tápfeszültséget, és biztosítsa a 
kapcsolót visszakapcsolás ellen.
A hálózati kapcsoló lekapcsolása nem elegendő 
a rendszer összes kapcsának feszültségmentesí
téséhez.

a Figyelem!
A 230 V-os vezetékeket a ProE-dugaszra 
csatlakoztatáshoz biztonsági okokból max. 30 
mm-re szabad lecsupaszítani.
Hosszabb lecsupaszítás esetén fennáll a 
rövidzárlatok veszélye a nyomtatott áramköri 
lapon, ha a kábeleket véletlenül nem 
megfelelően rögzítik a csatlakozódugóban.

4.1 A fűtőkészülék csatlakoztatása
• A fűtőkészülék szerelési útmutatója szerint nyissa ki a 

fűtőkészülék / kazán kapcsolódobozát.
• Végezze el a bekötést a mellékelt összekötő vezetékkel 

a 4.1. ábra szerint.

4.1. ábra  A fűtőkészülék csatlakoztatása

• Csatlakoztassa a fűtőkészülék hálózati kapcsait a 
mellékelt hálózati kábellel a fali alaplaphoz.

h Tanács!
A calorMATIC 630 hálózati kapcsolóval 
rendelkezik, amellyel a belső elektronika illetve 
az összes csatlakoztatott működő egység 
(szivattyúk, keverők) teszt vagy karbantartási 
célra lekapcsolhatók.

3 Szerelés 
4 Elektromos bekötés 
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Ha a rendszeren belül a maximális összáram a 6,3 A-t 
illetve a maximális érintkezőterhelés a 2 A-t meghaladja, 
a fogyasztót  / fogyasztókat védelemmel kell ellátni.

4.2 Huzalozás
A calorMATIC 630 szabályozókészülék automatikus 
érzékelőfelismeréssel rendelkezik. A csatlakoztatott 
hőtermelők konfigurálása automatikusan történik. A 
csatlakoztatott fűtőkörök konfigurálását a berendezés 
kombinációjának megfelelően kell elvégezni.
A lehetséges hidraulikus elrendezéseket bemutató 
jelleggel a 20 - 31. oldalak ábrázolják.

• A komponensek huzalozását a vonatkozó bekötési 
rajznak megfelelően végezze el.

a Figyelem!
A kifogástalan működéshez mindenképpen 
szükséges, hogy a közös előremenő 
hőmérséklet megállapítására szolgáló VF1 
érzékelő be legyen kötve.

4.2.1 Egy keverőkör bekötése tárolótöltő körként
A rendszerben minden keverőkör alternatív módon 
tárolótöltő körként használható.
• Végezze el az elektromos bekötést a 4.2. ábrának 

megfelelően.

4.2. ábra  Egy keverőkör bekötése tárolótöltő körként

A 4.2. ábra jelmagyarázata:
1 tárolótöltő szivattyú
2 cirkulációs szivattyú
3 tárolóérzékelő

4.2.2 A cirkulációs szivattyú csatlakoztatásának 
jellegzetességei

A szabályozó a cirkulációs szivattyúhoz külön 
csatlakozóval rendelkezik. Ez a cirkulációs szivattyú a 
nem konfigurált tárolótöltő körhöz van rendelve. 
Lehetővé teszi a tárolótöltő programtól független, 
beállítható időprogram használatát.

A tárolótöltő körként átkonfigurált keverőkörre 
csatlakoztatott cirkulációs szivattyú mindig ugyanazt az 
időprogramot használja, mint az átkonfigurált tárolótöltő 
kör.

A tárolótöltő körök és a csatlakoztatott cirkulációs 
szivattyúk alapvetően ugyanabban az üzemmódban 
dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy a tárolótöltő körre 
beállítható üzemmód a cirkulációs szivattyúra is 
általánosan érvényes.

4.2.3 Bemenetek speciális funkcióknál
A szabályozó speciális bemenetekkel rendelkezik, 
amelyek speciális funkciók igénye esetén
használhatók fel.

Cirkulációs szivattyú bemenet
Erre a bemenetre egy potenciálfüggetlen érintkező ( 
rövid idejű működtetése után a cirkulációs szivattyú – 
függetlenül a programozott időprogramtól– elindul és 
fixen beállított 5 percen keresztül üzemel.

TEL bemenet
Erre a bemenetre egy potenciálfüggetlen érintkező 
(kapcsoló) csatlakoztatható. A kapcsoló működtetése 
után a C9 menüben lévő beállítástól függően a beállított 
fűtőkörök, használati melegvízkörök és cirkulációs 
szivattyú üzemmódja megváltozik.

Erre a bemenetre csatlakoztatható a teleSWITCH 
tartozék is, amellyel ugyanaz a beállítás a 
telefonhálózaton keresztül végezhető el.

Elektromos bekötés 4
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4.2.4 Csatlakozókiosztás

Hálózati csatlakozás 230 V~
Kimenet

Gyűjtőhőmérséklet előremenő érzékelő

Hálózati csatlakozás 230 V~
Bemenet

2. fűtőkör előremenő érzékelő

3. fűtőkör előremenő érzékelő

Tárolótöltő szivattyú /
váltószelep

Kazánhőmérséklet-érzékelő
(csak szétválasztó kapcsolás és
kapcsoló fűtőkazánok esetén)

Cirkulációs szivattyú Tároló-érzékelő

Égőköri szivattyú

2. fűtőköri keverő

2. fűtőköri szivattyú

Kapcsolóérintkező
cirkulációs kör

3. fűtőköri keverő
Telefon-távkapcsolat csatlakozó
teleSWITCH

eBUS csatlakozó

3. fűtőköri szivattyú
VRC 693 külsőhőmérséklet-érzékelő

Kapcsoló kazán 1.
fokozat csatlakozó

Tárolótöltés engedélyezése
(csak csere esetén MF-TEC)

Kapcsoló kazán 2.
fokozat csatlakozó 1. moduláló fűtőkészülék

csatlakozó

Váltószelep 2. moduláló fűtőkészülék
csatlakozó

4.3. ábra Csatlakozókiosztás

4 Elektromos bekötés 
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4.2.5 A melegvíztároló csatlakoztatásának jellegzetességei

1. példa

A melegvíztároló közvetlenül a fűtőkészülékre történő csatlakoztatásakor ügyelni kell arra, hogy a C10 menüben a 
Szétválasztó kapcsolás paraméternek a kifogástalan működés érdekében alapvetően mindig „igen” állásban kell 
lennie. 
A hidraulikus váltó után bekötött kiegészítő átkonfigurált melegvízkörökre ez a beállítás nem vonatkozik.

A fűtési rendszer kiépítése:
- 1 hőtermelő (pl. fali gázfűtőkészülék, csatlakozás a 7/8/9 kapcsokon keresztül)
- 1 melegvíztároló
- 1 szabályozatlan fűtőkör (égőkör, vezérlés távkezelő készüléken keresztül)
- 2 szabályozott fűtőkör (2 padlókör, vezérlés távkezelő készülékeken keresztül)

4.4. ábra  Fali fűtőkészülék VRC 630-as szabályozóval

Elektromos bekötés 4
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4.5. ábra  A VRC 630, 1...VC, 3 fűtőkör, VIH bekötése

4 Elektromos bekötés
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2. példa

Ha a melegvíztárolót a hidraulikus váltó mögé szerelik, akkor C10 menüben a Szétválasztó kapcsolás paramétert 
„Nem”-re kell állítani. Itt arra kell ügyelni, hogy a beépített motoros váltószeleppel rendelkező fűtőkészülékeknél a 
motoros váltószelephez menő csatlakozót melegvízkészítéshez le kell húzni, hogy hidraulikus váltóhoz menő 
összeköttetés melegvízkészítésnél ne reteszelődjön.

A fűtési rendszer kiépítése:
- 2 hőtermelő (pl. 2 fali gázfűtőkészülék, csatlakozás a 7/8/9 kapcsokon keresztül)
- 1 melegvíztároló (a hidraulikus váltó mögé csatlakoztatva)
- 1 szabályozatlan fűtőkör (égőkör, vezérlés távkezelő készüléken keresztül)
- 2 szabályozott fűtőkör (2 padlókör, vezérlés távkezelő készülékeken keresztül)

4.6. ábra  Fali fűtőkészülékek VRC 630 szabályozóval, VIH a váltó mögé csatlakoztatva

Elektromos bekötés 4
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4.7. ábra  A VRC 630,  2...VC, 3 fűtőkör, VIH bekötése

4 Elektromos bekötés
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3. példa

2 vagy több fűtőkészülékből álló berendezések esetén a közvetlenül a fűtőkészülékre csatlakoztatott melegvízkörnél 
a Szétválasztó kapcsolás beállítást ugyancsak „igen”-re kell választani.

A fűtési rendszer kiépítése:
- 4 hőtermelő (pl. 4 db VC 466 fali gázfűtőkészülék, csatlakozás a VR 30-on keresztül)
- 1 melegvíztároló (a hidraulikus váltó mögé csatlakoztatva)
- 1 szabályozatlan fűtőkör (égőkör, vezérlés távkezelő készüléken keresztül)
- 4 szabályozott fűtőkör (4 radiátorkör, vezérlés távkezelő készülékeken keresztül)

4.8  calorMATIC 630 szabályozó 5 fűtőkörrel és 4 db VC 466 fűtőkészülékkel

Elektromos bekötés 4
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4.9. ábra  A VRC 630 bekötése 4 db VC466 modullal és 5 fűtőkörrel

4 Elektromos bekötés
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4. példa

A fűtési rendszer kiépítése:
- 1 hőtermelő (pl. 2 db iroVIT álló fűtőkazán, csatlakozás a 7/8/9 kapcsokon keresztül)
- 1 melegvíztároló
- 1 szabályozatlan fűtőkör (égőkör, vezérlés távkezelő készüléken keresztül)
- 2 szabályozott fűtőkör (2 radiátorkör, vezérlés távkezelő készülékeken keresztül)

4.10. ábra  1. calorMATIC 630 álló készülék

Elektromos bekötés 4
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4.11. ábra  A VRC 630 álló készülék bekötése

4 Elektromos bekötés
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5. példa

A fűtési rendszer kiépítése:
- 1 hőtermelő (pl. 1  db GP 210 álló fűtőkészülék) a visszatérő vízhőmérséklet növelésével)
- 1 melegvíztároló
- 1 szabályozatlan fűtőkör (égőkör, vezérlés távkezelő készüléken keresztül)
- 1 szabályozott fűtőkör (1 radiátorkör, vezérlés távkezelő készüléken keresztül)

4.12  VRC 630, visszatérő vízhőmérséklet növelése

Elektromos bekötés 4
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4.13  A VRC 630, GP210 bekötése a visszatérő vízhőmérséklet növelésével

4 Elektromos bekötés
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6. példa

A fűtési rendszer kiépítése:
- 2 hőtermelő (pl. GP 210 álló fűtőkazán) a visszatérő vízhőmérséklet növelésével és tárolóleválasztó kapcsolással)
- 1 db VR 60 keverőkörmodul
- 1 melegvíztároló
- 1 szabályozatlan fűtőkör (égőkör, vezérlés távkezelő készüléken keresztül)
- 2 szabályozott fűtőkör (1 padlókör, 1 radiátorkör, vezérlés távkezelő készülékeken keresztül)

4.14. ábra  GP 210 kaszkád a visszatérő vízhőmérséklet növelésével és tárolóleválasztó kapcsolással

Elektromos bekötés 4 
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4.15  A VRC 630, GP210, 3 fűtőkör, VIH bekötése

4 Elektromos bekötés
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4.3 A VRC 693 külsőhőmérséklet-érzékelő 
bekötése

• A 4.16. ábrának megfelelően kösse be a VRC 693 
külsőhőmérséklet-érzékelőt.

4.16. ábra  A VRC 693 külsőhőmérséklet-érzékelő bekötése

4.4 A tartozékok bekötése
Az alábbi tartozékok csatlakoztathatók:
- max. 8 távkapcsoló készülék az első 8 fűtőkör 

szabályozására.
- max. 6 keverőmodul a fűtési rendszer 12 

rendszerkörrel való bővítéséhez (gyárilag 
keverőkörökként előre beállítva).

4.4.1 A távkezelő készülékek bekötése
A távkezelő készülékek az eBus-on keresztül 
kommunikálnak a fűtésszabályozóval. A bekötés a 
rendszeren belül bármelyik illesztőfelületre elvégezhető. 
Mindössze azt kell biztosítani, hogy a busz 
illesztőfelületei végül a központi szabályozóhoz 
csatlakozzanak.
A Vaillant rendszer úgy épül fel, hogy az eBus 
alkotórésztől alkotórészig vezethető (lásd 4.8. ábra). A 
vezetékek felcserélhetők anélkül, hogy az a 
kommunikációra hatással lenne.

4.17. ábra A távkezelő készülékek csatlakoztatása

A csatlakozódugók felépítése olyan, hogy bekötésre 
legalább 2 x 0,75 mm2-es hajlékony vezeték 
alkalmazható. Ezért 2 x 0,75 mm2 keresztmetszetű
eBus-vezeték alkalmazása javasolt.

4.4.2 További keverőkörök bekötése
A keverőmodulok kommunikációja csak az eBus-on 
keresztül történik. Telepítéskor a távkezelő készülékek 
csatlakoztatásakor követett eljárást kell alkalmazni. A 
rendszer felépítése a 4.9. ábrán látható.

4.18. ábra  További keverőkörök bekötése

Elektromos bekötés 4
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4.5 További fűtőkészülékek bekötése (kaszkád)
A szabályozórendszer egy rendszeren belül legfeljebb 6 
fűtőkészülék kaszkádba kapcsolását teszi lehetővé.

4.5.1 Moduláló hőtermelők
3 vagy több fűtőkészülék csatlakoztatása esetén VR 30-
as moduláló buszcsatolók alkalmazása szükséges. 
A kettős kaszkád közvetlenül a fali alaplapra 
csatlakoztatható (4.19. ábra).

4.19. ábra  Kettős kaszkád bekötése

Kettőnél több fűtőkészülék kaszkádba kapcsolásához 
mindegyik fűtőkészülékhez saját moduláló 
buszcsatlakozó (tartozék) szükséges. A buszcsatoló 
beépítése közvetlenül a fűtőkészülékbe történik a 4.11. 
ábra és a buszcsatolóhoz mellékelt útmutató alapján.

4.20. ábra  Kettőnél több fűtőkészülék kaszkádba kapcsolása

4.5.2 1- és 2-fokozatú hőtermelők
Egynél több 1- vagy 2-fokozatú hőtermelő 
csatlakoztatása esetén VR 31 kapcsoló buszcsatolók 
alkalmazása szükséges. Minden csatlakoztatandó 
készülékhez saját buszcsatolóra van szükség.
A buszcsatoló beépítése általában a kazán kapocslécére 
történik. Ha ez nem lehetséges, szereljen fel a 
helyszínen egy fali csatlakozódobozt, amelyben a 
buszcsatlakozó elhelyezhető.

5 Üzembe helyezés

Üzembe helyezésnél ügyeljen arra, hogy a szabályozó 
elsőként hajtson végre egy automatikus 
rendszerkonfigurációt. Eközben a berendezés minden 
csatlakoztatott komponensét, pl. hőtermelőt megszólít 
és felismer. A berendezés csatlakoztatott 
komponenseitől függően ez 15 percig is tarthat.

a Figyelem!
A rendszerkonfiguráció kifogástalan 
végrehajtása érdekében a calorMATIC 630 
bekapcsolása előtt először üzembe kell venni a 
hőtermelőket és az egyéb 
rendszerkomponenseket (pl. VR 60-as 
keverőmodulokat).

h Tanács!
(az atmoVIT, atmoCRAFT, iroVIT és ecoVIT 
berendezésekkel felépített kombinációra nem 
érvényes) 
Beépített szivattyúval rendelkező 
fűtőkészülékek esetében a szivattyú 
utánkeringetését maximális értékre kell állítani. 
Ehhez állítsa a fűtőkészüléken a d.1 
diagnózispontot „–” értékre.

 Fontos tudnivaló!
(az atmoVIT, atmoCRAFT, iroVIT és ecoVIT 
berendezésekkel felépített kombinációra nem 
érvényes) 
Kaszkádberendezés esetén kiegészítésképpen 
minden csatlakoztatott fűtőberendezésen el kell 
végezni a következő beállítást:
- A maximális égőtiltási időt (d.2 diagnózispont 

a fűtőkészülékeken) 5 percre kell beállítani.
- Amennyiben van d.14 diagnózispont (a 

fűtőkészülék változatától függően), a gyárilag 
beállított „d.14 =0” (0 = AUTO) 
szivattyújelleggörbét meg kell változtatni.
 Válasszon a fűtőberendezéshez megfelelő, 
szabályozatlan szivattyújelleggörbét.

Az automatikus rendszer-konfigurálás a rendszer ki- és 
bekapcsolása után is végbemegy, amikor ismét van 
feszültség.
Ekkor a kijelző automatikusan a konfigurációs menübe 
ugrik. Itt végezhető el a további konfiguráció, pl. a 

4 Elektromos bekötés
5 Üzembe helyezés
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fűtőkörök beállítása. Ha 5 percen belül nem történik 
beállítás, akkor a kijelző az alapkijelzésbe tér vissza.
A berendezés konfigurálását a következő kijelzőben kell 
elvégezni:

Amennyiben automatikus rendszerkonfigurációnál a 
csatlakoztatott hőtermelő és a fokozatok száma nem 
került felismerésre, ezek a beállítások kaszkád 
berendezés esetén itt végezhetők el.
A csatlakoztatott fűtőkörök konfigurálása a következő 
kijelzőben történik:

Itt paraméterezhető valamennyi felismert fűtőkör az 
alkalmazásának megfelelően. A paraméterezés által a 
kijelzőkben csak a kiválasztott fűtőkör-fajta 
szempontjából jelentőséggel bíró értékek és 
paraméterek jelennek meg.
A  beállítógombot tovább forgatva a szabályozó 
alapkijelzésbe ugrik vissza. Amennyiben ekkor még 
rendszer-konfigurálás lenne szükséges, akkor vagy a 
szabályozót kell ismét kikapcsolnia, ekkor újraindul az 
üzembe helyezési folyamat, vagy pedig a 7. kijelzőben 
meg kell adnia a kódot a kódszint engedélyezéséhez.

5.1 A berendezés paramétereinek beállítása
A berendezés paramétereinek beállítása kódszinten 
történik. Itt hívhatók le a berendezésre jellemző 
különböző értékek is. A kódszintet a jogosulatlan 
hozzáférés ellen szervizkód védi, ennek megadása után 
a hozzáférés 60 percre engedélyezett.
A kódszint eléréséhez tartsa nyomva a bal oldali  
beállítógombot, amíg a „Kódszint engedélyezve” menü 
megjelenik.
Ebben a menüben kell a következő 
berendezésparaméterek módosítására feljogosító kódot 
megadni. Ha nem történik kódbeadás, akkor a  
beállítógomb egyszeri megnyomására megjelennek a 
következő menük paraméterei, módosítani azonban nem 
lehet őket.

A kód gyári beállítása 1 0 0 0, ami a C1 menüben 
tetszőlegesen módosítható.

A kódszint kezelése a felhasználói szintével azonos 
módon történik. A paraméterek kiválasztása ugyanúgy a 

 beállítógomb forgatásával és nyomásával történik. Az 
összes hozzáférhető kódmenü és azok paraméterei a 
függelék „Beállítások a kódszinten“ c. táblázatában 
találhatók.

A kódszinten ezenkívül a teszt-üzemmód segítségével 
minden felismert érzékelő, szivattyú és keverő működése 
ellenőrizhető.

Ha a kód bármilyen oknál fogva többé nem 
hozzáférhető, a  és  beállítógombok egyszerre 
legalább 5 másodpercig történő benyomásával 
lehetőség van a szabályozó gyári beállításának 
visszaállítására. Vegye azonban figyelembe, hogy 
ilyenkor minden érték gyári beállításra áll vissza, 
ideértve a kódszinten más megadott paramétereket is.

Ha csak az időprogramokat kívánja visszaállítani, azt 
ebben a kijelzőben is megteheti az időprogramok 
paramétereinek kiválasztásával.
A 37 - 40. oldalak táblázatai (Függelék - Beállítások a 
kódszinten) a kódszinten hozzáférhető valamennyi 
menüt felsorolják és feltüntetik a paramétereket illetve 
kijelzett értékeket.
A módosítható paraméterek szürke színűek.

Az egyes funkciókhoz ezen útmutató függelékében, a 
funkciók áttekintésében található további információ.

5.2  A készülék átadása az üzemeltetőnek
A szobatermosztát üzemeltetőjét meg kell tanítani 
szobatermosztátjának kezelésére és működésére.
• Adja át az üzemeltetőnek megőrzésre a neki szánt 

útmutatókat és készülék-dokumentumokat.
• Az üzemeltetővel együtt olvassa végig a kezelési 

útmutatót, és válaszoljon az esetleg felmerülő 
kérdéseire.

• Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét azokra a 
biztonsági tudnivalókra, amelyeket annak be kell 
tartania.

• Hívja fel az üzemeltető figyelmét arra, hogy az 
útmutatóknak a szabályozó közelében kell lenniük.

Üzembe helyezés 5
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6 Hibakódok

A szabályozó képes bizonyos hibaüzenetek 
megjelenítésére.
Ide tartoznak az egyes rendszerkomponensek hiányos 
kommunikációjával kapcsolatos üzenetek, a 
hőtermelőkre, érzékelő-meghibásodásokra vonatkozó 
karbantartási tudnivalók, valamint az az üzenet, ami 
akkor jelenik meg, ha az előírt érték egy meghatározott 
időtartam után nem kerül elérésre. A kijelzőn minden 
hibaüzenethez alapbeállításként megjelenik a dátum és 
az idő.
A hibakódok felsorolása a 41. oldalon található. 

A hibaüzenet a hiba elhárítása után a  beállítógomb 
forgatásával távolítható el a kijelzőből. Ha meg kívánja 
tartani az utolsó hiba kijelzését a berendezésben, akkor 
forgassa teljesen balra a  beállítógombot. Így a 
Hibaüzenet menübe jut, ahol a berendezés tíz legutolsó 
jelzett hibájának felsorolása található. A hiba száma a  
beállítógombbal választható ki

Lehetőség van vészhelyzet esetére egy telefonszám 
tárolására a szabályozóban, lásd C11 - Szerviz kód. 
Hibajelzés esetén ez a telefonszám a menü 
megnevezésének sorában jelenik meg. 
Alatta látható a hibakód és a fellépett hiba rövid leírása.

h Tanács!
Vegye figyelembe a hőtermelő diagnózisára 
vonatkozó útmutatásokat.

6 Hibakódok
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Függelék

Kódszintű beállítások

Megjelenített menüszöveg Beállítható paraméter Beállítási tartomány Gyári beállítás

Kódszám 0000 - 9999 1000

Kódszám 0000 - 9999 1000

Éjszakai hőmérséklet

Fűtésgörbe

AT kikapcsolási határ

Minimumhőmérséklet

Maximumhőmérséklet

Max. előfelfűtési idő

Helyiséghőmérséklet-
korrekció

5 - 30 °C

0,2 - 4

5 - 50 °C

15 - 90 °C

15 - 90 °C

0 - 5 óra

nincs/korrekció/termosztát

15 °C

1,2

22 °C

15 °C

90 °C

0

nincs

Nappali állandó érték

Éjszakai állandó érték

AT kikapcsolási határ

5 - 90 °C

5 - 90 °C

5 - 50 °C

65 °C

65 °C

22 °C

Éjszakai hőmérséklet

Fűtésgörbe

AT kikapcsolási határ

Szivattyú-tiltási idő

Minimumhőmérséklet

Maximumhőmérséklet

Max. előfelfűtési idő

Helyiséghőmérséklet-
korrekció

5 - 30 °C

0,2 - 4

5 - 50 °C

0 - 30

15 - 90 °C

15 - 90 °C

0 - 5 óra

nincs/korrekció/termosztát

15 °C

1,2

22 °C

0

15 °C

75°C

0

nincs

Függelék
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Megjelenített menüszöveg Beállítható paraméter Beállítási tartomány Gyári beállítás

Töltőszivattyú 
utánkeringetés

Legionellák elleni védelem

Párhuzamos töltés

3 - 9 perc

Ki / Be

Ki / Be

5 perc

Ki

Ki

Max. elő-kikapcsolás

Fagyvédelem-késleltetés

Hőmérsékletnövelés

15 - 120 perc

0 - 12 óra

0 - 15 K

15 perc

1 óra

0 K

* csak 1- és 2-fokozatú hőtermelők esetén

Kazánkapcsolási 
hiszterézis

Maximumhőmérséklet

Minimumhőmérséklet

Tároló indulóteljesítmény

4 - 12 K

60 - 90 °C

15 - 65 °C

1 - 12

8 K

90 °C

15 °C

1

* kijelzés ill. megjelenítés csak kaszkád 
berendezésnél

Bekapcsolás-késleltetés

Kikapcsolás-késleltetés

Kazánsorrend 
megfordítása

1 - 60 perc

1 - 60 perc

Ki / Be

5 perc

5 perc

Ki

Függelék
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Megjelenített menüszöveg Beállítható paraméter Beállítási tartomány Gyári beállítás

teleSWITCH HK1-hez

teleSWITCH HK2-höz

teleSWITCH tárolóhoz

Nincs, Fűtés, Ki, Auto, Eco, Lehűlés

Nincs, Fűtés, Ki, Auto, Eco, Lehűlés

Nincs, Be, Ki, Auto

Lehűlés

Lehűlés

KI

Estrichszárítás

Időterv HK2

Időterv HK3

0 - 29

0 - 29

0

0

A hőtermelők száma

Fokozatok száma

Szétválasztó kapcsolás

A fűtőkészülék 
csatlakozási pontja

1 - 6

1 - 2

igen / nem

789/ 1-2 fokozat

1

1

igen

789

Fűtőkörfajta az 
égőkörhöz

HK2 ... HK15 fűtőkör

csak a következő égőkörhöz 
lehetséges:

Égőkör / deaktivált
Visszatérő vízhőmérséklet növelése / 
tárolótöltő kör

Égőkör

Függelék
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Megjelenített menüszöveg Beállítható paraméter Beállítási tartomány Gyári beállítás

Szakcég telefonszáma

Karbantartási határidő

Hőmérséklethiba-
felismerés a következő 
alapján:

0 - 9 (17-jegyű)

Dátum

KI /0 - 12 h

-

1.1.2003

KI

Hőmérsékletkorrekció:

Külső hőmérséklet

Tényleges 
helyiséghőmérséklet

Kijelzőkontraszt

-5 ... +5 K

-3 ... +3 K

0 - 25

0 K

0 K

16

Komponensek

Működtető elemek

Érzékelők

Hőtermelőteszt

VRC 630/VR 60/VR 90 stb.
(a csatlakoztatott komponensektől 
függően)

Ki; LP/UV1 AN; ZP be;

VF1 60°C; VF2 65°C

KI/1

KI

-

-

Kéményseprő-üzemmód

A kéményseprő-üzemmód a  és  beállítógombok 
egyidejű megnyomásával aktiválható. 
Ekkor a berendezés a beállított időprogramtól és a külső 
hőmérséklettől függetlenül 20 percre üzembe kerül.

Az alkalmazott hőtermelőtől függően megtörténik a 
hőtermelő(k) vezérlése.

Moduláló hőtermelők esetén a szabályozó minden 
csatlakoztatott fűtőkészüléket lekapcsol, és azok 
közvetlenül a rajtuk (a kéményseprő üzemhez) 
rendelkezésre álló kapcsolóval kerülnek üzembe.

Kapcsoló hőtermelők esetén azok vezérlése a 
szabályozón keresztül történik. Több csatlakoztatott 
hőtermelő esetén a hőtermelők

kiválasztása a kijelzőben történik. Így a csatlakoztatott 
fűtőkészülékek fokozatosan helyezhetők üzembe.

A kéményseprő-üzemmód közben a szabályozó a 
csatlakoztatott fűtőköröket önállóan helyezi üzembe. 
Azzal a fűtőkörrel kezdi, amelyik a legmagasabb 
beállított hőmérséklettel rendelkezik. A hőleadás 
függvényében további fűtőkör kerül bekapcsolásra. 
Rákapcsolási kritériumként az előremenő hőmérséklet 
szolgál. Ha az előremenő hőmérséklet már csak 10 K 
értékkel alacsonyabb, mint a kazán maximális 
hőmérséklete, akkor a hőleadás biztosítására 
bekapcsolásra kerül a következő fűtőkör.

A teszt-üzemmód a  és  beállítógombok egyidejű 
megnyomásával fejezhető be.

Függelék
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Kézi üzemmód

A kézi üzemmód a  és  beállítógombok egymás után 
kétszeri egyidejű megnyomásával aktiválható.
Ebben az üzemmódban a rendszer összes szivattyúja 
illetve a fűtőkészülékek is vezérlésre kerülnek. A keverők 
legutolsó pozíciójukban maradnak. 
A kézi üzemmód a  és  beállítógombok ismételt 
egyidejű megnyomásával fejezhető be.

A hibakódok jegyzéke

Üzenet a kijelzőben Jelentés

A VR 60 keverőmodulhoz nincs kapcsolat a beállított buszcímen keresztül.

Ebben a hibaüzenetben először az érintett komponensek, valamint a nem elérhető 
cím jelenik meg azzal a figyelmeztetéssel, hogy a kommunikáció megszakadt. 
Ennek az lehet az oka, hogy pl. a buszkábel nincs csatlakoztatva, vagy nincs 
áramellátás, vagy pedig a komponens meghibásodott.

A kaszkádon belül harmadik hőtermelőként definiált fűtőkészülék számára 
műszakhoz kötött karbantartás szükséges.

Meghibásodott a VF1 előremenő érzékelő.
Ebben a hibaüzenetben mindig az érintett komponensek, valamint az érintett 
érzékelő jelenik meg, megadva a ProE-csatlakozósáv elnevezését.
Az ilyen jellegű hibaüzenet oka lehet, hogy az érintett érintkezőben szakadás vagy 
rövidzárlat keletkezett.

Ez az üzenet azt jelzi, hogy egy adott fűtőkör a definiált idő után még mindig nem 
érte el az előírt értéket. Ez az idő a 11-es szervizkódban, a hőmérsékletérzékelő-
felismerés paraméter alatt állítható be. Gyárilag ki van kapcsolva a funkció. 
Az aktiváláshoz a beállítási tartomány 1 és 12 óra között van.

A fűtőkészülék hibaállapotban van.

Függelék
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Funkcióáttekintés

Működés Jelentés / magyarázat

Éjszakai hőmérséklet Az éjszakai hőmérséklet az a hőmérséklet, amelyre a fűtés éjszaka szabályozásra kerül. Minden 
fűtőkörhöz külön beállítható.

Fokozatok száma Konfigurálásuk a szabályok szerint a rendszer konfigurálásával együtt megtörténik – paraméterezésre 
csak olyan esetekben van szükség, ha egy kétfokozatú égőt egyfokozatúként kell vezérelni.

A hőtermelők száma Konfigurálásuk a szabályok szerint a rendszer konfigurálásával együtt megtörténik – paraméterezésre 
csak kivételes esetekben (pl. hőtermelőnek a berendezés rendszeréből történő kivétele) van szükség.

Kikapcsolási késleltetés 
(csak kaszkádok esetén)

A kikapcsolási késleltetési idő lejárta után a következő kikapcsolandó fokozat csak akkor kapcsol ki, ha 
a hőmérséklet még mindig a kikapcsolási hőmérséklet fölött van.

Külső hőmérséklet (AT) 
kikapcsolási határ

A külső hőmérsékleti kikapcsolási határ az a külső hőmérsékleti érték, amely alatt az igényfüggő 
fűtéskikapcsolás (automatikus nyári kikapcsolás) hatásos. A külső hőmérsékleti kikapcsolási határ 
minden fűtőkörre külön beállítható az 5 ... 50 °C közötti tartományban, a gyári beállítás 22 °C. Az 
előírt helyiséghőmérséklet gyári beállítása minden fűtőkörre 20 °C. 
Ha az alapmenüben az előírt helyiséghőmérséklet módosítása szükséges, akkor a külső hőmérsékleti 
kikapcsolási határt adott esetben vele együtt kell módosítani (legalább 1 °C értékkel az előírt 
helyiséghőmérséklet fölé).

Bekapcsolási késleltetés 
(csak kaszkádok esetén)

Azt az időszakot jelöli, amelynek a megelőző kaszkád- / kazánfokozat és a következő fokozat 
bekapcsolása között el kell telnie. Rendeltetése a fokozatok szükségtelen ki- és bekapcsolásának 
elkerülése abban az esetben, amikor a berendezés a kívánt előírt érték körüli állapot közelében 
található. A következő fokozat csak akkor kapcsol be, ha ezen idő letelte után a berendezés még nem 
érte el illetve nem lépte túl az aktuális előírt berendezésértéket.

Estrichszárítás Az estrichszárítási funkció a frissen terített fűtőesztrich „szárazra fűtés” előírások szerinti szárítására 
szolgál. Aktív funkció esetén minden üzemmód - beleértve a telefonkapcsolaton keresztül kiválasztott 
üzemmódot is - megszakad. A szabályozott fűtőkörök előremenő hőmérsékletének szabályozása a 
külső hőmérséklettől függetlenül egy előre beállított program szerint történik.
Indulási hőmérséklet:
A funkció elindítása utáni nap

25 °C
Kívánt előremenő hőmérséklet erre a napra

1
2
3
4
5

6 – 12
13
14
15
16

17 – 23

24
25
26
27
28
29

25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
45 °C
40 °C
35 °C
30 °C
25 °C
10 °C

(fagyvédelmi funkció, szivattyú üzemel)
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
35 °C
25 °C

A kijelzőben az üzemmód kijelzése történik az aktuális nappal és előremenő hőmérséklettel, a folyó 
nap manuálisan állítható. 
A funkció indításakor az indítás időpontja tárolódik. A nap váltása mindig pontosan ebben az 
időpontban történik. 
A hálózati ki- / bekapcsolás után a következőképpen indul az esztrichszárítás:

Hálózati kikapcsolás előtti 
utolsó nap

1 – 15
16

17 - 23
24 - 28

29

Indítás hálózati bekapcsolás után
1

16
17
24
29

Függelék
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Működés Jelentés / magyarázat

Állandó értékekkel rendelkező 
kör / állandó értékre 
szabályozás

Erre a funkcióra speciális alkalmazásoknál, pl. ajtófüggönynél, szellőzőnél vagy hasonlóknál van 
szükség. Ennél a szabályozási üzemmódnál a szabályozás az előírt helyiséghőmérséklettől és a külső 
hőmérséklettől függően állandó előremenő hőmérsékletre történik. Ehhez a következő paraméterek 
állnak rendelkezésre:
Nappali állandó érték:   5 ... 90 °C, alapbeállítás 65 °C
Éjszakai állandó érték:   5 ... 90 °C, alapbeállítás 65 °C

Ennél a szabályozási módnál minden üzemmód beállítható. Az igényfüggő fűtéskikapcsolás ugyancsak 
működik.

Fagyvédelem-késleltetés /
a fűtés fagyvédelme

A fűtés fagyvédelmi funkciója a „Ki” és „Eco-Ki” üzemmódokban biztosítja a berendezés fagyvédelmét 
és minden csatlakoztatott fűtőkörre vonatkozik.
A berendezés befagyásának elkerülésére a külső hőmérséklet 3 °C alá csökkenésekor az előírt 
helyiséghőmérséklet a beállított előírt lehűlési értékre áll be és bekapcsol a fűtőköri szivattyú. A 
fagyvédelmi funkció egy késleltetési idő beállításával adott időintervallumra elnyomható (beállítási 
tartomány 0 - 12 h).
Ha a külső hőmérséklet 4 °C fölé emelkedik, a berendezés kilép a fagyvédelmi funkcióból, újbóli lehűlés 
esetén a késleltetési idő újra indul. A továbbiakban a fagyvédelem a mért külső hőmérséklettől 
függően aktiválódik, ha valamely csatlakoztatott távkezelő készülék által megállapítást nyer, hogy 
valamely mért helyiséghőmérséklet a beállított lehűlési hőmérsékletnél kisebb.

Fűtőkör konfigurálása A C10 kijelzőben felhasználásának megfelelően minden csatlakoztatott fűtőkör konfigurálható. A 
konfigurálás által a kijelzőkben csak a kiválasztott fűtőkör-fajta szempontjából jelentőséggel bíró 
értékek és paraméterek jelennek meg. A következő beállítások lehetségesek: Keverőkör (padló- vagy 
radiátorkör mint keverőkör), állandó érték (azaz a keverőkör szabályozása állandó értékre történik), 
visszatérő vízhőmérséklet növelése (hagyományos hőtermelőknél és nagy víztartalmú 
berendezéseknél a kazán belső korrózióvédelmére a hosszabb időn keresztüli harmatpont alatti 
hőmérséklet miatt), tárolótöltő kör és „deaktivált” (ha VR 60 keverőmodul esetén a második fűtőkörre 
nincs szükség, a paraméterek elnyomására).

Fűtőkészülék csatlakozó felülete Ezzel a paraméterrel határozható meg, hogy melyik kapcsokra történik a fűtőkészülék csatlakoztatása. 
Moduláló fűtőkészülék csatlakoztatása esetén a moduláló vezérlés (789-es illesztőfelület) választható. 
Kapcsoló kazán (1- vagy 2-fokozatú) esetében az 1-2 illesztőfelület választandó.

Fűtésgörbe A fűtésgörbe a külső hőmérséklet és az előírt előremenő hőmérséklet közötti viszonyt ábrázolja.
ábrázolja. A beállítás minden fűtőkörhöz külön történik.

Kazánsorrend megfordítása 
(csak kaszkádok esetén)

A kazánsorrend megfordításának az a célja, hogy minden csatlakoztatott hőtermelőnél azonos 
üzemelési időtartamot lehessen elérni.
Ehhez a két következő rákapcsolási minta létezik:
a) 1-2-3-4-5-6
b) 6-5-4-3-2-1
A kazánsorrend cseréjét akkor lehet végrehajtani, ha:
1.  a kazánsorrend megfordítása a menüben engedélyezett és
2. a kazánsorrend megfordítása hidraulikusan lehetséges és
3. a vezérlési időkülönbség az első és utolsó kazán között
  nagyobb mint a Fordítási_váltási időtartam (100 óra, rögzített érték).
Megjegyzések:
- Szétválasztó kapcsolással rendelkező hidraulikatervek esetén a kazánsorrendet nem lehet 
megfordítani.
- Különböző hőtermelő típusok esetén nem célszerű megfordítani a kazánsorrendet.
Alapbeállítás: nincs kazánsorrend-fordítás; a) rákapcsolási sorrend.

Kazánkapcsolási hiszterézis Hőtermelők kaszkádba kapcsolása esetén illetve kétfokozatú kazánoknál kazánkapcsolási hiszterézisre 
van szükség a hőtermelők illetve a kazánfokozatok le- illetve rákapcsolására. A szabályozó a szükséges 
kapcsolási hiszterézis egyedi beállítását teszi lehetővé. A be- és kikapcsolás a következő megkötések 
mellett történik:
- bekapcsolási hőmérséklet az előírt berendezésérték alatti hiszterézis 1/3-a,
- kikapcsolási hőmérséklet az előírt berendezésérték feletti hiszterézis 2/3-a.
A kapcsolási hiszterézis aszimmetrikus, így magasabb külső hőmérsékletek = alacsony T-előírt esetén 
is megvan a fűtőkészülék lehetősége a bekapcsolásra (különösen lapos fűtésgörbék esetén).
Kapcsolási hiszterézis paraméter:  -4 ... 12 K; Alapérték 8 K

Függelék
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Működés Jelentés / magyarázat

Töltőszivattyú utánkeringtetés A fűtőkészülék lekapcsolása után a tárolótöltés befejeztével kezdődik a tároló-töltőszivattyú utánfutási 
ideje. Ez alatt az idő alatt nem jelenik meg hőigény a tárolótöltést végrehajtó hőtermelő(k) felé. Ez idő 
alatt minden más funkció (töltőszivattyú/UV vezérlés) érvényben marad. Ez a funkció arra szolgál, 
hogy a tárolótöltéshez szükséges magas előremenő hőmérsékletet még messzemenőkig be lehessen 
vezetni a tárolóba, mielőtt a program a fűtőköröket, különösen az égőkört engedélyezi.

Legionellák elleni védelem A legionellák elleni védelem csak globálisan, minden tároló-töltőkörre aktiválható. Ha a funkció aktív, 
akkor hetente egyszer (szerdán, 1 órával az első fűtőablak előtt) felmelegíti a mindenkori tárolót és a 
megfelelő melegvízvezetékeket 70 °C hőmérsékletre. Ehhez megtörténik a mindenkori előírt 
tárolóérték 68/70 °C-ra (2 K-hiszterézis) emelése és a megfelelő cirkulációs szivattyú bekapcsolása. Ez 
a működés akkor fejeződik be, ha a tárolóérzékelő > 30 perc időtartamra T ≥ 68 °C hőmérsékletet jelez, 
ill. 90 perc eltelte után (a funkció egyidejű melegvízfogyasztás miatti „kiakadásának” elkerülésére).

Alapbeállítás:  Nincs legionellák elleni védelem (vö. leforrázásveszély).

Maximális elő-kikapcsolás Ez a funkció a fűtési rendszer szükségtelen felfűtésének elkerülését szolgálja közvetlenül egy előre 
programozott lehűlési időpont előtt. A tényleges időt a szabályozó a külső hőmérséklet függvényében 
számítja ki. A beállított érték csak az ügyfél által kívánt maximális időtartamot jelöli. Ha a külső 
hőmérséklet kb. -20 °C, akkor a felfűtés 15 perccel a beállított lehűlési időpont előtt elnyomásra kerül - 
a max. elő-kikapcsolási idő +20 °C külső hőmérséklet esetén lép életbe. Az ezen értékek közötti külső 
hőmérsékletekre a szabályozó kiszámít egy értéket, amely a két sarokpont között lineáris lefutást ír le.

Maximális elő-felfűtés Ezzel a funkcióval lehetséges a fűtőkörök fűtőablak előtti aktiválása azzal a céllal, hogy a fűtőablak 
kezdetére az előírt napi érték elérést nyerjen.
A funkció csak az adott nap első fűtőablakához hajtódik végre. A felfűtés kezdetét a külső hőmérséklet 
függvényében határozzák meg:

Elő-felfűtési időtartam paraméter: 0 ... 5 h, alapérték 0 h
A külső hőmérséklet befolyása:
Külső hőmérséklet ≤ –20 °C : beállított elő-felfűtési időtartam
Külső hőmérséklet ≥ +20 °C : nincs elő-felfűtési időtartam
A két sarokérték között az időtartam kiszámítása lineárisan történik. Ha az elő-felfűtés egyszer már 
elindult, akkor az csak az időablak elérésekor fejeződik be (nincs befejezés, ha időközben emelkedik a 
külső hőmérséklet).

Fűtőkör maximális hőmérséklet A maximális előremenő hőmérséklet minden fűtőkör számára a 15 ... 90 °C tartományban állítható.

Hőtermelő maximális 
hőmérséklet

A hőtermelő maximális hőmérsékletének korlátozása a kazán védelmét szolgálja pl. a szükségtelen 
zavarlekapcsolások ellen (biztonsági hőmérsékletkorlátozás kiváltása), beállítása a berendezés-
feltételek figyelembevételével történik. A beállítási tartomány 60 °C és 90 °C között van (a gyári 
beállítás 90 °C).
A hőtermelőn (fűtőkészüléken) beállított maximális hőmérséklet nem lehet alacsonyabb a 
szabályozókészüléken beállítottnál, mivel a hőtermelő mindig elsőbbséget élvez.

Fűtőkör minimális hőmérséklet A minimális előremenő hőmérséklet minden fűtőkör számára a 15 ... 90 °C tartományban állítható.

Hőtermelő minimális 
hőmérséklet
(1- és 2-fokozatú hőtermelők)

A kazán minimális hőmérséklete a kazán védelmét szolgálja pl. a korrózió ellen, ha pl. a kazánnak a 
nagy víztartalom miatt tartósan a kicsapódási tartományban kellene működnie. A beállítási tartomány 
15 °C és 65 °C között van (a gyári beállítás 15 °C).

Keverőkör / keverőszabályozás Vegyes fűtőkör alatt olyan fűtőkör értendő, amelyet egy beállítószerv (keverő) választ le (hőmérséklet) 
a kazánkörről.

A keverőkör szabályozási viselkedése:
Ha a keverőkör hőmérséklete +/- 0,5 K értéknél jobban eltér a szabályozó által megkívánt előírt 
előremenő hőmérséklettől, akkor a keverőmotor a keverőszelepet változó bekapcsolási időtartamú 
impulzusokkal vezérli. A bekapcsolási időtartam (a „Nyit” vagy „Zár” feszültségimpulzus) a 
szabályozási eltéréstől, azaz az előremenő kör tényleges és előírt értéke közötti különbségtől függ és 
azzal arányos.

A gyári beállításban 12 K arányos tartományt adtunk meg, azaz 12 K vagy nagyobb szabályozási eltérés 
esetén a keverő 100 % bekapcsolási aránnyal, „Nyit” vagy „Zár” állásban működik. Ha a szabályozási 
eltérés 6 K, akkor a keverő 50 % bekapcsolási aránnyal működik. Mivel a periódusidő állandó
20 másodperces ütemidő, ekkor a keverő 10 másodpercig „Nyit” vagy „Zár” irányban működik,
10 másodpercig pedig áll.

Függelék
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Működés Jelentés / magyarázat

Párhuzamos tárolótöltés A funkció minden csatlakoztatott körre vonatkozik. Ha a párhuzamos tárolótöltés aktív, akkor a 
tárolófelfűtési folyamatban a keverőkörök táplálása tovább folyik, azaz a keverőkörökben levő 
szivattyúk nem kapcsolnak ki, amíg a mindenkori fűtőkörökben fűtésigény mutatkozik.

Szivattyúbeszorulás elleni 
védelem

A kazánköri, fűtővíz-, cirkulációs vagy töltőszivattyú megszorulásának megakadályozása céljából a 
szabályozó azokat a szivattyúkat, amelyek 24 óra óta nem üzemeltek, minden nap, egymás után
kb. 20 másodpercre beindítja.

Szivattyú-tiltási idő Elektromos energia megtakarítása céljából a fűtőköri szivattyú meghatározott kritériumok mellett, egy 
konfigurálható időre kikapcsolható.
A „Fűtőkör energiaszükséglete fedezve” kritérium teljesülése végett a program összehasonlítja a 
tényleges előremenő hőmérsékletet a fűtőkör előírt előremenő hőmérsékletével. Ez az összehasonlítás 
15 percenként végrehajtódik. Ha ennek során a különbség nem nagyobb, mint 2 K, és ez a kritérium 
egymás után háromszor teljesül, akkor a szivattyú a beállított szivattyú-tiltási időre kikapcsol, a 
keverőszelep az aktuális pozícióban marad.

Helyiséghőmérséklet-korrekció A helyiséghőmérséklet-érzékelő használata a távkapcsoló készülékekben, illetve a kezelőegységben 
(ilyenkor a kezelőegységet a tartozék VR 55 fali aljzatba kell betenni) minden fűtőkörhöz 
paraméterezhető: nincs, korrekció, termosztát (gyárilag: nincs)

A helyiséghőmérséklet-korrekció arra szolgál, hogy egy referenciahelyiség aktuális 
helyiséghőmérsékletét az előremenő hőmérséklet számításába bevonják. Aktivált funkció esetén a 
hozzárendelt távkapcsoló készülék helyiséghőmérséklet-érzékelőjét kell használni. Ha nincs távkezelő 
készülék, akkor a kezelőegységbeli érték kerül felhasználásra. (Így adott a lehetőség, hogy a 
kezelőegység szintén egy referenciahelyiségben történő falra szerelésével ez a funkció kihasználható 
legyen.)

A tároló fagy elleni védelme Ez a funkció a mért tárolóhőmérséklet 10 °C alá csökkenésekor 15 °C-ra történő tárolótöltést indít el a 
„Ki” és „Auto” üzemmódokban a tiltási idők alatt is. Hatástalan, ha a tárolóérzékelő bemenetét rövidre 
zárják (R 0 Ohm – R végtelen).

Tároló indulóteljesítmény A funkció célja a tároló töltőteljesítmény gyors rendelkezésre állítása. Ehhez megadható azon 
kazánfokozatok ill. hőtermelők száma, amelyekkel a tárolótöltés indításra kerül. Itt figyelembe kell 
venni a tároló által leadott  teljesítményt a hőtermelő melegvízkészítés közbeni indokolatlan 
kapcsolgatásának elkerülésére.

Alapbeállítás: 1 (hőtermelő, illetve első fokozat)

Telefon A szervizkijelzőben tárolható egy telefonszám, ami üzemzavar vagy karbantartás esetén 
automatikusan megjelenik a kijelzőn.

Hőmérséklethiba-felismerés Ezzel a funkcióval felismerhetők az adott fűtőkör beállításából, ill. méretezéséből eredő hibák. Ha a 
megadott kívánt hőmérséklet hosszabb idő után (paraméterezhető: KI, 1 és 12 óra között) sem éri el a 
kívánt értéket, akkor az adott fűtőkörre vonatkozó hibaüzenet jelenik meg. 

Gyári beállítás:  KI
Hőmérsékletkorrekció: külső 
hőmérséklet

A 630-ra csatlakoztatott külsőhőmérséklet-érzékelő értéke +/- 5 °C mértékben eltolható az idegen 
behatások kiegyenlítésére. Ez azt jelenti, hogy a mért külső hőmérséklet a beállított értékkel 
megváltozik. 
Beállítási tartomány:   –5 K ... +5 K,
Alapbeállítás :    0 K

Hőmérsékletkorrekció: mért 
helyiséghőmérséklet

A helyiséghőmérséklet kijelzett értéke szükség esetén +/-3 °C mértékben felfelé vagy lefelé eltolható.

Hőmérsékletnövelés A funkció a keverő fűtőköröknél a következőkre szolgál:
a) annak megakadályozása, hogy a keverő a kazán előírt hőmérsékleténél röviddel a kazán ismételt   
 bekapcsolása előtt a teljes nyitás ellenére ne tudja elérni előírt értékét,
b) annak megakadályozása, hogy állandó hozzákeverésre beállított keverőköröknél reggeli felfűtés   
 üzemmódban a keverő előírt értéke ne legyen elérhető (a hőtermelő kívánt hőmérsékleten történő  
 működése mellett sem), mert az állandó hozzákeverés erősen lecsökkenti a keverőkör    
 hőmérsékletét,
c) a keverő működéséhez optimális szabályozási tartomány biztosítása. (A stabil működés csak akkor  
 lehetséges, ha a keverőnek csak ritkán kell a „Nyit” végállásba kapcsolnia, így magasabb   
 szabályozási jóság biztosítható.) 
Ezért minden keverőkörre együtt egy kazánhőmérséklet-növelés állítható be. Ez a beállított mértékben 
emeli meg a fűtőkör aktuális előírt értékét.
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Működés Jelentés / magyarázat

Teszt-üzemmód Tesztüzemmódban minden egyes érzékelő, szivattyú és a fűtőkörök minden keverője külön vezérelhető, 
működése megvizsgálható.

Szétválasztó kapcsolás Ez a funkció csak legalább két hőtermelővel ellátott berendezéseknél alkalmazható, vagy olyanoknál, 
amelyeknél a tároló közvetlenül a fűtőkészülékre csatlakozik. Gondoskodik a fűtőberendezés hővel való 
ellátásáról a tárolótöltés ellenére. Ehhez a hőtermelőt a rendszerről egy helyszíni zárószelep 
leválasztja, a többi hőtermelő változatlanul rendelkezésre áll a fűtőberendezés hőellátására. A tárolót 
mindig a rendszer utolsó hőtermelőjéhez kell hozzárendelni. 
7-8-9-es illesztőfelülettel ellátott berendezések és közvetlenül a fűtőkészülékre csatlakoztatott tároló 
esetén a szétválasztó kacsolásra történő beállítás kötelező, hogy a belső szelepek vagy a szivattyú 
vezérlése lehetővé váljék.

Előremenő hőmérséklet: előírt A szabályozó által az előre megadott paraméterek alapján számított előremenő hőmérséklet valamely 
fűtőkörben.

Előremenő hőmérséklet: A ténylegesen meglevő hőmérséklet valamely fűtőkörben.
Karbantartás Itt rögzíthető a berendezés következő karbantartási határideje.

Műszaki adatok

Készülék megnevezése Mértékegységek calorMATIC 630

Üzemi feszültség
A szabályozókészülék teljesítményfelvétele
Kimeneti jelfogó érintkezőterhelése (max.)
Max. összáram

V AC/Hz
VA
A
A

230 / 50
4
2
6,3

Legrövidebb kapcsolási távolság
Működési tartalék
Megengedett környezeti hőmérséklet, max.
Az érzékelők üzemi feszültsége

perc
perc
°C
V

10
15
40
5

Minimális keresztmetszet
- érzékelővezetékek
- 230 V-os csatlakozóvezetékek

mm2

mm2

0,75
1,50

A fali alaplap méretei
– magasság
– szélesség
– mélység

mm
mm
mm

292
272
74

Védettség
A szabályozó érintésvédelmi osztálya

IP 20
II

Függelék
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A VR 10 szabályozó értékei (előremenő-, 
tárolóérzékelő)

Hőmérséklet °C-ban R kOhm-ban
10 5,363

15 4,238

20 3,372

25 2,700

30 2,176

35 1,764

40 1,439

45 1,180

50 0,973

55 0,806

60 0,671

65 0,562

70 0,473

75 0,399

80 0,339

85 0,288

90 0,247

Gyári ügyfélszolgálat
Vevőszolgálat:
Javítási felszerelési tanácsot a készülékhez mellékelt 
partnerlistában felsorolt partnerektől, vagy a Vaillant 
Hungária Kft.-től kérhet.
Figyelem, megszűnik a gyári garancia, ha a készülék be-
üzemelését és a javításokat nem a Vaillant által feljo-
gosított és a partnercímjegyzékben szereplő szakember 
végezte, vagy ha a készülékbe nem eredeti Vaillant alka-
trészt építettek be. 
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